
Giriş

XVI. yüzyıl Osmanlı toplumsal hayatı bakımından çok önemli bir dönemi ifade etmektedir. 
Osmanlı Devleti, fetihlerle bir yandan genişlemesini sürdürürken diğer yandan toplumsal yapı
en gelişkin haline bu yüzyılda ulaşmıştır. Merkezileşmenin giderek artması, Osmanlı 
Devleti’nin konar-göçer Türkmen kabileleri üzerinde egemenlik kurma iddiası, heterodoks 
İslam anlayışının devletin kurumsallaşmasıyla beraber yerini daha katı uygulamalara 
bırakması karşıt güçlerin belirginleşmesine sebep olmuştur.

XVI. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin en güçlü ve en olgun yüzyılıdır. Bu yüzyıl, aynı zamanda 
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalacak bazı toplumsal kırılmaların 
ortaya çıktığı yüzyıldır. XVI. Yüzyıldaki adıyla Kızılbaş taifesi, XXI. Yüzyıldaki adıyla Alevi
Sorunu bu yüzyılın mahsulüdür denilebilir.

Heterodoks İslami ananelere bağlı yaşayan Türkmenlerin Kızılbaş adıyla çıkardıkları ilk 
büyük toplumsal isyan Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması olmuştur. Nisan 1511’de başlayan
isyan, kısa bir sürede hızla yayılmıştır ve Şah Kulu’na bağlı birlikler Bursa önlerine kadar 
gelmiştir. Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması, Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışını 
hızlandıran en önemli olaydır. Peki bu ayaklanmanın ortaya çıkışının sebepleri nelerdir? 
Ayaklanmanın en önemli sebebi mezhep farklılığı mıdır? Kızılbaş taifesi dışında 
ayaklanmaya katılan toplumsal unsurlar neledir?

Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması'nı dinsel ya da mezhepsel zıtlıklardan kaynaklanan bir 
toplumsal hareket olarak görmek, hareketin kendisini basite indirgemek olacaktır. 
Ayaklanmanın arka planında, Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında birlikte hareket etmiş 
olan güçlerin çekişmesi, sarsılmaya başlayan devlet otoritesi, ağır vergiler, rüşvet, bozulmuş 
bir devlet düzeni, mesiyanik beklentiler ve Safevi Hanedanı ile olan mücadeleler bütünün 
parçaları olarak algılanmalıdır.

Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkması, Osmanlı Devleti için bir dönüm noktasını teşkil eder. 
Fatih'in cülusu, bir Anadolu beyliği olarak Osmanlı'nın sonunu ilan ederken evrensellik 
iddiası taşıyan bir imparatorluğun doğumunun habercisidir. Fatih, iktidarı kendi bedeninde ve 
kendi seçtiği payitahtında somutlaştıran bir hükümdardır. Fatih'in gerek yaptığı uygulamalar 
gerekse çıkardığı kanunnameler vs. ile merkezileşmenin çok bilinçli şekilde yürütülen bir 
politika olduğu görülebilir.

Bu yazının amacı, Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması’nın dini ya da mezhepsel nedenler 
yerine ekonomik ve toplumsal sıkıntıların bir yansıması olduğunu gösterebilmektir. Şah Kulu,
Şah İsmail’in halifesi olarak ortaya çıkan biri değildir. Kendi saltanat iddiaları olan bir zattır 
ve iktidarı gasp etmeye çalışmıştır. Bu yazı dört bölümden oluşmaktadır: ilk bölümde 
ayaklanmanın sebepleri ele alınmıştır. İkinci bölümde  Kızılbaş tehlikesinin ortaya çıkışı ve 
II. Bayezit’in aldığı tedbirler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ayaklanmasının çıkışı, gelişimi ve
bastırılması detaylıca incelenmiştir. Dördüncü bölüm, ayaklanmanın sonuçlarına ayrılmıştır.

Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması'nın Sebepleri

Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı, Osmanlı Devleti içerisinde vukuu bulan ilk büyük Kızılbaş 
isyanı olarak nitelendirilmektedir. Şah Kulu İsyanı'nın bu niteliği bir gerçek olmakla beraber 
isyanın başlangıcı ve Şah Kulu'ya mal edilen sözler incelendiği zaman asıl meselenin 



"mezhepsel" kaygılardan ziyade iktidar mücadelesi olduğu, saltanatı ele geçirmek adına Şah 
Kulu'nun harekete geçtiği anlaşılabilmektedir. İsyana ortam hazırlayan siyasal,sosyal ve 
ekonomik sebepler, Türkmenlerin iktidar çemberinin dışında bırakılmasıyla birleşince Şah 
Kulu'nun tahtı ele geçirmek için hareket etmiştir.

Esasen Anadolu’da Kızılbaş hareketinin gelişmesi temel olarak Fatih’in müsaderelerinden ve 
II.Bayezid’in bunu düzeltmeye çalışırken başvurduğu isabetsiz yöntemlerden 
kaynaklanıyordu. Fatih bu müsaderelere mali zorunluluklar yüzünden başvurmuştu. Oysa bu 
zorunluluklar II. Bayezit döneminde daha da arttı. Bütün bunların yoksul köylüleri, yarı 
göçebe Türkmenleri ve tımarlarını kaybeden sipahileri huzursuz etmesi doğaldı.[1]

Fatih döneminde Türklerin yönetimden uzaklaştırılmasının son halkası tamamlanmış oldu. 
Çandarlı ailesinin yönetimden uzaklaştırılması, Türk kitlelerinin kendilerini temsil ettiğine 
inandığı bireylerin iktidardan uzaklaştırılması demekti. Devletin kurucusu olduğuna inanan 
Türklerin yönetimde yükselebilmek için ulema sınıfına mensup olmaktan başka bir 
seçenekleri kalmamıştır. Padişahın tek iktidar mercii olarak belirmesi, egemenliğinin 
kullanımının Türklerden ziyade devşirmelere verilmesi toplumsal bazı huzursuzlukları 
yanında getirmiştir.

Devşirme kökenli yöneticilerin ve ulemanın Türkmenlere bakış açısı, toplumdaki 
huzursuzlukların bir başka sebebiydi. Teke ve  Karaman bölgesinde yaşayan Türkmenler için 
Osmanlı tarihçilerini neler düşündüğünü bilmek çok önemlidir. Ada'i-yi Şirazi sefil ve 
acınacak durumdaki Tekeli ve Varsak kavimlerinin kargaşa ve bozgunculuk yolunda kemer 
kuşandığını söyler.[2] Hoca Sadettin'e göre bu insanlar, huysuzdur ve asi yaratılışlıdır.

Osmanlı Devleti'nin tarihi incelendiğinde isyanların hemen hemen tamamında Türkmen 
kitlelerinin devletin karşısında olduğu görülebilir.  Şeyh Bedrettin İsyan'ından itibaren  
Türkmen kitleler, Osmanlı Devleti'ne muhalefet olarak doğmuş her harekette yerlerini 
almışlardı. Kızılbaş Ayaklanmaları, Celali İsyanları ya da şehzadelerin  taht mücadelelerinde 
dayandıkları asıl halk kitleleri konar-göçer Türkmenler olmuştur.

