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ÖNSÖZ 

 

Safeviler doğuda Özbek ve Babürlüler, batıda ise Osmanlı Devleti ile 

mücadele ederek bu devletlerin politikasını etkilemiş ve yeniçağın şekillenmesinde 

etkili olmuştur. Hâkim olduğu coğrafya ve insan unsuru üzerinde önemli izler 

bırakmıştır. Şiiliğin İran’a tesir etmesinde esas rolü oynayarak birçok Türkmen 

kabilesinin tersine göç etmesini sağlamış ve İran’daki Türk varlığını pekiştirmiştir. 

Kuruluşundan yıkılışına kadar Ortadoğu ve Kafkasya siyasetinde önemli rol oynayan 

Safeviler hakkında çalışma yapmak, Osmanlı Devleti, Babürlüler ve Özbeklerin 

tarihinin ortaya çıkarılmasına yardım edeceği gibi günümüz İranını daha iyi 

anlayabilmemizi sağlayacaktır. Uzun yıllar ihmal edilen Safevi tarihi günümüzde 

yapılan birçok araştırma ile günyüzüne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Biz de tezimizde 

Safevilerin askerî teşkilatını işleyerek bilim âlemine naçizane katkı sağlamak istedik.  
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GİRİŞ 

A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ 

İran’da Gazneliler ile başlayan Türk hâkimiyeti Safeviler ile birlikte apayrı 

bir görünüm almıştır. Safeviler özellikle İran’daki dini ve mezhebî yapının oluşması 

ile Anadolu Türkmenlerinin üzerinde büyük etkiye sahiptir. Anadolu’dan İran’a 

göçen Türkmen grupları sayesinde küçük bir tarikat büyük bir devlet haline 

gelmiştir. Ancak zamanla kurucu unsur olan bu Türkmenlerin devletteki etkinliği 

azaltılarak İrani ve Kafkas kökenli kişiler ön plana çıkarılmıştır. Askerî ve merkezî 

sistem içerisinde çok önemli rolleri olan Türkmen gruplar Şiiliği benimseyerek 

soydaşları Babürlüler, Osmanlılar ve Özbeklere karşı yıpratıcı savaşlar vermişlerdir. 

Özellikle Osmanlı Devleti’nin batıya doğru yapılan fetihlerine darbe vuran 

Safevilerin askerî sisteminin incelenmesi bu devletlerle yapılan mücadeleler ve batı 

ile olan ilişkilerini daha iyi çözümlememize yardım edecektir. Ayrıca Türkmenlerin 

bu yapı içerisindeki rolleri ve zamanla değişen statüleri günümüz İran’ı ile 

Anadoluda kalan Türkmen gruplarını inceleyecek olan araştırmacılara katkı 

sağlayacaktır.  

Tezimiz 6 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Safevi ordusunun gelişimi 

konu edilerek I. Şah Abbas dönemi öncesi ve sonrası ordunun durumu ve geçirdiği 

evreler incelenmiştir. İkinci bölümde Safevi devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar 

ordu içerisinde görev yapan komutanlar, orduya hizmet eden memurlar ve saltanat 

muhafızları hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm eyalet sistemi ve bu sistem 

içerisinde yer alan yöneticiler hakkında bilgi verilmektedir. Dördüncü bölümde 

askerlere ödenen maaş türleri ve tiyul sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Beşinci 
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bölümde Safevilerin savaş taktiği, ordugâh düzeni ve taktikleri konu edilirken son 

bölüm Safevi ordusunda kullanılan silah ve teçhizata ayrılmıştır.  

B. YÖNTEM VE KAYNAKLAR 

Safeviler döneminde yazılan çoğu kronik Safevilerin siyasi tarihi ile ilgili 

bilgiler sunmaktadır. Ancak sadece Safevilerin son döneminde yazılan Düstûr’ül 

Mülûk, Tezkiretü’l Mülûk ve Elkab u Mevâcib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye adlı üç 

önemli eser teşkilat tarihi ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bunun yanısıra İran’a 

gelen seyyahların notları Safevi kroniklerinde yer almayan çok değerli bilgiler 

sunmaktadırlar. Dolayısıyla Farsça ve İngilizceye çevrilmiş olan birçok seyahatname 

elde edilerek kullanılmış ve tezimiz zengileştirilmiştir.  

Özellikle batılı âlimlerin Safeviler üzerine yaptıkları araştırmalar kayda 

değerdir. Laurence Lockhart’ın 1959 yılında yayınladığı The Persian Army in The 

Safavid Period adlı makale doğrudan tezimizin konusunu oluşturmakla birlikte çok 

genel bilgiler vermektedir. Batılı âlimler arasında Safevi ordusu hakkında en detaylı 

bilgiyi Safavid Government Institutions adlı eserinde Safevi ordusuna değinen 

Willem Floor vermektedir. Floor’un bu eseri en çok faydalandığımız araştırma 

eserdir. İran’da bu konu üzerinde yapılan üç adet esere rastlamaktayız. Cemil 

Kozanlı’nın Tarih-i Nizami-yi İran adlı eseri başlangıçtan itibaren İran ordusu 

hakkında bilgiler vermektedir. Eserinin birinci cildinde Safevi ordusu hakkında genel 

bilgiler mevcuttur. Aynı şekilde Nasır Tekmil Hümayun Tehevvulat-ı Kuşun der 

Tarih-i Muasır-ı İran adlı eserinin birinci cildinde Safevi ordusuna yer vermiştir.  

Çok detaylı olmasa da güzel bilgiler içermektedir. Safevi ordusu hakkında doğrudan 

bilgi veren eser ise Hanbaba Beyani tarafından yazılan Tarih-i Nizami-yi İran’ dır. 



XII 

 

Hacimli bir kitap olmasına rağmen çok fazla detaya girilmemiş ve çoğu yerde 

seyyahlardan doğrudan alıntı yaparak yazılmıştır.  

  Tüm bu araştırma eser ve kronikler öncelikle Türkiye’deki kütüphaneler 

taranarak toplanmış; eksik olan kaynaklar ise İran’a ve Amerika’ya gidilerek 

giderilmiştir. Toplanan tüm bu materyallerden yaptığımız çalışma; Safevi 

ordusundaki birimler, görevliler ve aldıkları maaşlar nelerdir? Safevi ordusunun 

gelişim süreci nasıldır? I. Şah Abbas’ın reform hareketleri ordu ve devlet üzerinde 

nasıl sonuçlar doğurmuştur? Safevi ordusunun savaş taktiği ve ordugâh kurulumu 

nasıldır? gibi sorulara yanıt aramıştır. Bizi zorlayan unsurlar özellikle maaş, toprak 

ve eyalet sisteminin karmaşıklığı ise de elden geldiğince bu problemler açıklığa 

kavuşturulmuştur.  

1. Seyahatnâmeler 

Venedikli bir Tüccar’ın Seyahatnâmesi 

Yazarı bilinmeyen bu seyahatnâme Akkoyunlu Devleti’nin yıkılışını ve Şah 

İsmail’in ortaya çıkışını anlatmaktadır. Kendisinin yazdığına göre iyi derecede 

Türkçe, Farsça ve Arapça bilen yazar, Şah İsmail ve kızılbaşlar hakkında değerli 

bilgiler vermektedir. Eser, Tufan Gündüz tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
1
  

Giovanni Maria Angiolello 

1499-1515 yılları arasında İran’da bulunmuştur.  Akkoyunluların yanı sıra 

Safevilerin ilk dönemleri hakkında bilgi veren seyyah, Şah İsmail’in Özbekler ve 

                                                 
1

 Anonim, “Venedikli Bir Tüccar’ın Seyahatnâmesi”, Seyyahların Gözüyle 

Sultanlar ve Savaşlar, Çeviri ve Notlar; Tufan Gündüz, İstanbul, 2007, s. 123-217 
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Osmanlılar ile yaptığı savaşlara da değinir. Ayrıca seyahatnâmesinde kızılbaşlar 

hakkında önemli bilgiler mevcuttur. Eser, Tufan Gündüz tarafından Türkçeye 

çevrilmiştir. 
2
  

Michele Membre 

Venedikli olan Michele Membre 1540 yılında İran’a elçi olarak gelmiştir. 

Amacı Venediklilerin Osmanlılar ile olan savaşında Safevileri müttefik olarak 

yanlarına çekmekti. Şah Tahmasb dönemi hakkında değerli bilgiler sunduğu 

seyahatnâmesi A.H. Morton tarafından İngilizceye çevrilmiştir. 
3
 

Vincenzo D’Alessandri 

Vincenzo D’Alessandri, Osmanlılara karşı Safeviler ile bir ittifak oluşturmak 

amacıyla 1571 yılında Venedik elçisi olarak İran’a, Şah Tahmasb’ın sarayına 

gelmiştir.  İran’da bulunduğu sürece yaptığı gözlemleri bir rapor halinde Venedik 

konsülüne sunmuştur. Raporlarda Şah Tahmasb’ın kişiliğinin yanı sıra İran’ın askerî 

                                                 
2

 Giovanni Maria Angiolello, “Giovanni Maria Angiolello’nun Seyahatnâmesi”, 

Seyyahların güzüyle Sultanlar ve Savaşlar, Çeviri ve Notlar; Tufan Gündüz, 

İstanbul, 2007, s. 23-122 

3
 Michele Membre, Mission to The Lord Sophy of Persia (1539-1542), Translated; 

A. H. Morton, London, 1993. 
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gücü, sınırları ve kültürü hakkında bilgiler vermektedir. Vincenzo D’Alessandri’nin 

seyahatnâmesi Tufan Gündüz tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 
4
 

Giovanni Battista Vechietti 

Papa XIII. Gregory tarafından İran’a gönderilmiştir. 1586 yılında Tebriz’de 

Muhammed Hudabende ile görüşmüştür. 1589 yılında İtalya’ya dönmüş 1601 yılında 

İran’a tekrar gelmiştir. 1603 yılına kadar Hürmüz’de Portekizli vekilin politik 

danışmanı olarak görev yapmış ardından Hindistan’a gitmiştir.
5
 

Vechietti, Safevi devletinin askerî gücünü görmek ve Osmanlı’ya karşı bir 

ittifak teklif etmek için bu seferi gerçekleştirmişti. Yazmış olduğu raporlar Horatio F. 

