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BABA ZÜNNUN AYAKLANMASI ( 1525 )
Şahkulu Halifesi Baba Zünnun, Osmanlı memurlarının köylerde toprak
yazımına karşı çıkarak ilk adımı attı. Bozok (Yozgat) yöresi Türkmenleri
ayaklandılar, 1526 yılının Ağustos sıcağında. Ayaklanma öteki yörelerin
bunalan halkını da kendine getirdi. Maraş, Adana, Sivas, Tarsus bölgelerine
yayılan ayaklanmanın kısa sürede korkulur bir güç haline geldiğini Osmanlı
farketti. Tımarlı sipahiler bile son umut olarak gördükleri bu ayaklanmayı
can-ı gönülden desteklediler. Osmanlı ordusunu gönderdi hemen. İlk
isyanlarda olduğu gibi bu isyanda da Osmanlı ordusu b i r k a ç kez yenilgiye
uğradı.
Baba Zünnun ve taraftarları Kayseri yakınlarında Hürrem Paşanın
yönettiği Osmanlı ordusunu büyük bir yenilgiye uğratarak dağıttılar.
Osmanlının yenilmesi ve Baba Zünnun'un başarılı olması isyana hâlâ
korkuyla yaklaşan halkı da ayaklanıp Baba Zünnun'un yanında yer almaya
itti. Taraftarı giderek artan Baba Zünnun büyük bir azimle Artova ve
Kazova'ya doğru ilerledi. Osmanlı egemeninin etekleri tutuşmuştu. Böyle bir
isyanı bastırmanın zorluğunu iyi görüyordu. Tüm Anadolu halkını ardına alan
bu ilerleyişe dur demek kolay değildi artık. Macaristan ovalarında Mohaç
zaferini kazanan Kanuni Süleymen korku içindeydi. Sabahlara değin gözüne
uyku girmediği gibi, bir de korkunç düşler görüyordu uyanık haldeyken.
Koskoca bir imparatorluk çatır çatır çatırdamaya başlamıştı. Batı yakasında
savaşlar kazanırken hükmü altındaki topraklarda bir türlü istediği düzeni
kuramamıştı. Ama son olanakları da kullanmalıydı. Rumeli beylerbeyi, Sivas
beylerbeyini ve Maraş beyini tüm güçleriyle bu isyanı bastırmak için
görevlendirdi. İsyancılar üç yandan sarılmalarına rağmen kahramanca bir
savaş verdiler. Zaten yitirecek bir canları vardı, en azından o canlarından
olurlar ama geleceğe daha güzel bir miras bırakabilirlerdi. İlk çarpışma
Höyüklü'de başladı. Savaşmayı meslek edinmiş ordu ile eli kazma kürekten
başkasını tutmamış köylüler büyük bir dalaşmaya girdiler. Osmanlı ne
yazık ki üstün geldi bu savaştan. Baba Zünnun'un kendisi öldürüldüğü gibi
taraftarları da çok kayıp verdi. Tek kurtuluş yöredeki dağlara çekilip yeniden
toparlanabilmekti. Geceleyin kamp kurmuş Osmanlı ordusuna saldırıya
geçtiler. Osmanlı ordusu dağıldı. Rumeli beylerbeyi Hüseyin Paşa
öldürüldü. Bu sırada Diyarbakır beylerbeyi Hüsrev Paşa yetişti ve tüm
isyancıları kılıçtan geçirdi.

KAYNAKÇA: R. Yörükoğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır.
Alev Yayınları, Beşinci Basım, Nisan 1995.
İsmail Kaygusuz, Görmediğim Tanrıya Tapmam, Su
Yayınları, 2009 İstanbul.
www.ozgurluk.org/kitaplık/webarsiv/vatan/vatan120/ana.html
Baki Öz, Alevilikle İlgili Osmanlı Belgeleri, Can
Yayınları, I. Baskı, Ekim 1995.
***