Zamanla medreselerin kurulması, düzenli orduya geçilmesi gibi kurumlaşmalar yoluyla Sünni
merkezin gücü arttıkça, Türkmen aşiretleri ve heterodoks İslam kenarda kalıyordu. Ahmet 
Yaşar Ocak bu dönemi şöyle özetlemektedir:

“Özellikle göçebe ve yarı göçebe kesimi için, XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan
Osmanlı yönetimindeki hızlı merkezileşme eğilimleri, bu tarihe kadar, yaşadıkları hayata 
alışmış, bir yerde devamlı oturmayan ve vergi kavramını, disiplinli bir yerleşik hayatı 
tanımayan Türkmen zümrelerini derinden rahatsız etmişti. Merkezi yönetimin bu zümreleri 
yerleşik hayata geçmeye zorlayarak daha çok vergi tahsil yoluna gitmesi, bu maksatla tayin 
edilen kısmen devşirme kökenli mahalli yöneticilerin tavizsiz tutumları, onlarla devletin 
arasını açmaya kafi gelmiş görünüyor. Bu yöneticilerin çoğunluğunun daha ziyade kendi 
çıkarlarını garantiye almaları sebebiyle bu zümrelerin hayat tarzlarını, adet ve geleneklerini, 
inançlarını aşağıladıklarını biliyoruz."[3]

Osmanlı Devleti'nde özellikle merkeziyetçiliğin Fatih Sultan Mehmet ile sağlam bir şekilde 
yerleştiği söylenebilir. Osmanlı Devleti, merkezileşmeyi sağlayabilmek için birçok 
uygulamayı ve yasayı hayata geçirmişti. Fatih Kanunnamesi , kapıkulu ocakları, Enderun, 
tımar sistemi, aşiretlerin iskanı vs. Ancak özellikle merkez-çevre ilişkisi kapsamında 
Türkmenlerin merkeze cephe almasına sebep olan iki başlık bulunmaktadır:



1.Büyük aşiretlerin parçalanarak ülkenin farklı noktalarına yerleştirilmeleri,

2.Düzenli olarak yapılan tahrirlerle nüfus tespitinin yapılıp nüfus hareketlerinin kontrol 
altında tutulmaya çalışılması ve böylelikle aynı zamanda sağlam bir vergilendirme sisteminin 
yerleştirilmesi.[4]

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında askeri ve idari bürokrasi tamamen Türk kökenli 
zümreleri temsil edecek şekilde kurulmuştu. Daha sonra devletin etkin bir şekilde devşirme 
sistemini kullanmaya başlaması, kendi gücünü ve iktidarını sadece padişahın fiziksel 
varlığından alan bir kul sınıfının ortaya çıkması, askeri ve idari bürokraside kilit mevkilere 
kulların getirilmesi Türkmenleri bu gücü paylaşmaya zorladı.

II.Bayezid'in saltanat yıllarında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve toplumsal huzursuzluklar, 
halkın devlete olan güvenini zedelemiş ve devletle olan bağ kopma noktasına gelmiştir. 
Dönemin birçok tarihçisi de ekonomik sıkıntıların ve doğal afetlerin halkta bir bıkkınlık 
haline sebep olduğunu, reayanın öfkesini merkeze yönelttiğini doğrulamaktadır. XVI. 
yüzyılın başında yaşanan büyük kıtlık, 1509'da meydana gelen ve "Küçük Kıyamet" olarak 
adlandırılan Büyük İstanbul Depremi, Anadolu'yu kasıp kavuran salgın hastalıklar 
Anadolu'daki refahı bitirmişti.

Devlet idaresindeki bozulmalar ve çeşitli kadrolara atanan yöneticilerin yetersizliği isyanın bir
başka çıkış noktasıdır. Hoca Sadettin, devlette yozlaşmaya dikkat çekerken hırsız nitelikli 
insanların iktidarda olmasından şikayet etmektedir. [5] Anadolu'ya gönderilen sancakbeyleri 
ve diğer önemli devlet görevlilerinin rüşvet karşılığında tımarları dağıttığı, topraksız kalan 
tımarlı sipahilerin çabalarına rağmen geçimlik bir toprak bile alamadıkları ve bunun 
sonucunda kimisinin eşkiyalığa başladığını belirtmiştir Hoca Sadettin.Şah Kulu olayını 
İstanbul adına incelemekle görevli adı bilinmeyen birinin Divan'a sunduğu raporda olayın 
nasıl geliştiği açıklanmaktadır:

"Ülke harap (...) Reayanın durumu harap (...). Şah Kulu'nun askerleri içerisinde sipahi 
kesminden çok insan vardır. (...) Tımarlarımızı ala ala tüm rızkımızı tükendi. (...) Nerede mal 
sahibi Türk varsa, bezirgan oğulları varsa, kadı oğulları varsa, mütevelli oğulları varsa tümü
tımar edindiler. Padişahın ne kadar ahçısı, seyisi, mehteri vs. hüddamı varsa tümü tımar 
edindiler. Yoldaşa timar kalmadı. Görsünler, imdi timarı na-mahalle verüp sipahi kesmini 
zulmetmekten ne fitneler doğsa gerektir."[6] 

Şah İsmail'in Anadolu'da yaptığı Şiilik faaliyetleri ayaklanmanın ortaya çıkmasında bir başka 
etken olmuştur. XVI. yüzyıla kadar Anadolu'da herhangi bir mezhepsel ayrımdan bahsetmek 
mümkün değildir. Erdebil Tekkesi, XIII. yüzyılın sonlarından itibaren konar-göçer 
Türkmenler üzerinde önemli bir etkiye sahipti.

1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un mahiyetinde bulunan Hoca Alâ ed-Dîn Ali'nin otuz 
bin Türkmen'in kurtarılmasını sağladığı rivayeti, Anadolu'da hızla yayılmış ve Safevi ailesinin
ününün artmasına neden olmuştu. Erdebil Tekkesi ve Türkmenler arasındaki ilişkiler özellikle
Şeyh Cüneyt ve Şeyh Haydar döneminde artarak devam etmiştir. Anadolu'da yapılan yoğun 
Safevi propagandası, halkın gözünden git gide Osmanlı Devleti'nin ve getirdiği sosyal-
ekonomik düzenin düşmesi sonucunu doğurdu. Osmanlı Devleti'nde vergi veren, yoksullukla 
mücadele eden Türkmenler Safevi Devleti'ne iltica edince önemli askeri makamlara getiriliyor
ve mülk sahibi oluyorlardı. Üstelik Safevilerin yürüttüğü politika sayesinde Türkmenler'e 
Osmanlı Devleti'nin düzeni sahte ve adil olmayan bir yönetim olarak görünmeye başlamıştı.



Saim Savaş'ın burada yaptığı önemli bir tespit bulunmaktadır: "Osmanlı Devleti'nin 
merkeziyetçi bir imparatorluk tesis etme faaliyetleri ile Safevilerin büyüme süreci aynı 
tarihsel döneme tekabül etmektedir. Bu durum, Osmanlı Devleti için büyük bir talihsizliktir. 
Dolayısıyla Osmanlının büyüme sürecinde ele geçirdiği beylik ve devlet topraklarındaki 
halkın Osmanlı merkeziyetçiliğine uyumunda meydana gelen sıkıntılar ile bu sırada 
Anadolu'nun hemen her yanında yaşanan yoğun Safevi propagandası tam anlamıyla çakışmış 
vaziyettedir. Göçebe Türkmenlerin, Safevilere meyli sadece mezhebi etkilere dayandırılmak 
durumunda kalınır ki , bu en azından eksik bir değerlendirme olur."[7]

İsyanın arka planında yer alan sebeplerden bir tanesi, Anadolu'daki Türkmenler arasında 
yaygın olarak görülen mehdi inancıydı. Mehdi'nin geleceğini düşünen Anadolu Türkmenleri, 
Osmanlı Devleti'nin getirdiği düzeni yıkacak daha adil ve hatta kendi boy asabiyetlerine 
uygun olacak şekilde daha eşitlikçi bir düzen kuracağını iddia eden kişileri kurtarıcı gibi 
karşılaşmıştı. Anadolu'daki mesiyanik hareketlerin ilk örnekleri Baba İshak ve Şeyh Bedrettin
Ayaklanmaları olmuştur. Şah Kulu Baba Tekeli'de kendisinin mehdi olduğunu iddia ederek 
Türkmenleri çevresinde toplamayı başarmıştır. Şah Kulu'na gökten bir kılıç indirildiği, 
Osmanlı Devleti'ni yıkmak için Tanrı tarafından görevlendirildiği gibi söylemler mehdilik 
alametleri sayılmıştır.