Brown tarafından “Lettera” adıyla English Historical Rewiew dergisinde 

yayınlanmıştır.
 6

 İtalyanca yazılan bu raporların İngilizce, Farsça ve Türkçe çevirisi 

bulunmamaktadır. Tezimizde kullanmak üzere bu raporlar tarafımızca İtalyancadan 

Türkçeye çevirtilmiştir.  

                                                 
4

 Vincenzo D’Alessandri, “Vincenzo D’Alessandri’nin Seyahatnâmesi”, 

Seyyahların güzüyle Sultanlar ve Savaşlar, Çeviri ve Notlar; Tufan Gündüz, 

İstanbul, 2007, s. 217-236 

5
 Enrique Garcia Hernan, “The Holy See, the Spanish Monarcy and Safavid Persia in 

the Sixteenth Century: Some Aspects of the Involvement of the Society of Jesus”, 

Iran and The World in The Safavid Age, Edited by; Willem Floor and Edmund 

Herzig, London, 2012, s.191 

6
 Giovanni Battista Vechietti, “Lettera”, English Historical Rewiew, London, 1892, 

vol.7, s. 314-321 
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Oruç Bey Bayat (Don Juan Of Persia) 

Oruç Bey, Oğuzların Bayat boyuna mensup Sultan Ali Beg’in oğluydu.  

Babasının ölümünden sonra Safevi sarayında babası gibi itibar görmüş ve çeşitli 

seferlere katılmıştır. I. Şah Abbas’ın 1599 yılında Papa VIII. Clement, Kutsal 

Germen İmparatoru II. Rudolf, Fransa Kralı IV. Henri, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, 

İspanya Kralı III. Philip, İskoç Kralı VI. James, Polonya Kralı III. Sigismund ve 

Venedik Doçu Marino Grimani’ ye yazmış olduğu ittifak ve dostluk nâmelerini 

götürecek elçilik heyetinde yer almıştır. İspanya’da iken Hıristiyanlığı seçmiş ve Don 

Diego İrani (Don Juan) adı ile ünlenmiştir.
7
  

Oruç Bey’in bu seyahat sırasında aldığı notlar ve Safevi İranı ile ilgili verdiği 

bilgiler 1604 yılında “Relaciones” adı ile İspanyolca neşredilmiştir. Kitap üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, İran’ın tarihi, eyaletleri, gelenekleri ve 

kızılbaş oymakları hakkında bilgiler vardır.  İkinci kitap Safevi sultanlarının hayatı 

ile Özbek ve Osmanlılar ile yaptığı savaşlar anlatılırken üçüncü kitapta sadece Oruç 

Bey’in anıları yer almaktadır. 

Eser, G. Le Strange tarafından 1926 yılında İspanyolcadan İngilizceye 

tercüme edilmiştir.
8
 Eserin Türkçeye çevirisi ise Tufan Gündüz ve Leyla Aksüt 

                                                 
7
 Serkan Acar, “Kızılbaş Türk Don Juan’ın Avrupa Sefareti”, Belleten, Cilt: LXXVI, 

Sayı:276, Ankara, 2012 

8
 Don Juan of Persia, a Shi’ah Catholic 1560-1604, Edited; G. L. Strange, London, 
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Kuzucular tarafından yapılmıştır. Tufan Gündüz eseri Farsçadan çevirirken
9
, Leyla 

Aksüt Kuzucular
10

 İngilizceden çevirmiştir.  Tezimizde tüm bu çevirilerden 

faydalandığımız gibi bazen İspanyolcasına da bakma gereği duyduk. 

Don Garcia de Silva Figueroa 

1614 yılında İspanya kralı tarafından ipek ticaretini geliştirmek için İran 

sarayına gönderilmiştir. Yaklaşık iki sene İran’da kalmış ve İran coğrafyası, adetleri, 

şehirleri, yolları, kervansarayları gibi birçok konuda detaylı bilgiler vermiştir. Eseri, 

Gulamrıza Sami’ tarafından Farsçaya çevrilmiştir.
11

 

Pietro Della Valle 

İtalyan asıllı bir seyyahtır. 1617 yılında Hemedan’a gelmiş oradan İsfahan’a 

geçmiştir. Yaklaşık beş yıl I. Şah Abbas’ın yanında kalmış ve çeşitli seferlere 

katılmıştır. İran’da kaldığı sürece yaptığı gözlemleri mektuplar halinde bir 

arkadaşına göndermiştir.  Bu mektuplar 1658 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. 

Seyahatnâmesinde İran’ın siyasi ve içtimai hayatı, ordusu, gelenekleri, musikisi, 

                                                 
9
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edebiyatı ve coğrafyası gibi önemli bilgiler mevcuttur.
12

 Eser, Şuaeddin Şifa 

tarafından Farsçaya çevrilmiştir.
13

 

Fedot Afanisiyev Kotov 

Rus bir tüccar olan Kotov 1623 yılında İran’a gelmiştir. I. Şah Abbas dönemi 

Safevilerin siyasi, ictimai ve iktisadi yaşamı hakkında önemli bilgiler veren 

seyahatnâme P. M. Kemp tarafından İngilizceye çevrilmiştir.
14

  

Adam Olearius 

Adam Olearius 1636 ile 1638 yılları arasında İran’da bulunmuş ve Şah 

Safi’nin hâkimiyetine tanıklık etmiştir. Seyahatnâmesi iki cilt halinde Farsçaya 

çevrilmiştir.
15

 Birinci cilt genellikle İran’a kadarki seyahat notlarından oluşurken 

ikinci cilt İran ile ilgili bilgilerden oluşmaktadır. Adam Olearius seyahatnâmesi; 

Safeviler’in evlilik törenleri, giyim kuşamları, ilim hayatı, saray görevlileri, ordu 

mensupları vs. hakkında değerli bilgiler ihtiva etmektedir.  
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 Cehanbahş Sevakıb, Tarih Negari-i Asr-ı Safeviyye, Şiraz, 2011, s.199-204. 
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 Adam Olearius, Sefername-i Adam Olearius, Farsçaya çeviren; Muhendes 
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Jean Baptiste Tavernier 

Tavernier 1605 yılında Paris’te doğmuştur. Ortadoğu’ya altı seyahat 

gerçekleştiren Tavernier aralıklarla 1632 ve 1668 yılları arasında İran’da bulunmuş 

ve Şah Safi, I. Şah Abbas II ile Şah Süleyman’ın iktidarlarını görmüştür. 

Seyahatnâmesinde İran’da yaşayan halkların dini, mezhebi, kültürü, adetleri, saray ve 

eyalette görev yapan kişiler hakkında değerli bilgiler vermektedir. Tavernier’in 

seyahatnâmesi Teoman Tunçdoğan
16

 tarafından Türkçeye çevrilmiş olsada İran kısmı 

kitapta yer almamaktadır. İran’a seyahati Hamid Erbab Şirani tarafından Farsçaya 

çevrilmiştir.
17

 Tezimizde Farsça çevirinin yanı sıra bazı yerlerde Türkçe çeviriden de 

istifade ettik.  

Jean Chardin 

Chardin 1643 yılında Fransa’da doğmuştur.  22 yaşında ticaret için doğu 

ülkelerine giden Chardin 1665 yılında İstanbul ve Ermenistan yolu üzerinden Tebriz, 

Kazvin ve İsfahan’a gelmişti. Bir buçuk yıl İsfahan’da ikamet ettikten sonra İran’dan 

ayrılmış ancak iki yıl sonra İsfahan’a geri dönmüştür. Ardından 1670 yılında çok 

değerli bilgilerle Fransa’ya gitmiş ve bir yıl sonra yeniden İran’a gelmiştir. On yıl 

süren bu ikinci seyahatinin yaklaşık dört yılını İran’da geçirmiştir.
18
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II. Şah Abbas ve Şah Süleyman’ın sarayında bulunmuş olan Chardin, 

Avrupalı seyyahlar arasında İran hakkında en detaylı bilgileri veren seyyahtır. Şahın 

sarayından İran’ın bitki örtüsüne kadar birçok konuda detaylı ve çok değerli bilgiler 

sunmaktadır. Chardin’in bu önemli eseri İkbal Yağmayi tarafından 5 cilt halinde 

Fransızcadan Farsçaya çevrilmiştir.
19

 

Evliya Çelebi 

10 ciltlik eseri bulunan Evliya Çelebi 1646-47 ve 1655’de yıllarında iki kez 

İran’a gitmiş ve eserinin dördüncü cildini bu seyahatine ayırmıştır. Burada yaşayan 

halkın inanç, adet, gelenek ve görenekleri ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Eser, 

Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı tarafından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
20

  

Sanson 

Şah Süleyman döneminde misyonerlik faaliyeti için İran’a gelmiş ve uzun 

yıllar İran’da kalarak Farsça öğrenmiştir. Burada kaldığı sürece yaptığı gözlemler bir 

kitapta toplanmıştır. Seyahatnâmesinde eyalet hâkimleri, hayvanlar, saray ve ordu 

mensupları, Safevilerin dış siyaseti, adet ve gelenekleri gibi önemli bilgiler yer 

almaktadır. Taki Tefzali tarafından Farsçaya çevrilmiştir. 
21
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Ambrosio Bembo 

1652 yılında Venedikte doğan Ambrosio Bembo 1671’de dünya turu yapmak 

üzere yola çıkmış ve neredeyse tamamen Pietro Della Valle’nin gittiği rotayı 

izlemiştir. 1674’de İran’a gelerek Şah Süleyman dönemi hakkında önemli 

gözlemlerde bulunmuştur. Notlarında Safevi dönemi eserleri, şehirleri, İran halkının 

yaşayış şekilleri, kültürleri, yeme içme adetleri ve eyalet yönetimi hakkında değerli 

bilgiler vermektedir. Eser, Clara Bargellini tarafından İtalyancadan İngilizceye 

çevrilmiştir. 
22

 

Engelbert Kempfer  

Alman asıllı olan Kempfer, Şah Süleyman zamanında 1684 yılında İran’a 

gelmiş ve iki yıl boyunca burada kalmıştır. Seyahatnâmesinde Şah Süleyman, eyalet, 

ordu ve saray görevlileri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Seyahatnâme 

Keykavus Cihandari tarafından Farsçaya çevrilmiştir.
23

 

Gemelli Careri 

İtalyan seyyah Gemelli Careri 1694 yılında Şah Süleyman zamanında İran’a 

gelmiştir. Şah Sultan Hüseyin’in cülusunda da bulunmuştur. Tebriz ve Kazvin 

üzerinden İsfahan’a gitmiş oradan Şiraz’a geçerek Persepolis’i görmüş, ardından 
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Fars Körfezi yolu ile İran’dan çıkmıştır. Seyahatnâmesi 1699 yılında neşredilmiştir.
24

 

İçeriğinde İran sarayı ve İran halkının adetleri, meyveleri, kullandıkları para ve 

mezhepleri gibi değerli bilgiler mevcuttur. Eser, Abbas Nahcıvani ve Abdul Ali 

Kareng tarafından Farsçaya tercüme edilmiştir.
25

 

Marie Claude Petit 

Şah Süleyman döneminde Fransa tarafından İran’a gönderilen elçilik 

heyetinde bulunmaktaydı. Elçilik heyetinin başı olan Faber, Erivan’da vefat edince 

kendisini elçilik heyetinin başı olarak tayin etmiştir. Yunanlı yazar Yvonne Gres bu 

seyahat sırasındaki belgeler ve kaynaklardan istifade ederek Marie Claude Petit 

hakkında “La Belle Brelandiere Ambassadeur en Perse” adı ile bir seyahatnâme 

yazmıştır. Safevi dönemi hakkında önemli bilgiler sunan bu eser Ali Asgar Saidi 

tarafından Farsçaya çevrilmiştir.
26

  

Judasz Tadeusz Krusinski 

Lehistanlı bir keşiş olan Krusinski 1707 ile 1725 arasında 18 yıl İran’da 

yaşamıştır. Bu süre zarfında Şah Sultan Hüseyin dönemi hakkında gözlemlerde 

bulunmuş ve İsfahan’ın Afganlar tarafından istilasına şahit olmuştur.  Afganların 
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İsfahan’ı fethetmesiyle bir süre daha İran’da kalmış ancak Afgan Mir Mahmud’un 

ölümünden sonra İstanbul’a gitmiştir. Krusinski’nin eserini İbrahim Müteferrika 

Türkçeye çevirmiş ve yayınlamıştır. Eserin, bizimde istifade ettiğimiz Farsça çevirisi 

Abdurrezzak Donbali tarafından yapılmıştır.
27

 

Artemiy Volinskiy 

Rus çarı I. Petro tarafından 1715 yılında ticari ilişkiler kurmak üzere İran’a 

gönderilmiştir. Bunun yanı sıra İran’ın askerî ve siyasi gücü hakkında Çar’ı 

bilgilendirmekle görevliydi. Volinsky seyahat sonrası gözlemlerini 628 sayfadan 

ibaret bir rapor haline getirmiştir. Bu raporda bölgenin siyasi ve iktisadi vaziyeti, 

ticari ilişkiler ve halkın yönetime karşı tutumu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Türkçe, İngilizce veya Farsça çevirisi olmayan eserin Okan Yeşilot tarafından 

yapılan bir incelemesi mevcuttur.
28

 

Ahmed Dürri Efendi 

1721 yılında Osmanlı Devleti tarafından elçi olarak İran’a gönderilen Ahmed 

Dürri Efendi, Şah Sultan Hüseyin ile görüşmüş ve gözlemlerini III. Ahmed’e 

sunmuştur. Safevi devletinin son dönemleri hakkında önemli bilgiler sunan 
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seyahatnâme, Ayhan Ürkündağ tarafından yüksek lisans çalışması olarak transkribe 

edilmiştir.
29

 

2. Farsça ve Osmanlıca Yazılan Anakaynaklar 

Tezkire-i Şah Tahmasb 

Şah İsmail’in oğlu Şah Tahmasb’ın bizzat kaleme aldığı bir kaynaktır. Çok 

hacimli bir kitap olmamasına rağmen o dönemki iç ve dış politika hakkında önemli 

bilgiler vermektedir. Eser 2001 yılında Hicabi Kırlangıç tarafından Farsçadan 

Türkçeye çevrilmiştir.
30

 

Şerefname 

Şerefname, II. Şah İsmail devrinde emir’ül umeralık yapmış ancak daha sonra 

Osmanlı Devleti’nin hizmetine giren Bitlis beyi Şeref Han tarafından yazılmıştır. 

Eser, 1597 yılında Farsça olarak kaleme alınmış ve iki kısma ayrılmıştır. İlk kısmı 

Kürt tarihine ayrılırken eserin ikinci kısmı genellikle Osmanlı ve Safevi tarihini 

anlatmaktadır. Osman Aslanoğlu tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir.
31
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Lübbü’t Tevarih 

Abdullatif Kazvinî tarafından yazılan ve dört bölümden oluşan eserin 

dördüncü bölümü Safevilere ayrılmıştır. Özellikle Safevilerin ilk devirleri için ayrı 

önem taşıyan ve genel bir tarihi kitap niteliğinde olan eser, 1542 yılına kadar özet 

ama değerli bilgiler sunmaktadır. Eser  “Safevi Tarihi” adı ile Hamidreza 

Mohemmednejad tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir.   
32

 

Tarih-i Kızılbaşan 

Kızılbaşlar hakkında en detaylı bilgilerin verildiği bu eserin tam olarak ne 

zaman yazıldığı ve kimin yazdığı bilinmemektedir. Eserde geçen bazı bilgilere 

istinaden 1598 ile 1604 arasında yazıldığı tahmin edilmektedir.
33

 İçeriğinde 

kızılbaşlar sağ ve sol olmak üzere iki kısımda incelenmekte ve her bir oymak 

hakkında bilgi verilmektedir. Farsça olan eser, Mir Haşim Muhaddes tarafından 

neşredilmiştir.
34
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Ahsenü’t Tevârih 

Eserin sahibi olan Hasan-ı Rumlu ünlü Safevi emiri Div Sultan’ın torunuydu. 

Şah Tahmasb, II. Şah İsmail ve Muhammed Hudabende döneminde görev yapmıştır. 

Gördüklerini ve duyduklarını 12 ciltlik Ahsenü’t Tevârih adlı eseri ile aktarmıştır. 

Yalnızca 11 ve 12. cildine ulaşabildiğimiz eserin 11. cildi 1405 ile 1494 yılları 

arasını kapsarken 12. cildi Şah  İsmail’den Muhammed Hudabende’nin tahta çıkışına 

kadarki olayları aktarmaktadır. Eserin Şah  İsmail ile ilgili olan kısmı “Şah İsmail 

Tarihi” adı ile Cevat Cevan tarafından Farsçadan Türkçeye çevrilmiştir.
35

  

Düstûr’ül Mülûk 

Safevi devletinin idari teşkilatı hakkında çok değerli bilgiler sunan bu eser 

Mirza Rafia tarafından tahminen 1725 yıllarında Farsça yazılmıştır. Eser altı 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm din adamlarına, ikinci bölüm büyük emirlere, 

üçüncü bölüm sarayda görev yapan ve Mukarreb’ül Hakan ünvanlı kişilere, dördüncü 

bölüm eyalet görevlilerine, beşinci bölüm Mukarreb’ül Hazret ünvanlı kişilere ve 

altıncı bölüm defterhanede görevli kişilere ayrılmıştır. Eser Muhammed İsmail 

Marçinkofski tarafından “Mirza Rafias Dastural-Muluk a Manual of Safavid 

Administration” adı ile İngilizceye çevrilmiştir. Marçinkofski’nin bu kitabı Ali 

Kurdabadi tarafından Farsçaya çevrilmiştir.
 36

 Bizim de istifade ettiğimiz eserin 
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orijinal metni bu çevirinin içinde bulunmaktadır. Eserin aynı zamanda Willem Floor 

ve Mohammad H. Faghfoory tarafından “Dastur al-Moluk (A Safavid State 

Manual)” adı ile yapılan bir çevirisi ve incelemesi de bulunmaktadır.  

Tezkiretü’l Mülûk 

Afganlar İsfahan’ı işgal ettikten sonra orayı idare etmek için Safevilerin 

yönetim anlayışından istifade etmek istemişlerdi. Yazarı bilinmeyen Tezkiretü’l 

Mülûk bu amaç için yazılmış ve 1725 yılında Eşref Şah’a sunulmuştur. Eser beş 

bölüm ve bir hatime’den oluşmaktadır. İlk bölüm din adamlarına, ikinci bölüm 

büyük emirlere, üçüncü bölüm Mukarreb’ül Hakan ve Mukarreb’ül Hazret ünvanı 

taşıyan görevlilere, dördüncü bölüm idari ve mali görevlilere ve beşinci bölüm 

başkent İsfahan’ın idarecileri hakkında bilgi vermektedir. Hatime kısmında ise 

ödenen maaş ve tiyullar yer almaktadır. Eser, Vladimir Minorsky tarafından 

neşredilmiş ve İngilizceye çevrilerek 1943 yılında Londra’da basılmıştır. 