Tüm bu sebeplerin aniden böylesi büyük bir ayaklanmayla ayyuka çıkması nasıl olmuştu? II. 
Bayezit’in son yıllarında münzevi bir hayat yaşamaya başlaması, 1509 Depremi’nden sonra 
Edirne’ye gitmesi ve devlet yönetimini vezirlerine bırakması  dönemin tarihçileri tarafından 
isyanın çıkış sebeplerinden biri olarak sunulmaktadır. Ayrıca, II. Bayezit’in oğullarının 
saltana için birbirine düşmesi Anadolu’daki kaosu arttırmıştı. Osmanlı tarihçilerinden Âli 
(1008/1599), de iktidar mücadelesinin bu ayaklanmaya sebep olduğuna “Şehzâde Sultan 
Korkud haffet akılla ibn-i vakit olanlar gibi harekât namahdud idüp hazreti hüdavendigarın 
Sultan Ahmed canibine meyl-i tâmını ve biraderi Sultan Selim‟in Kefe sahilinden Rumeli‟ne 
geçüp nasb-ı ilam ittügüni işitti haffet eyleyüp bir Antalya‟dan göçdü Saruhan Sancağı‟na 
varup sadr-ı hükümete geçdi etrafında olan fesad meyan-ı şebbde sefer etmesini bazı nâsezâ 
ahvale duyurdular” ifadeleriyle eserinde yer vermiş, Şah Kulu’nun bu fırsatı 
değerlendirdiğini ortaya koymuştur.[8]

II. Bayezid Döneminde Kızılbaş Tehlikesi ve Alınan Önlemler 

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında işbirliği gerçekleştirdiği toplumsalar gruplar arasında 
çeşitli tarikatlar, dergahlar ve dermişler bulunmaktaydı. Rumeli'nin Türkleşmesi ve Osmanlı 
egemenliğinin kalıcı hale gelmesinde dervişlerin, kurdukları tekke ve zaviyelerin mühim bir 
yer işgal ettiği bilinmektedir. Devlet ve tarikatlar arasındaki bu işbirliği uzun yıllar boyunca 
devam etmiştir. Erdebil Tekkesi'nin, Osmanlı hükümdarlarının saygı gösterdiği tekkeler 
arasında olduğu söylenebilir.

Aşıkpaşazade'ye göre Osmanlı padişahları nicedir Erdebil Tekkesi'ne çerağ akçesi adı altında 
çeşitli yardımlar yapmaktaydı. II.Murat döneminde Osmanlı topraklarına sığınmak istenen 
Şeyh Cüneyd'in bu isteği geri çevrilmiş olmakla beraber kendisine ve müritlerine maddi 
yardımlarda bulunulmuştu.[9]. II. Murat, Şeyh Cüneyt'in halk üzeride Şey Bedrettin vari bir 
etki yaratmasından çekinmişti. Bu nedenle: “bu Şeyh‟in Osmanlı ülkesinde kalması halinde 
halk arasında zaten bir dereceye kadar yerleşmiş olan Cüneyd‟in Şiiliği‟nin daha da 
yayılacağını ve bu şekilde millettin birliğini bozacak büyük bir tehlike ortaya çıkacağını”
ulema  II. Murad‟a anlatmıştır. II. Murat'ın Şeyh Cüneyd‟in elçilerine: “Bir tahta iki padişah 
sığmaz” şeklinde bir cevap verdiği rivayet edilmektedir. Bu söz, gerçekte mücadele edilen 



değerin iktidar, elde edilmek istenin ise saltanat olduğunu göstermektedir. Safevi ailesinin 
Şeyh Cüneyt'ten itibaren devlet kurma arzusu bilinmektedir.[10]

Osmanlıların Erdebil merkezli Safevi Tarikatı mensuplarına ve onların Anadolu'daki 
temsilcilerine karşı genellikle sempatiyle baktıkları ve hatta diğer tarikatlara olduğu gibi 
onlara da bir takım mali desteklerde bulunduğu söylenebilir.[11] Ancak, 1492'de I. Bayezid'e 
karşı bir dervişin suikast teşebbüsüne yeltenmesi, Şeyh Haydar'ın ve Şah İsmai'in çevresinde 
toplanmaya başlayan Türkmenlerin yavaş yavaş bir devlet teşekkül etmesi, Anadolu'daki 
Türkmen kitlelerin Şah İsmail'e katılma isteği vb. nedenlerle bu sempati yerini kuşkuya 
bırakmıştır.

II. Bayezid, Cem Sultan meselesini hallettikten sonra Doğu ve Batı arasında dengeli bir 
siyaset takip etmeye çabalamıştır.II. Bayezid, Osmanlı sınırlarının hemen dışında gelişmekte 
olan Safevi hareketini ve Şah İsmail'in kuvvetlenmesini dikkatlice izlemekteydi. Anadolu'da 
yaşayan Türkmenler üzerinde Safevi Ailesi'nin ne kadar etkili olduğunu bilmekteydi. Bu 
yüzden kendi saltanatı döneminde Anadolu Türkmenleri ve Safeviler arasındaki bağlantıyı 
kopartabilmek için çeşitli tedbirler almayı denemiştir.

II. Bayezid'in çeşitli sancakbeylerine ve şehzadelerine gönderdiği hükümlerde özellikle Şah 
İsmail'in halifelerinin faaliyetlerinden ne kadar rahatsız olduğu görülmektedir. Şehzadelere ve
sancakbeylerine yazılan bu hükümlerde, Erdebil Tekkesi'ne giden sufilere karşı dikkatli 
olunması, sınırların güvenliğinin sağlanması ve sufilerin yakalanması halinde siyaset edilmesi
istenmiştir. Siyaseten katl edilmek, Osmanlı Devleti'nde kamu güvenliğini bozan hareketlere 
karşı verilen cezaların en sertidir. Kızılbaş tehlikesinin nasıl bir noktaya geldiğinin 
gösterilmesi açısından bu çok önemli bir noktadır.1. Bayezid, Anadolu'daki Kızılbaş halkın 
takip edilmesini ve şüpheli görünen hareketlerin merkeze bildirilmesini talep etmiştir. II. 
Bayezit tarafından oğlu Şehzade Şehinşah'a yazılan bir hükümde Safevi topraklarına gidip 
gelen Erdebil Sufilerinden varışta ve gelişte yakalananların mecal verilmeyip siyaset 
olunması, gönderilen hüküm tarihinden itibaren geçen sürede ne kadar sufi siyaset olundu ise 
yazılıp İstanbul'a gönderilmesi ve bundan böyle ayda bir ya da iki ayda bir,ne kadar sufi 
siyaset olunursa yazılarak gene İstanbul'a gönderilmesini talep etmiştir.[12] II. Bayezid'in 
yakalanan sufilerin öldürülmesini talep etmesine rağmen, bu hükümler uygulanmamıştır. 
Siyaseten katledilmek yerine ele geçirilen sufiler 400 akçe, halifeler ise 2000 akçe 
karşılığında serbest bırakılmaktaydı. Rüşvet karşılığında sufilerin ve halifelerin Anadolu'ya 
rahatça girip çıkabilmeleri II. Bayezid'in sinirlendirdiği gibi yeni hükümler göndererek ısrarla 
siyaseten katl cezasının uygulanmasını istemişti.

I .Bayezid- Cem Sultan arasında yaşanan uzun saltanat mücadeleleri esnasında Karaman ve 
Teke bölgelerinde yaşayan Varsaklar, Rumlular,Ustaculular gibi önde gelen aileler ve 
aşiretler, Cem Sultan'ın saflarında çarpışmışlardı. Bu nokta çok dikkat çekicidir. Çünkü 
Karaman'dan ve Teke İli'nden göçen aynı boylar Safevi Devleti kurulurken insan ve asker 
deposu olarak Şah İsmail'in yanında yer almıştı. Osmanlı Devleti'nin iktidarı 
merkezileştirmesi ve Türkmen aşiretlerini kayıt altına almak istemesi, konar-göçer 
Türkmenlerin devlete yabancılaşmasına, devlet içerisindeki muhalefet odaklarına ve isyanlara
destek vermesine sebep olmuştu.