Minorsky’nin bu eseri Mesud Recebniya tarafından Farsçaya çevrilmiştir. Farsça 

çevirisindeki orijinal metin ise Seyid Mehmed Debirsiyaki tarafından tashih 

edilmiştir. Tezimizde Tezkiretü’l Mülûk’un Farsça neşrinden faydalanılmış ve bunun 

için Seyid Mehmed Debirsiyaki’nin tashihi referans alınmıştır.
37

 Minorsky’nin 

açıklama ve yorumları için ise kendi kitabı kullanılmıştır.
38
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Tezkiretü’l Mülûk ülkemizde tez olarak çalışılmıştır. Zülfiye Veliyeva’nın 

Prof. Dr. Üçler Bulduk danışmanlığında 2007’de hazırladığı doktora tezi, Tezkiretü’l 

Mülûk ‘e göre Safevi devlet teşkilâtını konu edinmektedir.
 39

 

Elkab u Mevâcib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye 

Afgan istilasından sonra teşkilat tarihi hakkında yazılan üçüncü eserdir. 

Safevi devletinin idari ve siyasi teşkilatı hakkında bilgiler sunmaktadır. II. Şah 

Tahmasb döneminde, muhtemelen 1731 yılında, Mirza Ali Naki Nasıri tarafından 

yazılmıştır. Bazı yerlerde Tezkiretü’l Mülûk ve Düstûr’ül Mülûk’ e nazaran daha 

detaylı bilgiler vermektedir. Eser on bölüm olarak yazılmıştır. Ancak beşinci 

bölümden başlamaktadır ve onuncu bölüm eksiktir. Dördüncü bölüm ise sadece üç 

sayfadan ibarettir ve Hacesereyan, cebadarbaşı, Meşed mescidinin nazırı ile 

gulamların lalası hakkında bilgiler vermektedir. Eserin neşri Yusuf Rahimlu 

tarafından yapılmıştır.
40

 

Selim-Nâme 

Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamış olan ve o devri iyi bilen Celâl-zâde 

Mustafa tarafından yazılmıştır.  Eserin yazımı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

gerçekleşmiştir. Eser, Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliğini, Trabzon Valiliği’nden 

itibaren vefatına kadar vuku bulan gelişmeleri içermektedir. Bu bağlamda Safevilere 
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karşı yaptığı seferler de detaylı anlatılmaktadır. Eser, Ahmet Uğur ve Mustafa 

Çuhadar tarafından transkribe edilmiş ve günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
41

 

Tacüt-Tevarih 

XVI. yüzyılda Osmanlı devletinin en ünlü tarihçilerinden biri olan Hoca 

Sadettin Efendi tarafından yazılmıştır. Tacüt-Tevarih Osmanlıların ortaya çıkışından 

itibaren, I. Selim’in saltanatının sonuna kadarki gelişmeleri içermektedir. Eser, İsmet 

Parmaksızoğlu tarafından transkribe edilmiş ve sadeleştirilmiştir.
42

 

Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi 

İskender Bey Münşî tarafından yazılan ve I. Şah Abbas’ın ölümünden kısa bir 

süre önce tamamlanan Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, Safevi devletinin kuruluşundan 

I. Şah Abbas’ın ölümüne kadar olan olayları anlatır. I. Şah Abbas’a kadarki dönem 

özet şeklinde anlatılırken I. Şah Abbas dönemi ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 

İskender Bey,  I. Şah Abbas’ın sarayında münşi olarak görev yaptığı için hem 

arşivlere kolaylıkla ulaşabilmiş hem de yaşadığı dönemki olaylara bizzat şahit olarak 

onları yazıya geçirmiştir.  Eserin neşri İrec Afşar tarafından yapılmıştır.
43

 Ayrıca 
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eser, Ali Genceli tarafından Türkçeye çevrilmiş ancak basılmamıştır. Bu çeviri TTK 

kütüphanesi basılmamış eserler kataloğundan temin edilebilmektedir. 

Alem-Ara-yı Şah İsmail 

Yazarı bilinmeyen bu eser Safevi devletinin kuruluşundan önceki olaylar ile 

Şah  İsmail dönemi hakkında bilgi vermektedir. “Alem-ara-yı Safevi” ve “Tarih-i 

Cihan-güşa-yı Hakan” adlı eserler ile benzerlik gösteren Alem-Ara-yı Şah İsmail, 

Asgar Muntezir Sahib tarafından neşredilmiştir.
44

 

İran Der Zaman-ı Şah Safi ve Şah Abbas-ı Dovvom 

Muhammed Yusuf Vale İsfahani tarafından 1667 yılında yazılan bu eser Şah 

Safi, II. Şah Abbas ve Şah Süleyman dönemi hakkında bilgi vermektedir. Eser, 

Muhammed Rıza Nasıri tarafından neşredilmiştir.
45
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3. Araştırma Eserler 

Safavid Government Institutions 

Willem Floor tarafından yazılan ve 2001 yılında Mazda Publishers tarafından 

basılan eser Safevilerin devlet teşkilatı hakkında bilgiler vermektedir. Eser üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü merkezî teşkilat, ikinci bölümü eyalet yönetimi, 

üçüncü bölümü ise safevi ordusuna ayrılmaktadır.  

Safevîye Tarikatı Tarihi 

Eser, Cihat Aydoğmuşoğlu tarafından yazılmış ve 2014 yılında Berikan 

Yayınevi tarafından basılmıştır. Sadece anakaynaklar kullanılarak Safevi Devleti’nin 

kuruluşundan önceki dönem ele alınarak Safevi tarikatı hakkında bilgiler 

sunmaktadır.  

Iran Under The Safavids 

Roger Savory tarafından yazılan eser Safevi Devleti’nin kuruluşundan 

yıkılışına kadar olan tarihi süreci anlatmaktadır. Siyasi tarihin yanısıra Safevi 

Devleti’nin batılılar ile olan ilişkileri, ekonomik ve sosyal yapısı, sanat anlayışı ve 

entelektüel hayatı hakkında bilgiler içermektedir.  

İran’ın Sınır Boylarında Göçebeler 

Richard Tapper’in yazmış olduğu eser “Frontier Nomads of Iran” adı ile 

basılmış F. Dilek Özdemir tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Eser 4 kısım halinde 14 

bölümden oluşmakta ve Şahsevenler hakkında bilgi vermektedir.  
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Şah Abbas ve Zamanı (1587-1629) 

Cihat Aydoğmuşoğlu tarafından doktora tezi olarak sunulan eser 2013 yılında 

kitap olarak basılmıştır. 7 bölümden oluşan eser I. Şah Abbas’ın şehzadelik ve şahlık 

dönemini ele alarak ölümüne kadarki süreci incelemektedir.  

Son Kızılbaş Şah İsmail 

Tufan Gündüz tarafından yazılan eser Şah İsmail’in şeyhlikten şahlığa 

geçişini ve ölümüne kadarki dönemi anlatmaktadır.  

Safevi Devleti Tarihi 

Safevi Devleti’nin siyasi tarihi hakkında bilgi veren bu eser Cihat 

Aydoğmuşoğlu tarafından yazılmış ve Kimlik Yayınları tarafından basılmıştır. 

Eserde tüm Safevi şahları ayrı başlıklar altında incelenmiştir.  

Tarih-i Tehevvullat-ı Siyasi, İctimai, İktisadi ve Ferhengi-yi İran der 

Dovran-ı Safeviyye 

Abdulhuseyin Nevayi ve Abbas Gaffari Ferd tarafından yazılan bu Farsça 

eser Safevilerin siyasi, ictimai, iktisadi ve kültürel hayatı hakkında bilgiler 

vermektedir. Eserin onuncu bölümü idari ve askerî görevlilere ayrılmıştır.  

Ateşli Silahlar Tarihi 

Orijinal adı “Firearms A Global History to 1700” olan eser Kenneth Chase 

tarafından yazılmış ve Füsun Tayanç ile Tunç Tayanç tarafından Türkçeye 

çevrilmiştir. Eser ateşli silahların keşfini ve bu silahların Çin, İslam dünyası ve 



XXXII 

 

Avrupa’da nasıl kullanıldığını incelemektedir. Eserin beşinci bölümünde Safevilere 

dair bilgiler mevcuttur. 

Osmanlı- Safevi İlişkileri 

Adel Allouche tarafından yazılan ve orijinal adı “The Origins and 

Development of The Ottoman-Safavid Conflict” olan eser Ahmed Emin Dağ 

tarafından Türkçeye çevrilmiştir ve 5 bölümden oluşmaktadır. 1500’den 1555’e 

kadarki dönem incelenerek bu süreç boyunca Safeviler ve Osmanlılar arasındaki 

çekişmeler incelenmektedir.  

Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü 

 Faruk Sümer tarafından yazılan eser Safevi Devleti’nin kurucu unsuru olan 

Anadolu Türkleri hakkında bilgiler sunmaktadır. I. Şah Abbas dönemi ve öncesinde 

Safevi Devleti’nde rol oynayan oymaklar detaylı şekilde incelenmiştir.  

Tehevvulat-ı Kuşun der Tarih-i Muasır-ı İran 

Nasır Tekmil Hümayun tarafından yazılan eser iki ciltten oluşmaktadır. 

Birinci cildi Safevilerden Kacarlara kadarki dönemi anlatmakta ve Safevi 

ordusundaki birimler ve memurlar hakkında bilgiler vermektedir.  

Tarih-i Nizami-yi İran (Dovre-i Safevi) 

Hanbaba Beyani tarafından yazılan eser Safevi askerî teşkilatı hakkında 

bilgiler vermektedir. Eser, Safevilerin sınırları ve İran coğrafyası hakkında verilen 

bilgiler ile başlar. Daha sonra Safevi ordusu ve Safevilerin diğer devletlerle yaptığı 

savaşlar hakkında bilgiler sunar. 
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Osmanlı-Safevi Münasebetleri 

Özer Küpeli tarafından doktora tezi olarak hazırlanan bu eser 2014 yılında 

Yeditepe Yayınevi tarafından kitap olarak basılmıştır. 1612 ile 1639 yılı arasındaki 

olaylar ele alınarak Osmanlılar ve Safeviler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

Zendegâni-i Şah Abbas-ı Evvel 

Nasrullah Felsefi tarafından yazılan bu Farsça eser I. Şah Abbas dönemi 

hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.   
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C. SAFEVİ DEVLETİ’NİN SİYASİ TARİHİ 

Safeviyye Tarikatı ve Devletleşmeye Giden Süreç 

Safevi Devleti’nin temelleri Şah İsmail’in atası olan Şeyh Safiyuddin’in 

Erdebil’de kurmuş olduğu küçük bir tarikat ile atılmıştır. Safevi Devleti’ne adını 

veren Şeyh Safiyuddin H. 650 (1252/1253) yılında doğmuş ve gençliğinde Şeyh 

Zahid’den dersler alarak tarikat reisi olmuştur.
46

 Tarikat Erdebil’de kurulmasına 

rağmen Deşt-i Kıpçak, Anadolu ve Hindistan’a da yayılmış ve binlerce mürit 

toplamıştır.
47

 Safeviler’in Şii olmasından ötürü tarikatın mezhebi de günümüze kadar 

merak konusu olmuştur. Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi adlı esere kadar yazılan birçok 

Safevi tarihi Şeyh Safiyuddin’in nesebini Hz. Ali’ye bağlayarak tarikatın Şii menşeili 

olduğunu belirtmektedir. Ancak yapılan araştırmalar Şeyh Safiyuddin’in Sünni Şafi 

mezhebinden olduğunu bizlere göstermektedir.
48

 Safevi tarikatı içindeki Şii eğilimler 

ve kurucusunun nesebini yüceltme çok sonraları gelişmiştir.
49
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Başlangıçta Sünni nitelikler taşıyan ve ünü gittikçe yayınlan tarikatın başına, 

Şeyh Safiyuddin’in 1334 yılındaki vefatından sonra oğlu Sadreddin geçmiştir. Şeyh 

Sadreddin döneminde tarikat daha geniş imkânlara kavuşmuş ancak Ebu Said 

Bahadır Han’ın ölümü ile yaşanan siyasi karışıklık tarikatı olumsuz etkilemiştir. 

Azerbaycan’ı kontrol altında tutan Melik Eşref Çoban’ın korkusu ile Gilan’a giden 

Şeyh Sadreddin, Altın Orda Hanı Canbeg’in himayesine girmişti. Erdebil’e tekrar 

dönüşü ise Melik Eşref Çoban’ın Canbeg tarafından öldürülmesiyle gerçekleşmişti.
50

  

Mürit sayısını daha da arttıran Şeyh Sadreddin, Mekke’ye yaptığı hac 

ziyaretinden sonra 1392 yılında 90 yaşında iken vefat etmiş ve yerine üç oğlundan 

biri olan Hoca Ali geçmiştir.
51

 Her ne kadar Hoca Ali’nin gördüğü bir rüyaya 

dayanarak Şiiliğin ilk defa Hoca Ali ile birlikte anılmaya başlandığı söylense de, o 

dönemin kaynaklarından anlaşıldığına göre Hoca Ali o dönemde bir sûfi şeyhi ve 

Sünni din adamı olarak bilinmekteydi. Hoca Ali’nin Şii olduğu söylentisi ise onun 

ölümünden 70 yıl sonra ortaya çıkmıştır.
52

 Safevilerin devletleşme sürecinde büyük 

katkıları olan Anadolu Türkmenlerine öncülük edecek bir grubun ilk defa bu 

dönemde tarikata girdiği rivayet edilmektedir. Buna göre Emir Timur, Yıldırım 

Bayezid’e karşı kazanmış olduğu 1402 Ankara savaşından dönerken Hoca Ali’nin 

yanına uğramış ve yanında getirdiği Türkmen esirlerini Hoca Ali’nin şefaati ile 
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serbest bırakmıştı.
53

 Ancak Timurlular dönemi kaynaklarında bunun ile ilgili 

herhangi bir kayıt bulunmaması hikâyenin doğruluğu hakkında şüphe 

oluşturmaktadır.
54

  

1447 yılında tarikatın başına Hoca Ali’nin oğlu İbrahim geçmiştir. Tarikat, 

“Şeyh Şah” olarak da bilinen İbrahim zamanında İran’ın kuzeybatısı, Anadolu’nun 

doğusu ve Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Türkmen toplulukları başta olmak üzere 

geniş bir kitleye yayılmıştır.
55

 Şeyh İbrahim’in ölümüne kadar Sünni niteliğini 

koruyan tarikat bundan sonra Şiiliğe meyletmeye ve siyasi bir kimliğe bürünmeye 

başlayacaktır.  

Şeyh İbrahim’in altı oğlundan biri olan Şeyh Cüneyd amcası Cafer ile tarikat 

reisliği konusunda yaşamış olduğu anlaşmazlıktan dolayı Anadolu’ya geçmiştir. 

Burada birçok mürit toplayan Şeyh Cüneyd muhtemelen Şiiliği de burada kabul 

etmişti. Çünkü tarikatın artık şeyhlikten çıkarak şahlığa dönüşmesi gerektiğini 

düşünüyordu ve bunun için siyasi emeller gütmekteydi. Bu düşünceler ile 

Anadolu’ya gelen Şeyh Cüneyd, Anadolu’da kendi emeline uygun son derece 

elverişli bir ortam bulmuştu. Dolaştığı köylüler ve göçebelerin Şiiliğe meyilli 

olduğunu görmüş ve onları kendisine bağlamak için muhtemelen Şiiliği seçmişti. Bu 

şekilde etrafında birçok mürit toplayan Şeyh Cüneyd, beş-on bin kişilik silahlı bir 
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grup da oluşturmayı başarmıştı.
56

 Her ne kadar halk tarafından teveccüh görse de 

yöneticiler ve tarikat şeyhleri tarafından düşünceleri beğenilmiyor ve kendisine 

sığınacak bir yer verilmiyordu. Osmanlı Sultanı II. Murad’dan Kurt Beli mevkisini 

isteyerek bu topraklarda kalmak istediğini belirtmiş ancak “bir tahta iki hükümdar 

sığmaz” cevabı ile reddedilmiştir. Bunun üzerine Karamanoğullarının idaresinde 

bulunan Konya’ya gitmiş ancak Sadreddin Konevi dergâhının şeyhi ile yaptığı 

tartışmalar sonucu Konya’dan ayrılmak zorunda kalmıştır. Karamanoğullarının 

baskısı ile Haleb’e geçen Şeyh Cüneyd burada da Sünni çevreleri rahatsız ettiği 

gerekçesiyle Memlük hükümdarına şikâyet edilmiştir. Bu süre zarfında temas 

kurduğu birçok Türkmeni kendine bağlamış ancak yaşayabileceği bir yer elde 

edememiştir. Bunun üzerine küçük bir emirlik kurma hedefini Trabzon Rum 

İmparatorluğu’na saldırarak gerçekleştirmeyi denediyse de başarılı olamadı.
57

  

Şeyh Cüneyd’in Trabzon’dan çekilip Hısn-ı Keyfa’ya yöneldiği sırada Uzun 

Hasan’ın ona dostluk mektubu yazması Şeyh Cüneyd ile müritlerinin kaderini 

tamamen değiştirmiştir. Uzun Hasan, Şeyh Cüneyd’in nüfuzundan istifade ederek 

kendisine destek sağlamak istemiş ve kız kardeşi Hatice Begüm’ü Şeyh Cüneyd’e 

vermiştir. Bu Akkoyunluların geleceği için stratejik bir hataydı çünkü Şeyh Cüneyd 
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böylece Akkoyunlu ülkesinde serbestçe faaliyet gösterme olanağı bulmuş ve ilerde 

Şii bir devletin kurulmasının önünü açmıştı.
58

 

Şeyh Cüneyd 1459 yılında yeniden Erdebil’e dönmüş olsa da amcası Cafer, 

Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah’ a bu durumu bildirince orayı terk etmek zorunda 

kalmıştı. Bir yerleri fethetme arzusunu hiç yitirmeyen Şeyh Cüneyd 1460 yılında 

12.000 kişilik ordusu ile Çerkezlere karşı düzenleyeceği bir sefer öncesi Karabağ’da 

konaklamıştı. Amcası Cafer’in mektubu üzerine onu tehlikeli bulan Şirvanşah Sultan 

Halil ondan Karabağ’ı terk etmesini istemiş ancak Şeyh Cüneyd bunu kabul 

etmemişti. Bunun üzerine Şirvanşah ile yaptığı savaş esnasında öldürülmüştü.
59

 

Şeyh Cüneyd’in Hatice Begüm ile evliliğinden doğan Haydar, babasının 

ölümünden sonra onun yerine geçerek faaliyetlerini devam ettirmiştir. Akkoyunlular 

ile ilişkiler bu dönemde iyice perçinlenmiş ve Şeyh Haydar dayısı Uzun Hasan’ın 

kızı ile evlenmiştir. Anadolu’ya gönderdiği halifeler vasıtasıyla mürit sayısını 

arttırmaya ve onların Safevilere olan bağlılıklarını kuvvetlendirmeye çalışmıştır. 

Topladığı birçok mürit ile birlikte tarikat artık siyasi ve askerî bir güç haline 

gelmiştir. Şeyh Haydar aynı zamanda askerî bir güç haline gelen müritlerinin giyimi 

ile ilgili bir düzenlemeye gitmiştir. Üzerlerine derviş entarisi giyen tarikat 
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mensupları, başlarına da on iki dilimli kırmızı bir külah takmaya başlamışlardır.
 60

 

Tac-ı Haydari olarak adlandırılan ve daha sonra detaylı olarak bahsedeceğimiz bu 

külah ile Safevi askerleri bundan sonra “Kızılbaş” olarak adlandırılacaklardır.  

Uzun Hasan’ın ölümüyle birlikte Akkoyunlu devletinde iktidar savaşı 

başlamış ve tahta geçen Sultan Yakub, Safevi tarikatının askerî gücünden çekinmeye 

başlamıştı. Şeyh Haydar’ın, babasının intikamı için Şirvan yöneticisi Ferruh Yesar’a 

yönelik saldırısı Sultan Yakub tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmıştı. Yapılan bu 

saldırı Sultan Yakub’un gönderdiği yardım ile Ferruh Yesar lehine sonuçlanarak 

Şeyh Haydar’ın ölümüne sebep olmuştu. 
61

 

Şeyh Haydar ardında Ali, İsmail ve İbrahim adında üç oğul bırakmıştı. 