Osmanlı Devleti'nin egemenliğinden kaçan ve İran'a sığınan Türkmenlerin az sayıda olduğunu
düşünmek büyük hata olur. Bu Türkmenlerin Osmanlı Devleti için ne kadar büyük bir asker 
ve vergi kaynağı olduğunu yöneticiler elbette bilmekteydi. Şah İsmail'e sığınan Türkmenler, 
Kızılbaş ordusunun bel kemiğini oluşturmaktaydı. Osmanlı kaynaklarının ifadesi ile «Erdebil 



Oğlu" Şah İsmail 'in devletini güçlendirebilmesi ve başarılarını devam ettirebilmesi için 
Türkiye'deki ana müritler topluluğu ile eskisi gibi sıkı bir şekilde münasebetleri sürdürmesi, 
sayısını çoğaltması ve onların İran'a gelmelerini sağlaması gerekmekte idi.[13]

Osmanlı Devleti'nin tebaası durumundaki Türkmenlerin birey, aile, aşiret halinde akın akın 
Safevilere katılmaya başlamaları, II. Bayezit'i çeşitli tedbirler almaya sevk etmişti. 
Türkmenlerin Safevilere katılması, devletin vergiden ve askerden mahrum kalması anlamına 
da gelmekteydi. Aynı zamanda bu göçlerin devam etmesi tarım sahalarının boşalmasına ve 
üretimin azalmasına sebep oluyordu. Gidenlerin yerlerinin boşalması ve bu yüzden vergilerin 
ödenmemesi, tımar sistemine dayanan Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmıştı.[14]II. 
Bayezit'in şehzadeleri ve sınırda yer alan sancak beylerinin aldığı önlemler sınırlı kalmıştı. 
Türkmenlerin göç etmesi için alınan önlemlerden rahatsız olan Şah İsmail, II. Bayezid'e 
ubudiyetnameler göndererek kendi saflarına katılan Türkmenler için izin verilmesini rica 
etmiştir. Fakat bu isteği Osmanlı yönetimi tarafından kabul edilmemiştir.[15]

II. Bayezit döneminde ortaya çıkan bir diğer ayaklanma Karamanoğlu Mustafa 
Ayaklanması'dır. Bu ayaklanma esnasında sufilerin, Karaman-Teke bölgesinde Kızılbaşlığa 
meyilli Türkmen kitlelerinin yarattığı tehlikeyi gören padişah, Modon ve Koron bölgesine göç
etmelerini emretmiştir. Bölgedeki konar-göçer Türkmenlerin zorla Modon ve Koron 
bölgesine gönderilmeleri, Balkanlardaki Bektaşiliğin yaygınlaşmasına da vesile olmuştur.

Şah İsmail ve II. Bayezit arasındaki ilişki ise dönemden döneme değişmişti. Osmanlı Devleti, 
hemen yanı başında kurulan bu güçlü teşekkülün varlığından hiç hoşnut değildi. II. Bayezit, 
Şah İsmail'in üst üste kazandığı başarılar yüzünden Safevi Devleti'ni tanımak zorunda 
kalmıştı. Şah İsmail'in Sünni halka yaptığı eziyetleri tasvip etmediğini, halkına adaletle 
hükmetmesi gerektiğini söyleyen ve tavsiyelerini sıraladığı bazı mektupları göndermişti. 
1504-1505 yılları arasında gönderilen bu mektuplarda Şah İsmail'e emir diye hitap edilmesi, 
bir devlet başkanı olarak tanındığını gösterir.

II. Bayezid, bütün dikkatine rağmen Şah İsmail ile karşı karşıya gelmekten çekinmişti. 
Dülkadiroğlu Alaüddevle, topraklarında yaşayan Türkmenlerin Şah İsmail'e katılmasını 
engellenmeye çabalamış ve kısmen de başarılı olmuştu. Alaüddevle, Şah İsmail'in saldırıları 
karşısında II. Bayezid'den yardım istemek zorunda kalmıştı. Şah İsmail, 1507'de II. Bayezit'e 
gönderdiği mektupta amacının Alaüddevle'yi cezalandırmak olduğunu ve Osmanlı 
topraklarına yönelik bir tacizin bulunmadığını açıklamıştı. Şah İsmail'in bu hareketine göz 
yuman II. Bayezit ile Şehzade Selim arasındaki görüş ayrılıkları git gide daha şiddetli bir 
şekilde hissedilmeye başlanmıştı.

1504-1505'te Şah İsmail tarafından gönderilen mektuplarda, Osmanlı ülkesinden gelen 
sufilerin Erdebil Tekkesi'ne gidebilmeleri için izin istemişti. II. Bayezit, Şah İsmail'in 
hareketlerine dikkat etmekle beraber sınırdaki önlemlerin gevşetilmesi için talimat vermişti. 
II. Bayezit, Erdebil Tekkesi'ne gitmek isteyenlere, dönmek şartıyla izin verilmesini 
emretmişti. Erdebil Tekkesi'nin ziyaret edilmesine getirilen kısıtlamalar, Karaman ve Teke 
Türkmenlerinin Balkanlara sürülmesi Teke'de büyük bir rahatsızlığın hissedilmesine sebep 
oldu.

Anadolu'daki Kızılbaş tehlikesinin en çok farkında olan kişi Şehzade Selim'di. II. Bayezit'ten 
gelen emirler doğrultusunda sınır boylarındaki kaleleri güçlendirdiği gibi Şah İsmail'in 
hareketleri hakkında merkeze sürekli bilgi vermekteydi. İpsir ve Bayburt'u ele geçirerek 
Osmanlı'nın doğu sınırlarını güvence altına almaya çabalamıştı. 1507'de Şah İsmail'in 



Dulkadiroğulları üzerine yaptığı seferin ardından adamlarından birini Trabzon sınırlarına 
yollaması üzerine, sancağının askerlerini toplayarak Erzincan'a yürüdü. Şehre girip 
muhafızları bertaraf ettikten sonra gerçi çekildi. Buna karşılık Şah İsmail'in gönderdiği yeni 
birlikleri Erzincan civarında tamamen dağıttı.[16]

Şah Kulu ve İsyanın Gelişimi 

Şah Kulu, hakkında çok az bilgi bulunan tarihi bir şahsiyettir. Osmanlı kaynaklarında ve arşiv
belgelerinde " Şeytankulu , Sofu, KarabıyıkoğIu" gibi unvanlarla da anılır; Antalya 
yakınlarındaki Yalınlıköy' de bir tekke kuran Hasan Halife'nin oğlu olduğu belirtilir.
[17]Hasan Halife, Şeyh Haydar'ın halifelerinden biri olarak Antalya yakınlarında bulunan 
Yalınlüköy yakınında bir mağarada inzivaya çekilmişti.Bu mağarada yıllar boyunca açık ya 
da kapalı şekilde Kızılbaşlığı yaymak için faaliyetlerine devam etmekteydi.

Hasan Halife'nin ölümünden sonra postuna oturan Şah Kulu, Türkmenlerin nasıl 
düşündüğünü, nasıl yaşadığını çok iyi bilen bir insandı.Türkmenler, ona "Baba" diyerek hitap 
etmekteydi. Onun mehdi ve hatta Allah olduğuna inanan kişiler vardı. Osmanlı tarihçileri, Şah
Kulu'nun karizmatik kişiliğinden uzun uzun bahsederler. Şah Kulu, Osmanlı düzenini yıkmak 
için uzun yıllar boyunca uygun bir fırsatın çıkmasını bekledi. XVI. yüzyılın ilk yıllarında 
Anadolu'yu kasıp kavuran kıtlıklar ve salgın hastalıklar, 1509'da tüm Kuzey Anadolu'yu yerle 
bir eden ve kayıtlarda Küçük Kıyamet olarak anılan deprem hadisesi, Sultan II. Bayezit'in 
Edirne'de inzivaya çekilmesi ve müteakiben şehzadeler arasında başlayan taht kavgaları Şah 
Kulu'ya istediği fırsatı vermişti.

Şah Kulu'nun uzun süredir bu ayaklanmayı hazırladığının en önemli ispatı,  Şah Kulu 
tarafından Rumeli'ne gönderilen müritleridir. Şah Kulu, Serez, Selanik, Filibe, Zağra Yenicesi
gibi Balkan şehirlerine Pir Ahmet, Taceddin, Hızır ve İmamoğlu isimleri müritlerini 
göndermişti. Bu müritlerden Pir Ahmet'in tesadüfen Filibe Sancak Beyi  tarafından 
yakalanması ve sorgulanması üzerine II. Bayezit Rumeli'de daha sıkı bir Kızılbaş takibi 
yaptırmak istemişti.

II. Bayezit'in saltanatının son yıllarında başlayan taht kavgaları, devlet düzenini ve toplumsal 
yaşamı derinden sarsmıştı. Şehzade Selim'in sancağı Trabzon'u terk etmesiyle başlayan bu 
süreçte, şehzadeler padişahı dinlemediği gibi Anadolu'daki devlet otoritesi sarsılmaya ve git 
gide bozulmaya başlamıştı.