Ölümünden sonra müritler Şeyh Haydar’ın büyük oğlu Sultan Ali etrafında 

toplanmaya başladılar. Bunun üzerine Sultan Yakub üç yeğenini de anneleri ile 

birlikte Istahr kalesine hapsetti. Sultan Yakub öldükten sonra başa geçen Sultan 

Rüstem muhalifleri sindirmek ve iktidarını güçlendirmek için Safevi tarikatının 

gücünden faydalanmak istedi. Bu amaç ile Ali ve kardeşlerini hapisten çıkardı. 

Ancak bir süre sonra Şeyh Ali büyük bir tehlike olarak görülmeye başlandı ve 
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öldürüldü. Şeyh Ali öldürülmeden önce küçük kardeşi İsmail’i çağırmış ve kızılbaş 

tacını ona takarak yerine geçirmişti.
62

 

Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Şah İsmail Devri (Şeylikten Şahlığa) 

Şeyh Ali’nin öldürülmesiyle tarikatın başına geçirilen Şeyh İsmail henüz 

sekiz yaşındaydı. Müritleri onu Rüstem Han’dan kaçırarak önce Erdebil’e ardından 

Akkoyunluların takibi üzerine Reşt ve Lahican’a götürdüler. İsmail Lahican’da Kadı 

Şemseddin Lahici’nin yanında Farsça, Arapça, Kuran, tefsir ve İsnâaşeriyye Şiası’nı 

öğrendi.
63

  

Rüstem Han tüm takibatlara rağmen müritleri sayesinde bir türlü 

bulunamayan Şeyh İsmail’i bizzat yakalamak için harekete geçmiş ve Lahican’a 

yürümek istemiştir. Ancak 1497 yılında Göde Ahmet ve Aybeg tarafından 

öldürülmüştür.
64

 Uygun ortam için yaklaşık iki sene bekleyen Şeyh İsmail, 12 

yaşındayken dedesi Uzun Hasan’ın bıraktığı devletin başına geçmek için, seçilmiş 7 

adamı ile birlikte harekete geçmiştir. Hüseyin Beg Lala, Dede Beg Taliş, Hadim Beg 

Halife, Rüstem Beg Karamani, Bayram Beg Karamani, İlyas Beg ve Kara Piri Beg 

ile Lahican’dan ayrılan Şeyh İsmail’e Erdebil’e varana kadar Suriye ve Anadolu’dan 
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yaklaşık 1500 kişi katılmıştı.
65

 Şeyh İsmail Erdebil’e geldikten sonra bölgenin 

hâkimi Cakirlü Bey, İsmail’in varlığından rahatsızlık duymuş ve Erdebil’den 

çıkmasını istemiştir. Yapılan istişareler sonucu direnecek güçleri olmadığı için 

Erdebil’den ayrılmak zorunda kalmış ve Karabağ’a geçmiştir. Oradan Çuhur Sa’d ve 

Erzincan’a gitmiştir. Şeyh İsmail’in Anadolu’ya gelişi büyük bir sevinç yaratmış; 

Ustaclu, Rumlu, Şamlu, Avşar, Tekelü, Varsak, Dulkadır, Kaçar ve Karacadağ 

Türkmenlerinden oluşan yaklaşık 7000 sûfi Şey İsmail’e katılmıştır.
66

 Böylece 

gittikçe güçlenen Şeyh İsmail1500 yılında dedesi Cüneyd ile babası Şeyh Haydar’ın 

öcünü almak üzere Şirvan’a hareket etmiştir. Yapılan savaşta Şirvan Hâkimi Ferruh 

Yesar ile Şirvan’ın ileri gelenleri öldürülmüştür.
67

 İlk zaferini kazanan Şeyh 

İsmail’in ikinci zaferi Akkoyunlu Elvend Bey’e karşı olacaktır. 1501 yılında 

Akkoyunlu hükümdarı Elvend Bey ile Şurur’da yapılan savaş Safeviler için bir 

dönüm noktasıydı. Elvend Bey sayıca üstün olmasına rağmen Şeyh İsmail’e yenilmiş 

ve Azerbaycan’ı Şeyh İsmail’e bırakmıştır. Şeyh İsmail bu savaş sonucunda 

Tebriz’de şahlık tahtına oturarak 12 imam adına hutbe okuttu, para kestirdi ve 

atamalar yaptı. Böylece Safevi Devleti 1501 yılında resmen kurulmuş ve Şeyh İsmail 

“Şah” ünvanı alarak devletin başına geçmişti.
68
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Şah İsmail müritlerinin heves ve heyecanı sayesinde bundan sonra da birçok 

zafer kazanmış ve İran’da hâkimiyetini sağlamlaştırmıştır. 1503 yılının sonlarına 

kadar Azerbaycan, Fars ve Irak-ı Acem’in çoğu üzerinde hâkimiyet kurmuştur. 1507 

yılında Dulkadırlılar üzerine yaptığı sefer sonucu Diyarbakır’ı ayrıca ertesi yıl 

Bağdat dâhil olmak üzere Irak-ı Arab bölgesini zabtederek Fırat havzasına kadarki 

tüm toprakları hâkimiyeti altına almıştı.
69

 Aynı şekilde Horasan’da da Özbeklere 

karşı başarılı seferler düzenlenmiştir. 1510 yılında Merv savaşı ile Özbek hanı 

Şeybani Han öldürülerek kafatasından şarap kadehi yapılmıştı.
70

 Bu zaferin ardından 

Semerkand ve Buhara gibi önemli merkezler fethedilerek 12 imam adına hutbe 

okutuldu.
71

  

Genişlemeye devam eden Safevi Devleti, Osmanlı topraklarını da tehdit 

etmekteydi. Anadolu’da faaliyet gösteren halifeler bir yandan Safevi propagandası 

yaparken diğer yandan halkı Osmanlı Devleti’ne karşı isyana teşvik ediyordu. 

Safevilerin yapmış olduğu tüm bu faaliyetler şehzade Selim tarafından takip ediliyor 

ve babası II. Bayezid’in bu duruma karşı takındığı pasif tutum onun üzerinde 

hoşnutsuzluk yaratıyordu.  Neticede babasını tahttan indirerek 1512 yılında Osmanlı 

Devleti’nin dokuzuncu hükümdarı olan Yavuz Sultan Selim kardeşlerini bertaraf 

ederek tahtını sağlamlaştırdıktan sonra Anadolu’nun çeşitli isyanlarla sarsılmasına 
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yol açan ve Osmanlı Devleti için bir tehdit unsuru olan Safevilere karşı sefer 

düzenleyecektir.
72

 

1514 yılına kadar girdiği her savaştan zaferle ayrılan Şah İsmail, Osmanlı 

Devleti ile savaşmaktan çekinmekteydi. Ancak Yavuz Sultan Selim’in yazdığı 

hakaretvari mektuplara kayıtsız kalmayarak Osmanlı ordusu ile savaşı kabul etmiş ve 

iki ordu 22 Ağustos 1514’de Çaldıran’da karşı karşıya gelmişti. Osmanlı Devleti’nin 

ateşli silah kullanması ile Safeviler büyük bir yenilgiye uğradılar. Bu savaşa kadar 

Şah İsmail’i Tanrı veya peygamber olarak gören
73

 müritleri onun yenilmez olduğuna 

inanıyorlardı. Ancak bu savaş Şah İsmail’in yenilmez olduğu efsanesini yok etmişti. 

Meşruiyetini tanrısal desteğe dayandıran Safevi Devleti artık normal ve siyasi bir 

devlete dönüşmüştü.
74

 

Savaş Safeviler açısından tam bir hezimetti. Özbekler bu yenilgiden sonra 

Horasan’ı tekrar ele geçirdiler. Yavuz Sultan Selim 15 Eylül 1514’de Tebriz’e girdi 

ancak oradan ayrıldıktan 1 ay sonra Şah İsmail tekrar Tebriz’e döndü. Şah İsmail bu 

savaştan sonra eski gücüne ulaşamadı ve yenilginin etkisi ile kendini içkiye verdi. 

1524 yılında vefat etti.
75
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Şah Tahmasb 

Şah İsmail’in ölümünden sonra 23 mayıs 1524’de henüz on yaşında iken tahta 

çıkmıştır.
76

 Şah Tahmasb döneminin ilk yılları kızılbaş Türkmen oymaklarının birbiri 

ile iktidar mücadelesine giriştiği bir dönem olmuştur. İlk olarak Rumlu ve Ustaclu 

oymakları arasında huzursuzluk baş göstermiş ve bu mücadeleyi Rumlular 

kazanmıştır. Rumlu Div Sultan’ın öldürülmesi ile Tekelü oymağı nüfuz kazanırken 

daha sonra Şah Tahmasb’ın da desteği ile Tekelüler bertaraf edilmiş ve Şamlu 

oymağı iktidara gelmiştir.  

Şah Tahmasb’ın cülusundan itibaren 12 yıl süren bu ihtilaflar Özbeklerin 6 

defa Horasan’a girerek bu ülkeyi istila ve tahrip etmelerine sebep olmuştur.
77

 Aynı 

şekilde Safevilerde yaşanan bu iç buhran Osmanlıların da İran’a sefer 

düzenlemesinde etkiliydi. Tekelülere karşı yapılan kanlı hareket sonucu Tekelü reisi 

Ulema Han, Safevilere karşı isyan etmiş ve Osmanlılara sığınmıştı. Ulema Han’ın 

kışkırtmaları ile Kanuni Sultan Süleyman 1533’de Irakeyn seferini düzenlemiştir. Bu 

sefer ile Tebriz ele geçirilmiş ancak kışın şiddetinden dolayı geri dönmek 

mecburiyetinde kalınmıştır. Şah Tahmasb babası Şah İsmail’in yaptığı hataya 

düşmek istemediği için meydan savaşı vermekten kaçınmaktaydı. Osmanlı ordusu 

geldiğinde kaçarak yıpratma taktiği uyguluyor, ordu geri çekildiğinde ise dönerek 

kaybedilen yerleri geri alıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat’ın fethi için 

uğraşırken Şah Tahmasb, Tebriz’e girerek Van kalesini kuşatınca Osmanlılar Bağdat 
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üzerinden tekrar Safevi topraklarına girmiş, bunun üzerine Şah Tahmasb kaçmıştı. 