Şehzade Selim'in Kefe'de bulunması ve Rumeli'nden bir sancağın kendisine verilmesini talep 
etmesi, yaşlı padişahtan sonra tahta kimin çıkacağına dair yaşanan tartışmaların 
yoğunlaşmasına sebep oldu. Anadolu tımarlı sipahisi ve devlet uleması Şehzade Ahmet'i 
desteklemekteydi. Yeniçeriler ve Rumeli akıncıları ise Şehzade Selim'in tahta geçmesine 
taraftardı. Şehzade Korkut'u destekleyen ciddi bir kitle bulunmamaktaydı.

II. Bayezit'in öldüğüne dair dedikoduların Antalya'ya kadar gelmesi ve bu dedikodular üzerine
Şehzade Korkut'un sancağını terk ederek Saruhan'a gitmek üzere yola çıktığı haberinin 
alınması bardağı taşıran son damla oldu. Şah Kulu'nun maksadı, Anadolu'yu doğrudan Şah 
İsmail'e bağlı bir toprak haline getirmek değildi. Osmanlı tarihçilerinin birçoğu Şah Kulu'nun 
Şah İsmail'in telkinleriyle ve ona bağlı olarak ayaklandığını söylerler.Ancak durum böyle 
değildir. Şah Kulu'nun amacı Osmanlı Devleti'ni yıkmaktı. Devletin ve saltanatın kendisine, 
kendisini destekleyen kitlelere ait olduğuna inanmaktaydı.



Haniwaldanus Anoniminde de Şahkulu'nun devlet kurup hükümdar olarak başına geçmek gibi
bir arzusunun olduğu Şahkulu'nun kendi ağzından aktarılan ifadelerinden anlaşılmaktadır:

"Şimdiye kadar Allah‟ın Osmanlılara bahşettiği saadetin şimdi artık süresi dolduğundan 
bunu, benim ağzımdan duyasınız diye sizi böyle bir toplantıya davet etmeye karar verdim. 
Şimdi onların devleti hitam buldu ve bu yüzden bizi büyük değişiklikler beklemektedir. Sultan 
Bayezid nikris hastalığından yatıyor, bütün bedenini ve uzuvlarını kullanmaktan mahrumdur. 
Oğulları kardeş sevgisi geleneğine aykırı olarak birbirlerine karşı düşmanlık yapmaktadırlar.
Bu arada devletin gücü nifak ve iç savaşlar yüzünden sarsıldı ve onların saltanatı daha uzun 
süre devam edemez. Allah dünyada yeni bir devlet kurmak için elime gökten bir kılıç verdi. 
Bu yüzden buraya gelin ve hükümdarınız olarak beni takip edin. Size büyük bir servet ve 
refah sağlayacak ve sizi mutlu edeceğim."[18]

Şah Kulu, 1509'da Anadolu'da ve Rumeli'nde faaliyetlerini arttırmaya başlamıştı. Özellikle  
Teke İli'nde faaliyetlerini yoğunlaştıran Şah Kulu, Türkmenler arasında çok seviliyor ve fakir 
halk kitlelerince destekleniyordu. Şah Kulu'nun faaliyetlerinden haberdar olan Şehzade 
Korkut, olaylar çıkmadan tedbir almak maksadıyla ona karşı Döşebe Derbendi'nde sık sık 
toplantı yaptığı bir esnada subaşı Hasan Ağa kumandasında bir kuvvet sevk ederek 
topluluğunu dağıtmış ise de Şah kulu, kaçmayı başarmış, fakat yakalanan yandaşlarından 
amacı iyice anlaşılmıştı.[19] 

Sultan II. Bayezit'in öldüğüne dair rivayetlerin ortada dolanmaya başlaması, Şehzade 
Korkut'un kendi sancağı olan Antalya'yı bırakması ve Saruhan'a yola çıkması Şah Kulu'na 
beklediği fırsatı altın tepside sunmuştu. Şehzade Korkut, babasının sağlığının bozulduğunu ve
devlet işlerinden el ayak çektiğini öğrenince adamlarının bir kısmını hazinesini korumak için 
Antalya'da bıraktı ve askerlerinin geri kalanıyla eski sancağı olan  Saruhan'a gitmek üzere 
yola çıktı. Şehzade Korkut'un bu davranışı, zaten içten içe kaynamakta olan Teke halkında 
Sultan II. Bayezit'in öldüğü düşüncesini uyandırdı. Teke ilinde bulunanlar ve özellikle 
Kızılkaya (Elmalı) halkı, 1511 Muharreminin onunda Rafızî adetlerine göre toplanıp Şah 
Kulu’na biât ettiler. Sayıları günden güne çoğaldı ve köyleri zulümle harap olan tımar ehli 
bunlara katıldı. Sultan Korkud’un hazinesini ve eşyalarını taşıyan adamları yakalayıp, 
öldürdüler ve ellerindeki her şeyi aldılar.[20]Çakırcıbaşı'nın kızını, Yazıcı Kemal'in iki 
oğlunu ve yirmi askeri çeşitli şekillerde eziyet ederek öldürdü. Şehzâde Korkud‟un otağına 
saldırdı.143 Antalya Subaşısı Hasan Bey ve Korkud'un defterdarı halk arasından topladığı 
kuvvetlerle Şah Kulu'nun bulunduğu yere gittiler. İki taraf arasında çok kanlı bir savaş 
meydana geldi.144 Bu esnada Subaşı Hasan Bey yaralandı145, defterdarın başını kestiler146, 
iki taraftan 500'e yakın kişi öldü.147 Antalya kuvvetleri bozguna uğratıldı. Hisarın kapılarını 
kapayarak şehri müdafaaya başladılar. Antalya kadısı, Şehzâde Korkud‟tan acele yardım 
istemek durumunda kaldı. Yenice Derbendi'nde olan Şah kulu taraftarları ise günden güne 
sayılarını artırdı[21]

Baba Tekeli Ayaklanması başlar başlamaz, ellerinden tımarları alınan ve yoksul kalan 
Anadolu sipahileri Şah Kulu'ya katıldı. Zira, Anadolu sipahilerinin önemli bir kısmı zaten Şah
İsmail'e meyilliydi ve daha önce Anadolu sipahilerinden Şah İsmail'e gönderilmiş olan 
mektuplar bulunmuştu. Tımarların, rüşvet ve iltimas yoluyla hak etmeyen kişilere verildiğinin
düşünülmesi ve kapıkulları karşısında sipahilerin gittikçe fakirleşmesi Şah Kulu'nun etrafında 
toplanmalarına sebep olmuştu. Sadece, Rumeli sipahileri bu isyan esnasında Şah Kulu'na 
katılmamış ve Osmanlı Devleti'ne tabi olmayı seçmişlerdi. Bu davranışta en önemli sebep, 
Rumeli akıncılarının ve sipahilerinin önemli bir kısmının Şehzade Selim'i desteklemesiydi. 



Şah Kulu'nun Rumeli'ne gönderdiği müritlerinin daha örgütlenemeden yakalanması ve 
Osmanlı Devleti'nin aldığı tedbirlerin de mühim olduğu söylenebilir.

Şah Kulu, en çok Anadolu'nun fakir halkına hitap etmekteydi. Tüm Osmanlı tarihçilerinin ve 
arşiv kaynaklarının birleştiği nokta, Anadolu halkının XVI. yüzyılda yaşadığı yoksulluğun 
birçok isyana katılmalarına sebebiyet verdiğidir. Tarihçiler, tımar erleri dışındaki isyancıların 
fakirliğini belirtmiş,  dış görünüşlerinin çok kötü olduğunu, elbiselerinin hor ve hakir 
göründüğünü yazmışlardır.

Osmanlı Devleti, isyanın bölgesel nitelikte bir hareket olduğunu düşünerek ciddi tedbirler 
almadı. Oysa, bir anda Şah Kulu'nun etrafında binlerce kişi toplanmıştı. Kimileri ilk önce 500 
yandaşının kimileri 2000 yandaşının kimileri ise 15000 yandaşının bulunduğunu iddia 
etmiştir. Şah Kulu'nun kaç müridiyle ve yandaşıyla isyana kalkıştığının önemi yoktur. Önemli
olan nokta, Şah Kulu'nun ne kadar geni bir toplumsal kesime hitap ettiğinin görülmesidir. 
İsyancılar, yanlarına kadınlarını ve çocuklarını almışlardı. Bu isyancıların kaybedecek hiçbir 
şeyi yoktu . Bu sayede isyan çok genişlediği gibi çok fazla can ve mal kaybına sebep oldu.