Osmanlı ordusu çekildiğinde ise Tahmasb yeniden Tebriz’in sahibi olmuştu.
78

  Kalıcı 

bir zafer elde edemeyen Kanuni Sultan Süleyman bu yüzden İran’a dört büyük sefer 

düzenlemiştir. 1548 yılında gerçekleşen sefer Şah Tahmasb’ın kardeşi Elkas 

Mirza’nın Osmanlı sarayına iltica etmesi sonucunda vuku bulmuştur. Elkas 

Mirza’nın teşvikiyle düzenlenen harekât sonucu Van ve çevresi Osmanlı idaresine 

katılmış, Tebriz işgal edilmiş ve Osmanlının Doğu Anadolu üzerindeki hâkimiyeti 

sağlamlaşmıştır. Şah Tahmasb, Tebriz’in yeniden işgali üzerine başkenti Kazvin’e 

taşımıştır. 
79

  

Şah Tahmasb’ın yaptığı yağma ve akınlar neticesinde Sultan Süleyman 1554 

yılında yeniden İran’a sefer düzenlemiştir. Aynı taktikleri uygulayan Şah Tahmasb 

bu sefer sonucu arzuladığı barışa nihayet ulaşmıştır. 1555’de Amasya’da imzalanan 

antlaşmaya göre Şehrizor eyaleti ve Van Gölü çevresi Osmanlılarda kalıyordu. Şah 

Tahmasb bu antlaşma ile Şii Safevi Devleti’nin varlığını İslam âleminin en büyük 

devletine kabul ettirmiş oldu.
80

  

Tahmasb’ın ölümüne kadar Osmanlılar ile dostane ilişkiler devam etmiş ve 

her iki taraf antlaşmaya bağlı kalmıştır. Şah Tahmasb, Osmanlı sınırının güvenliği 

sağlanınca Gürcistan’a saldırıp çok sayıda esir ve ganimet elde etmiş; Osmanlılar ile 
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yapılan siyasî temaslar neticesinde Gürcistan, Osmanlılar ve Safevîler arasında 

paylaşılmıştır.
81

  

Şah Tahmasb 1576 yılında, kızılbaş emirleri ile veliaht tayini konusunda 

yaşanan ihtilaf dolayısıyla zehirlenerek öldürülmüştür.
 82

  Şah Tahmasb’ın 12 tane 

oğlu vardı. Bunlardan üçü çocukken ve Şah Tahmasb hayattayken; ikisi ise Şah 

Tahmasb’ın ölümünden sonra vefat etmişti. Kalan 7 çocuktan ikisi olan en büyüğü 

Muhammed Mirza ve İsmail Mirza saltanat tacı giyeceklerdir.
83

  

II. Şah İsmail 

Yeni şahın kim olacağına dair ihtilaf Şah Tahmasb daha hayatta iken 

başlamıştı. Ustaclu oymağı emirleri Gürcü anneden doğma Haydar Mirza’yı 

desteklerken halifet’ül hulefa olan Rumlu beyi Hüseyin Kulu, Afşar beylerinden 

Aslan sultan ve Musullu obasından Haydar Sultan, Türkmen anneden doğma İsmail 

Mirza’yı desteklemekteydi. Bunlar kendine şahseven diyerek Haydar taraftarlarını 

nankörlük ve gaddarlıkla suçluyorlardı.
84

  

Şah Tahmasb’ın ölümünden sonra Türkmenlerin yanısıra Tacik ve Kafkasya 

menşeli gruplar da iktidarda söz sahibi olmak için mücadeleye girmişlerdir. 
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Babasının ölümünden sonra hemen tahta oturan Haydar Mirza cülusunun ertesi günü 

katledilerek İsmail Mirza tahta çıkarılmıştır (1576).
85

 

 II. Şah İsmail ilk olarak isyankâr kızılbaşların çoğunu öldürdü. Bazılarını 

uyardı ve bazılarına da yüksek makam verdi.
86

 Bu dönemde Şiilik daha ılımlı hale 

getirilmek hatta Oruç Bey Bayat’a göre Şiilik tamamen terkedilmek istenmiştir. Bu 

doğrultuda II. Şah İsmail Şii ulemayı saraydan uzaklaştırarak yerine Sünni âlimleri 

getirmiştir.
87

 Ancak Oktay Efendiyev’e göre II. Şah İsmail Osmanlı Devleti ile var 

olan Amasya antlaşmasını korumak ve Sünni-Şii çatışmasını yumuşatmak amacıyla 

böyle davranıyordu.
88

 Zira bu dönemde de halifeler Anadolu’da Şiilik propagandası 

yapmaya devam ediyorlardı.
89

 

Böylece İran’da Sünnilikle Şiiliği bütünleştirici yapısal reformlar yapılmıştı. 

Bunun sonucu olarak hem Anadolu’da unutulmuş Safevi davası tekrar ayağa 

kaldırılarak Şii sempatizanları ile işbirliğine girilmiş hem de Anadolu’daki Sünnileri 

kucaklayıcı politikalarla Doğu Anadolu’yu kazanma yoluna gidilmiştir.
90
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Ancak yaptığı mezhebi reformlar 1577’de ani ölümü ile son bulmuştur. 

Ölümü hakkında kaynaklarda çeşitli rivayetler vardır. Bazı kaynaklar kardeşi Perihan 

Hatun tarafından zehirlendiğini, bazıları onun politikalarını yanlış bulan kızılbaş 

emirleri tarafından öldürüldüğünü iddia ederken bazıları ise aşırı afyondan öldüğünü 

yazar.
91

 

Şah Muhammed Hudabende 

II. Şah İsmail’in ölümünden sonra hâkimiyeti bir süre Perihan Hatun ele aldı. 

Onun davetiyle kızılbaş emirleri toplanarak yeni şahın kim olacağı konusunda bir 

birliğe varmaya çalıştılar. Sunulan ilk öneri II. Şah İsmail’in henüz reşit olmayan 

oğlunun şah olarak seçilmesiydi. Ancak bu öneri kabul edilmedi. Ardından bazı 

kızılbaş emirleri Muhammed Mirza (Muhammed Hudabende)’yı önerdi. Buna karşı 

çıkanlar olmasına rağmen bu öneri kabul edildi. Muhammed Mirza o sıralar 

Şiraz’daydı. Kazvin’e gelene kadar hükümet işlerini Perihan Hatun yürüttü. 1578 

yılında Kazvin’e gelerek tahta oturan Muhammed Mirza ilk iş olarak Perihan 

Hatun’u idam etti. Şah Muhammed Hudabende kör olduğu için hükümet işlerini eşi 

Mehdi Ulya Begüm ele aldı.
92

 

Bu dönemde Tacik unsurlu bürokratlar üst makamlara atanmıştır. Kızılbaş 

emirlerine ise husumeti arttırmamak için taşrada görevler vermiştir. Fakat bu durum 

kızılbaşlar ile Tacikler arasında var olan husumet ve kıskançlığı daha da arttırmıştır. 
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Türkmen ve Taciklerin bu çekişmesi Kafkas menşeli grupların üçüncü unsur olarak 

Safevi Devleti içerisinde yer edinmelerini hızlandırmıştır.
93

  

Muhammed Hudabende’nin zayıf yönetimi Osmanlıları harekete geçirmiştir. 

III. Murat yaşanan bazı hadiselerden dolayı mevcut antlaşmanın ihlal edildiğini ileri 

sürerek Safevi topraklarının istila edilmesini emretmiştir. Harekât 1578 yılında sınır 

beylerinin Hoy, Selmas ve Urmiye yörelerine hücumları ile başladı. Ardından Lala 

Mustafa Paşa komutasındaki kalabalık Osmanlı ordusu Çıldır’da Safevileri yenilgiye 

uğrattı. Böylece Tiflis başta olmak üzere Gürcistan’ın bir kısmı fethedildi ve Gürcü 

krallarından bazıları Osmanlı tabiiyetine girdi.
 
İlerlemeye devam eden Osmanlı 

birlikleri birkaç ay sonra Şirvan’ı da ele geçirdi.
 94

 

Osmanlı’ya karşı savaş verilirken içerde de huzursuzluklar devam ediyordu. 

Devlet işlerinde Mehdi Ulya Begüm’ün söz sahibi olması kızılbaş emirlerini rahatsız 

etmekteydi. 1579 yılında Mehdi Ulya Begüm, devlet işlerine çok karıştığı ve Kırım 

Hanı Adil Giray ile dostane ilişkiler kurduğu iddiasıyla muhalif kızılbaş emirleri 

tarafından öldürülmüştür.
95

 1582 yılına gelindiğinde Şirvan’da Osmanlı 

kuvvetlerinin durumu sarsılınca Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından Safeviler 

yeniden bozguna uğratılmış ve Şirvan’daki Osmanlı hâkimiyeti kesinleşmişti. 1585 
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yılında ise vezir-i âzam Osman Paşa kumandası altındaki Osmanlı ordusu Tebriz’i 

ele geçirmiştir.
96

  

Bundan bir yıl sonra Şah Muhammed Hudabende’nin veliaht olarak seçtirdiği 

Hamza Mirza’nın öldürülmesi ile kızılbaşlar yeniden şahın kim olacağı konusunda 

ihtilafa düştüler. Diğer yandan Özbeklerin de 1587 yılında Herat’ı işgal etmesi 

Muhammed Hudabende’ye karşı hoşnutsuzluğu arttırdı. Bazı kızılbaş emirleri ve 

halkın da baskısı ile Muhammed Hudabende tahttan oğlu Abbas Mirza lehine feragat 

etti. Böylece Safevi tahtına 1587 yılında I. Şah Abbas geçti.
97

 

I. Şah Abbas 

Abbas Mirza’nın büyük kardeşi Hamza Mirza 1586 yılında kızılbaş 

emirlerinin suikastı sonucu öldürüldükten sonra batı İran karışmış ve bu karışıklık 

tüm İran’a yayılmıştı. Bunun üzerine meşverette bulunan emirler Meşhed’de bulunan 

Abbas Mirza’ya haber göndererek acilen Kazvin’e gelmesini istediler. Abbas Mirza 

bu çağrı ile lalası Mürşit Kulu Han ve 300 kızılbaş askeri ile Kazvin’e gelmiştir. O 

sırada Muhammed Hudabende, Fars bölgesindeki bir isyanı bastırmakla meşguldü. 