Antalya Kalesi'ni ele geçiremeyen Şah Kulu Osmanlı ülkesinin iç taraflarına ilerlemeye 
başladı. Şah Kulu, ele geçirdiği yerlerde özellikle kadı ve subaşı gibi devlet görevlilerini 
öldürmekte, yağma ve katliama müsaade etmekteydi. Tımarları ellerinden alınmış olan 
sipahiler, Şah Kulu'nun adamları arasında köylülerin ürünlerini yağmalayan ve halka asıl 
eziyet eden güruhu oluşturmaktaydı. İsyana katılanların günden güne artması Şah Kulu'na 
cesaret vermekteydi. Ele geçirdiği yerlere sancak beyleri, subaşılar ve beylerbeyleri atayarak 
saltanat ve iktidar mücadelesinde olduğunu göstermekteydi. Şah Kulu, Şah İsmail'in adına 
hareket eden bir halife olmaktan ziyade Osmanlı Devleti'ni yıkmak ve kendi düzenini kurmak 
isteyen bir isyankardı.

Kızılcakaya, İstanos, Elmalı, Burdur, Keçiborlu kasabalarını aldıktan sonra kadılarını öldürdü 
ve kendi adamları arasından atamalar yaptı. İstanos'a doğru ilerlerken karşısına çıkan Osmanlı
birliklerini yenilgiye uğrattı ve çoğunu katletti. Kütahya'ya doğru ilerleyen asiler, Anadolu 
Beylerbeyi Karagöz Paşa'nın Nokta ismindeki bir adamının idare ettiği Osmanlı birliklerini 
imha etti. Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa, tehlikenin farkına vardı ve bizzat idare ettiği 
askerlerle Şah Kulu'nu karşılamak üzere harekete geçti. 22 Nisan 1511'de vukuu bulan 
çarpışma, çok şiddetli geçmiştir. Karagöz Paşa gözünü karartarak kendisine bağlı 1000 
Anadolu sipahisi ile hücuma geçti ve Şah Kulu kuvvetlerini dağıtmayı başardı. Bu savaşta 
Şah Kulu'nun birçok yandaşı öldürüldü ve Şah Kulu kaçmaya zorlandı. Ancak, Kütahya 
halkının ve Karagöz Paşa'nın askerlerini Şah Kulu'nun ordugahından geriye kalanları 
yağmalamaya başlaması ve Karagöz Paşa'nın bu durumu engelleyememesi üzerine Şah Kulu 
geri döndü. Gafil avlanan Karagöz Paşa esir alındı. Bazı Teke ili sipahileriyle birlikte 
yakalanıp boynu vurulup kazığa geçirildi. Sonra üç kişiyi demire sarıp ocakta pişirdiler.[22] 
İdris-i Bitlisi ise Karagöz Paşa'nın asılarak idam edildiğini bildirir.

Anadolu'daki durumun farkına varmaya başlayan II. Bayezit, yeniçerilerden ve Rumeli 
sipahilerinden oluşan bir ordunun başına Sadrazam Ali Paşa'yı serdar olarak atadı. Şehzade 
Ahmet ve Sadrazam Ali Paşa, isyanın bastırılması ile görevlendirildi. Bu esnada Sultan II. 
Bayezit, isyan eden oğlu Şehzade Selim ile uğraşmaktaydı. Ulemanın Şehzade Ahmet'i 
desteklemesi ve Sultan'ın da tahtı Ahmet'e bırakmak niyetinde olduğunun bilinmesi Şehzade 
Selim'in direnişini güçlendirmişti. Sadrazam Ali Paşa, Şehzade Ahmet'in tahta geçmesinden 
yanaydı ve bu yüzden esaslı bir hazırlık yaparak 4000 yeniçeri ve sipahi ile Gelibolu 



üzerinden Anadolu'ya yöneldi. İsyanın bastırılabilmesi, Şehzade Ahmet'e saltanat yolunu 
açacaktı.

Şehzade Ahmet'in saltanat mücadelesine girmesi ve tahtı alabilmek için Üsküdar'a gitmesi, 
Amasya'da bulunan Kızılbaşları çok sevindirdi. Hanedan tarihinde ilk kez gerçekleşen bir 
olay oldu ve bir hanedan üyesi Kızılbaş tacını giydi. Şehzade Ahmet'in oğlu Şehzade Murat 
Kızılbaş oldu. Sultan II. Bayezit'in bir diğer oğlu Şehzade Şehinşah'ın Kızılbaş faaliyetleri 
boyunca sessiz kalması, onunda Kızılbaşlığa meyil ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Ancak, taht
mücadelesi başlamadan önce vefat ettiği için kesin bir yargıya varmak zordur.

Şah Kulu ilerlemesine devam ederek Şehzade Korkut üzerine yürüdü. Şehzade Korkut'un 
serdarı tayin ettiği Hasan Subaşı ve Sancak Beyi'nin yer aldığı Osmanlı kuvvetleri, 
Alaşehir'de Şah Kulu tarafından mağlup edildi. Bu savaşta, Hasan Subaşı ve Sancak beyi 
öldürüldüğü gibi Şehzade Korkut Saruhan'a çekilmek zorunda bırakıldı. Korkut'u takip 
etmeyen Şah Kulu, kendisine yeni bir hedef seçmişti: Bursa.

Şah Kulu, Bursa'ya yönelirken Sultan II. Bayezit'in hayatta olduğunu ve Edirne'den üzerine 
kuvvet yollandığı haberini aldı. Bursa'yı kuşatmaktan vazgeçen Şah Kulu, yandaşlarının bu 
haberi öğrenmemesi için “Henüz elimizde sığınacağımız bir kale yoktur. Darda kaldığımızda 
ona kapanırız. Bursa‟ya varınca hemen eteği ele girmeyip ortada kalırız. Amaç edindiğimizi 
derlemek üzere iken ortaya düşeriz. En iyisi odur ki önce bir dayanak ve de sığınak 
tedarikinde oluruz” diyerek geri çekildi.

Hadım Ali Paşa ile birlikte Amasya valisi Şehzade Ahmed, Beyşehri veya Niğde sancakbeyi 
Şehzâde Şehinşah’ın oğlu Mehmed, Şehzade Ahmed’in oğlu Osman bunları tenkile memur 
edildiler.Şah Kulu kuvvetleri Karaman Beylerbeyi Haydar Paşayı’da öldürdükten sonra 
kuzeye doğru ilerlediler. Sefere memur şehzadeler Altıntaş (Kütahya) mevkiinde Ali Paşa ile 
birleştiler ve asileri bir sarp dağda sardılar. İki tarafın mücadelesi 38 gün sürdü.[23] Şah Kulu 
ve kuvvetleri, bir yolunu bulup Ali Paşa'nın kuşatmasını yarmayı başardılar ve İran'a doğru 
kaçmaya başladılar. Ali Paşa, ordusundaki yaya askerleri Şehzade Ahmet'in emrinde 
bırakarak seçme askerlerle beraber peşlerine düştü. Şehzade Ahmet ise, Şah Kulu'nun 3000 
yandaşını Hisardağı'ndan kılıçtan geçirdi.  Hadım Ali Paşa, Sivas yakınlarındaki Gökhan 
(Savaşın yapıldığı yerin Gökçay olduğunu belirtenler bulunmaktadır) civarında Şah Kulu ile 
karşı karşıya geldi. Karaman sipahileri aralarındaki sözleşme mucibince harpten el çekip 
dağıldılar; Ali Paşa büyük gayret gösterip bozgunluğu önlemeğe çalıştı. Bu esnada Şahkulu 
bir ok isabetiyle öldürüldüğü söylenir. Kızılbaşlar arasında kargaşalık çıktı. Hadım Ali Paşa 
lüzumsuz cesaret göstererek atını mahmuzlayıp ileri gitti; asıl kuvvetten ayrılınca Şah Kulu 
adamları etrafını sarıp onu okla vurarak öldürdüler 375 /376 galebe etmiş olan hükümet 
kuvvetleri başsız kalarak ilerleyemediler  bakiye kalan Şah Kulu kuvvetleri de İran'a, doğru 
çekilip gittiler.[24]

Şah Kulu'nun bu savaştan sağ çıktığı ve Hafik Kalesi önünde çıkan bir çarpışmada öldüğünü 
söyleyenlerde bulunmaktadır. Her ne olursa olsun 1511'de Şah Kulu'nun kuvvetleri Erzincan 
üzerinden İran'a kaçtı.Şah Kulu'nun kuvvetleri İran'a doğru ilerlerken önlerine çıkan her yeri 
yağmaladılar. Karşılarına çıkan bir kervanı soydular ve kervandaki herkesi katlettiler.  Hoca 
Sadeddin, asilerin Tebriz’e kadar yağma yaptıkları ve İbrahim Şebisterî’nin de bulunduğu 
kervanı soyup herkesi katlettiklerini anlatır.[25] (ercan gümüş s. 114).

Şah İsmail, Anadolu'da çıkan Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması'ndan çok rahatsız olmuştu. 
Şah İsmail'in Anadolu topraklarını kendi devletinin bünyesine katmak istediği düşünülürse 



zamansız çıkan bu isyan ile Şah İsmail zor durumda kalmıştı. Şah Kulu her ne kadar kendi 
iktidarını tesis etmek için isyan bayrağını açmış olsa da Şah İsmail'in halifesi olduğunu 
söyleyerek Kızılbaş Türkmenlerin desteğini kazanmıştı. Şah Kulu'nun ortaya çıkış 
hikayesinde Şah İsmail'e benzeyen yönlerin bulunması, yeni bir uluhiyet iddiası taşıması ve 
mehdi olduğunu iddia etmesi Şah İsmail'i sinirlendiren diğer hususlardı.

Şah İsmail, kendisine sığınan isyancıları ilk önce gruplara böldü. Daha sonra ise her grubu 
kendi beylerinden birine vererek ağırladı ve dağılmaları için emir verdi. Üçüncü gün 
meydanın ortasında büyük bir ateş yakarak üzerine iki büyük kazan kurdurup su ile doldurttu. 
Görenler aş pişirilmesi için hazırlatılmış olduğunu sandı. Aslında birini ayaklanmadan 
kurtulanların başbuğları, diğerini de kışkırtıcı vezirleri için hazırlatmıştı.[26]Kervanların 
yağmalanması ve tüccarların öldürülmesi, Osmanlı ülkesinin baştan başa harap edilmesi vs. 
nedenlerle Teke Türkmenlerine güvenmeyen Şah İsmail, isyanın elebaşlarını kaynayan 
kazanlara attırarak öldürmüştür.

Ayaklanması sonrasında, Teke ve Isparta'da yaşayan Kızılbaşların önemli bir bölümü İran'a 
göç etti. Geride kalan Kızılbaşlar ise tıpkı 1501'de olduğu gibi Mora'ya sürgün edildi. Bölgede
yaşanan nüfus kaybı o boyutlara varmıştır ki köylerin çoğu ya boşalmıştır ya da mezraya 
dönüşmüştür. İdris Bitlisi gibi Osmanlı tarihçileri, bu ayaklanmanın 50000 kişinin yaşamına 
mal olduğunu, çok sayıda malın, mülkün ve hayvanın telef olduğunu belirtmişlerdir. Bu sayı 
her ne kadar abartılı bir sayı olsa da ayaklanmanın Osmanlı Devleti'nde büyük bir karmaşaya 
ve yıkıma sebep olduğu aşikardır. 

Ayaklanmanın Sonuçları

Ayaklanmanın en önemli sonucu, Osmanlı tahtının kaderini tayin etmesidir. II. Bayezit'in ve 
ulemanın desteğini almış olan Şehzade Ahmet'in ayaklanmanın bastırılmasında yetersiz 
kalması, yeniçerilerin ve Rumeli sipahilerinin desteğini sağlayan Şehzade Selim'in bir adım 
öne geçmesini sağladı. Kızılbaşlara karşı Trabzon'dayken aldığı tedbirler, halkında Şehzade 
Selim'i sevmesine yol açmıştı. Halk içerisinde yankılanan "Yürü Sultan Selim, meydan 
senindir." şiarı, halkın Sultan Selim'e olan güvenini göstermektedir. Yeniçerilerin ve halkın 
yaşlı padişaha artık güvenmemeleri şair Meali'nin şiirlerine de yansımıştır. Şah Kulu Baba 
Tekeli Ayaklanması devam ederken Meali'nin kaleminden dökülen şu mısralar, Osmanlı 
Devleti'nde nasıl bir otorite boşluğunun olduğunu göstermekte ve II. Bayezit'in devlet 
işlerinden nasıl el etek çektiğinin şahidi olmaktadır: "

Mülküne düşmen el sundı 

Memleket kan ile yundı 

Etmegün yiyenler döndi

Yetiş Gâzî Hünkâr yetiş Gör 

Kızılbaşun halini 

Zulme uzatdı elini 

Tutmasun Osman ilini Yetiş 



Gâzî Hünkâr yetiş 

Müslümanlar zebûn oldı 

Erkek dişi bagbun oldı 

Katı büyük kırgın oldı 

Yetiş Gâzî Hünkâr yetiş"[27]

Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması, Osmanlı Devleti ile Kızılbaş Türkmenler arasındaki 
ilişkinin onarılamayacak şekilde koparmıştır. Her ne kadar isyana katılanların önemli bir 
kısmı Kızılbaş olsa da, isyan kesinlikle mezhebi ya da dini kaygılarla ortaya çıkmamıştı. 
Kaldı ki isyana katılanlar arasında sipahilerin ve yoksul köylülerin bulunması, isyanın sosyal 
huzursuzlukların ve ekonomik sıkıntıların sonucu ortaya çıktığını göstermektedir. Ancak, 
Osmanlı Devleti'nin heredoks inançlı Türkmenleri bir tehlike olarak görmeye başlaması, bu 
Türkmenlerin sürgüne gönderilmesi, hapis edilmesi, başka cezalara çarptırılması devlet ile 
reaya arasındaki bağları tamamen koparmıştı. Yavuz Sultan Selim'in döneminden itibaren 
daha radikal ve muhafazakar politikaların devletin resmi argümanı haline gelmesi, İbn-i 
Kemal gibi şeyhülislamların verdiği fetvalarla Kızılbaşlara karşı mücadelenin resmi bir 
mahiyet alması Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması'nın sonuçları arasındadır.

Şah Kulu, Osmanlı Devleti'nde mehdilik iddiasıyla isyan eden ilk kişidir. Şah Kulu, Şah 
İsmail'in halifesi olarak isyan etmemiştir. Kendi saltanatını kurabilmek ve Osmanlı düzenini 
yıkabilmek için ortaya çıkmış biridir. İlgili belgelerde yer alan :" Allah, peygamber budur, 
insanlar hesap vakti onun önüne getirilecektir, itaat etmeyen imansız gider." şeklindeki 
beyanları, devlet kademelerinin onu töhmet altında bırakma amaçlı uydurma  ifadeleri 
olmaktan ziyade, isyanın karakterine bakıldığında , müritleri ve taraftarları nazarında gerçek 
bir algılayışı yansıttığı ileri sürülebilir.[28](feridun emece. ahmet ocak.s.525) Heteredoks 
İslam inanışları arasında yer alan kıyamet beklentisi, kıyamet alametleri arasında sayılan 
Mehdi'nin dünyaya yeniden gelmesiyle birleşince Şah Kulu mistik bir kahraman haline 
döndü. Şah Kulu, kendisinden sonra yaklaşık yüz yıl boyunca devam edecek olan çeşitli halk 
ayaklanmalarının öncüsü oldu.

Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması, Ortadoğu'nun iki rakip kampa bölünmesine sebep oldu. 
Anadolu'daki Kızılbaş  faaliyetlerinin büyüklüğünün ortaya çıkması, Osmanlı Devleti'nin Şah 
İsmail'i bir düşman ve rakip olarak görmesine yol açtı. Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkar 
çıkmaz ilk seferini İran üzerine yapması bir tesadüf değildir. İsyanın Osmanlı kuvvetleri 
tarafından bastırılması, Şah İsmail'in Anadolu üzerindeki emellerinin sonu anlamına gelmiştir.
Anadolu'daki mezhepsel farklar belirmeye başlamıştır. XVI. yüzyılda yaşanan bu kırılmanın 
etkileri modern Türk toplum yapısında takip edilebilmektedir.

Aleviler açısından ise Şah Kulu, bir halk kahramanı olarak görülmektedir. Osmanlı Devleti 
tarafından ezilen, yok edilmeye çalışılan ve sömürülen insanların sesidir. XVI. yüzyıldaki 
mezhep kırılmasının etkilerini hala taşıyan ve yaşayan Aleviler açısından Osmanlı Devleti'nin
nasıl algılandığının anlaşılabilmesi için şu iki dörtlük yeterlidir:

 "Şalvarı şaltak Osmanlı

Eyeri kaltak Osmanlı



Ekende yok, biçende yok

Yiyende ortak Osmanlı"

 

“Şeyhoğlu Merdan 

Verdi buyruğu: yürüyün 

Yürüdük 

Ortakçı, ırgat, maraba 

Düştük Kütahya önlerine 

Çinilendi al desenli 

Emek nakışlı gül desenli 

Bir kanlı kavga”

İsyanın belki de en vahim sonuçlarından biri, Anadolu'daki fakirliğin ve haraplığın daha 
yüzyıllarca sürecek bir durum haline dönüşmesi olmuştur. II. Bayezit'in son yıllarında sarsılan
devlet otoritesi her ne kadar Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde 
tekrar tesis edilmiş olsa da, Anadolu'da başlayan isyanlar bu padişahların saltanatları boyunca 
devam etmiştir ve sonunda Celali İsyanları olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Elbette Şah
kulu Baba Tekeli İsyanı sonucu yaşanan yıkım, Anadolu'nun yoksul ve harap halinin tek 
sebebi değildir. Rüşvet ve iltimas, yöneticilerin halkı sömürmesi ve belki de en önemlisi tımar
sisteminin giderek bozulmaya başlaması, Anadolu'da asayişin ve otoritenin bozulması aynı 
dönemde vukuu bulmuştur. "Toprak baştan başa sahipsiz, boş ve muattal kaldığından kıtlık 
ve açlık başladı. Fakir halk ot yapraklarını, ağaç köklerini, ağaç kabuklarını, daha sonra 
çöplüklerde ve yollarda buldukları cifeleri yediler. Kurtlar gibi köpekleri, kedileri avladılar. 
[…] Kedi, köpek de kalmayınca halk kokmuş hayvan kanlarını, leşlerini ve nihayet 
çocuklarını boğazlayıp yemeye başladılar. […] Fakirlik, açlık insanları böyle kötü akıbetlere,
ağır fenalıklara sevk ediyor." [29] Bu satırlar, XVI. yüzyılda başlayan isyanların Anadolu'yu 
ne hale getirdiğini göstermektedir. 

Sonuç

Şah Kulu, Anadolu’daki Türkmenlerin geleneklerini, örf ve adetlerini çok iyi bilen, 
Türkmenlerin  dünyasına seslenebilen bir lider olarak ortaya çıkmıştır. Çocukluğundan 
itibaren Kızılbaş kültürüyle büyümüş, o değerleri tamamen benimsemiş ve sürekli o havayı 
teneffüs etmiştir. Son derece faal, cesur ve oldukça zeki olup, acayip bir cerbeze ve demogoji 
kabiliyetine sahipti.[30] Şah Kulu, Türkmenlerin özellikle yoksul kesimlerini kendi davası 
etrafında birleştirmiştir. İnsanlara vaat ettiği düzen, Kızılbaşların egemen olduğu bir düzenden
ziyade Osmanoğullarının düzenini yıkmaya yöneliktir. Osmanlı Devleti’nin merkezileşme 
uygulamalarından rahatsız olan ve zarar gören tüm unsurların bir araya gelmesiyle Şah Kulu 
Baba Tekeli İsyanı çıkmıştır.



Şah Kulu Baba Tekeli Ayaklanması, neticesinde Osmanlı devlet teşkilatında subaşı, kadı, 
sancakbeyi, beylerbeyi ve hatta sadrazam konumunda bulunan yöneticiler hayatını 
kaybetmiştir. Bu durumun tespit edilmesi çok önemlidir. Şehzade Korkut, Şah Kulu 
kuvvetlerinin elinden son anda kurtulmuştur. İsyanın aldığı mahiyet, Türkmenlerin ve yoksul 
halk kitlelerinin Osmanlı Devleti’nin merkezileşme uygulamalarına gösterdiği direnci gözler 
önüne sermiştir.

İsyanın gelişimi, Şah Kulu’nun ele geçirdiği yerlerde sancak beyi, subaşı gibi kademelere 
atamalar yapması, Şehzade Korkut’un kuvvetleriyle çarpışması ve II. Bayezit’in yaşadığını 
öğrendikten sonra kuvvetlerini geri çekmeye başlaması Şah Kulu’nun aslında saltanatı 
arzuladığını göstermektedir. Şah Kulu, II. Bayezit’in her an ölebileceğini düşünerek payitahta 
yürümek ve Osmanlı tahtını ele geçirmeyi hedeflemişti. Şah Kulu’nun “Sultan Bayezid nikris 
hastalığından yatıyor, bütün bedenini ve uzuvlarını kullanmaktan mahrumdur. Oğulları 
kardeş sevgisi geleneğine aykırı olarak birbirlerine karşı düşmanlık yapmaktadırlar. Bu 
arada devletin gücü nifak ve iç savaşlar yüzünden sarsıldı ve onların saltanatı daha uzun 
süre devam edemez. Allah dünyada yeni bir devlet kurmak için elime gökten bir kılıç verdi. 
Bu yüzden buraya gelin ve hükümdarınız olarak beni takip edin. Size büyük bir servet ve 
refah sağlayacak ve sizi mutlu edeceğim.”[31] şeklindeki sözleri, ayaklanmanın ortaya çıkış 
nedeninin mezhebi ya da dinsel farklılıklar değil Şah Kulu’nun saltanat gayesi olduğu açıktır.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve toplumsal huzursuzluklar, Osmanlı Devleti’nin izlediği 
merkezileşme politikaları, şehzadelerin taht kavgası yüzünden devletin Anadolu’daki asayiş 
ve otoritesinin sarsılması, yöneticilerin içinde bulunduğu acizlik Şah Kulu Ayaklanması’nın 
hızla yayılmasına, Anadolu’nun bir yangın yerine dönmesine sebep oldu. Şah Kulu, kıyametin
kopmasını bekleyen, kıyamet zamanı yaklaşırken mehdinin gelişine bel bağlamış 
Türkmenlerin, yoksul halk kitlesinin umudu oldu. Şah Kulu’nun çıkardığı ayaklanma, 
yaklaşık yüzyıl boyunca devam edecek isyanların ilkiydi. Bu kıyımlardan ve yıkımlardan 
usanan Anadolu halkı ise padişahlara “Yetiş ey  Gazi Hünkar” diye seslenecekti. Anadolu 
köylüsü, merkezkaç kuvvetlerin sürekli bir şekilde isyan ederek kendilerine zarar verdiğini, 
Anadolu'daki istikrarın yok olduğunu ve üretimin düştüğünü gördükçe Osmanlı Devleti'nden 
ya bir tavır sergilemiştir. Unutmamız gereken önemli bir nokta, Osmanlı Devleti küçük toprak
sahipliğini korumuştur ve köylünün ezilmemesi için her türlü tedbiri almaya çabalamıştır. Şah
Kulu İsyanı, köylülere tercihlerinin devletin yanında olması gerektiğini göstermiştir. Keza, 
daha sonra çıkan isyanlarda özellikle Celali İsyanları'nda Anadolu köylüsünün önemli bir 
kısmının Osmanlı Devleti'ni desteklemesi manidardır.

Şah Kulu İsyanı, Şah İsmail'in Anadolu'ya egemen olman planlarının suya düşmesiyle 
sonuçlanmıştır. Şah İsmail ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan asıl gerginliğin kaynağı 
Türkmen boylarına hakim olma mücadelesidir. Şah Kulu İsyanı neticesinde Osmanlı Devleti 
doğu sınırında büyüyen tehlikenin farkına varmıştır ve önlemler almaya başlamıştır. Yavuz'u 
belki de Yavuz yapan asıl  etken Şah Kulu İsyanı ve ortaya çıkardıklarıdır.

Prof. Dr. Haldun EROĞLU

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
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