Abbas Mirza’nın Kazvin’e girdiğini öğrenen askerler ve kızılbaş emirlerinin birçoğu 

Muhammed Hudabende’ yi terk ederek Kazvin’e gitmiştir. Herhangi bir gücü ve 
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LI 

 

dayanağı kalmayan Muhammed Hudabende Kazvin’e gelerek 1587 yılında tahtından 

feragat edip kendi eliyle saltanat tacını oğlu I. Şah Abbas’a giydirmiştir. 
98

 

Ustaclu Mürşit Kulu Han’ın desteğiyle Kazvin’e gelerek tahta oturan I. Şah 

Abbas içte ve dışta sıkıntılı durumda olan bir devlet devralmıştı. Azerbaycan 

tamamen Osmanlı hâkimiyetine girmiş, Herat ve Meşhed Özbek hükümdarı 

Abdullah Han tarafından kuşatılmıştı.
99

 I. Şah Abbas iç karışıklıklar ve Özbekler ile 

mücadeleyi seçerken Osmanlı Devleti ile antlaşmaya varmıştır. 1590 yılında Haydar 

Mirza’yı kalabalık bir elçilik heyetiyle İstanbul’a göndererek fethedilen ülkelerin 

Osmanlıların tasarrufunda kalması şartıyla anlaşma yaptı.
100

 

Osmanlılarla mücadele edebilmek ve bölgede söz sahibi olabilmek için askerî 

reformun yapılması gerektiğine inanan I. Şah Abbas aynı zamanda ülkede istikrarı 

sağlamak için de kızılbaşların etkisini azaltmanın gerektiğini düşünüyordu. Zira 

kendilerine ait askerler ile önemli bir güç teşkil ediyor ve devletin varlığına bir tehdit 

oluşturuyorlardı. Bunun için uygun anı bekleyen I. Şah Abbas, İngiliz Sherley 

kardeşlerin yardımı ile orduda ıslahat yaparak Topçular, Tüfenkçiler ve Kullar adlı 

yeni birlikler oluşturmuştur. Bu sayede kendisine sadık askerî gruplar kuran I. Şah 

Abbas zamanla kızılbaş emirlerinin nüfuzlarını azaltmış ve hâkimiyetini 
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sağlamlaştırmıştır. Önemli mevkilerde bulunan kızılbaş emirleri ya görevden 

uzaklaştırılmış ya da katledilmişlerdir.
101

   

 İçerde istikrar sağlanmaya başladıkça dışarda başarılı seferler 

düzenleniyordu. 1598’de Özbeklere karşı zafer kazanan I. Şah Abbas Herat, Nişabur 

ve Meşhed’i alarak hâkimiyetini Belh, Merv ve Esterabad’a kadar genişletti. 

Ardından Özbekler ile uzun bir barış dönemine girildi. Ayrıca 1602’de Bahreyn ve 

Dağıstan, 1606’da Gence, 1608’de ise Şirvan ve Gürcistan Safeviler’in hâkimiyetine 

girdi. 1622’de Portekizliler, İngilizler ’in yardımı ile Hürmüz’den uzaklaştırıldı.
102

   

I. Şah Abbas, Osmanlı Devleti ile 1590 yılında yaptığı anlaşma ile Tiflis başta 

olmak üzere Gürcistan, Çuhur Sa’d, Azerbaycan, Şirvan, Gence ve Nihavend 

şehirlerini Osmanlılara vermişti. 1603 yılında Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açan I. 

Şah Abbas kaybettiği toprakları almanın yanı sıra 1624 yılında Bağdat eyaletini de 

fethetmiştir.
103

 

Yaptığı fetih ve reformlarla Safevi Devleti’ni yeniden önemli bir güç haline 

getiren I. Şah Abbas H. 1037 (1627-1628) yılında Mazenderan’da hastalanmıştır. 

Gördüğü bir rüya üzerine iyileşemeyeceğini anlayınca 17 yaşındaki torunu Safi 
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Mirza’yı saltanat namzedi olarak atamış ve 1629’da vefat etmiştir. Böylece 42 yıllık 

iktidarı son bulmuştur.
104

 

Şah Safi 

Şah Safi, I. Şah Abbas’ın oğullarından Safi Mirza’nın oğluydu ve 1621’de 

Gilan’da doğmuştu. I. Şah Abbas’ın tahta geçecek hayatta kalan oğlu ve kardeşi 

olmadığı için veliaht olarak seçilmiş ve H. 1038 (1628-1629) yılında İsfahan’da 

düzenlenen törenle tahta geçirilmiştir. Asıl adı Sam Mirza olmasına rağmen tahta 

geçtikten sonra ismini değiştirerek babasının adı olan Safi’yi kullanmıştır.
105

 

Şah Safi, devlet adamlarına ve şehzadelere karşı acımasızdı ve birçok önemli 

şahsiyeti idam ettirmişti. Bu dönemde Osmanlı padişahı IV. Murad İran’a sefer 

düzenleyerek 1635’de Erivan ve Tebriz, 1638’de ise Bağdat almıştır.
106

  Bağdat 

Osmanlıların eline geçince karşılıklı elçiler gidip gelmiş ve 1639 yılında Kasr-ı Şirin 

Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Revan, Safevilere bırakılmış; Bağdat, 

Basra, Van, Ahıska, Kars ve Şehrizor Osmanlılarda kalmıştır. Böylece Osmanlı-

Safevi barışı Afganlıların Safevi ülkesini istilasına kadar kalıcı olarak sağlanmış 

oluyordu.
107
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Bir diğer toprak kaybı da Babürlüler ile olan kötü ilişkiler sonucu 

yaşanmıştır. Kandahar bu dönemde Safevilerin elinden çıkmıştı. Kandahar’ı almak 

için sefer hazırlığında iken Kaşan şehrinde aşırı alkol ve afyondan zehirlenerek 1642 

yılında 30 yaşında iken vefat etmiştir.
108

 

II. Şah Abbas 

Şah Safi’nin oğlu olan Sultan Muhammed Mirza 1642 yılında II. Abbas adını 

alarak Safevi tahtına oturmuştur.
109

 Tıpkı atası I. Şah Abbas gibi kendisine “Kelb-i 

Ali” yani Hz. Ali’nin köpeği diyordu. II. Şah Abbas’ın cülus töreni Kaşan’da yapıldı. 

Daha sonra Kazvin’e geçti ve orda bir yıl kaldı. Burada Osmanlı, Avrupa, Özbek, 

Babürlüler, Gürcistan ve Rusya elçileri tebrik için şahın huzuruna çıkmıştır. 1643 

yılında İsfahan’a gelen II. Şah Abbas vezir-i âzam Mirza Takiyeddin’i öldürtmüş ve 

devlet kademelerine çeşitli atamalar yapmıştır.
110

 

 II. Şah Abbas’ın 25 yıl kadar süren iktidarı sırasında önemli bir hadise 

olmamış Babürlüler hariç diğer devletlerle dostça geçinilmiştir. Babürlülerin Şah 

Safi zamanında Kandahar’ı ele geçirmesi aradaki dostluğu bozmuştu. Bunun üzerine 

II. Şah Abbas 1647’de Horasan yolu ile Kandahar üzerine yürümüştür. Sefer 

başarıyla sonuçlanarak Kandahar geri alınmıştır.
111
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II. Şah Abbas hükümdarlığı boyunca çeşitli mimari eserler yaptırmış ve bu 

dönemde ipek ticareti büyük bir gelişme göstermiştir. İçkiye aşırı düşkün olduğu 

bilinen II. Şah Abbas 1666 yılında 34 yaşında iken vefat etmiştir.
112

 

Şah Süleyman (II. Safi) 

II. Şah Abbas’ın biri Çerkez diğeri Gürcü eşinden olmak üzere iki oğlu vardı. 

Çerkez eşinden olan oğlu Safi Mirza 23, Gürcü eşinden olan Hamza Mirza ise 8 

yaşında idi. Safevi tahtına 1666 yılında Safi Mirza geçmiştir. Cülus töreni II. Şah 

Abbas’ın hareminin yanında olmuştur. Taç giyme töreninden sonra II. Şah Safi 

hastalanmış ve ülkede korkunç kıtlık başlamıştı. Ayrıca Kazakların Hazar denizi 

vilayetlerine hücumu onun iktidarını zayıflatıyordu. Tüm bu olumsuzluklar 

müneccimler tarafından taç giyme töreninin yanlış zamanda yapıldığına ve 

yenilenmesi gerektiğine yorumlandı. Ayrıca Şah Safi’nin adı da değişmeliydi. Bunun 

üzerine taç giyme töreni Çehel Sütun sarayında yenilenmiş ve Şah adını Şah 

Süleyman olarak değiştirmiştir.
113

 

Şah Süleyman dış politikada kendisini sıkıntıya sokacak işlerden kaçınıyordu. 

Osmanlıların Avusturya ile mücadelesi sırasında topraklarını genişletme fırsatı 

varken antlaşmayı bozmamayı tercih etmiştir. Aynı şekilde Hollandalıların Fars 

Körfezindeki Kişm adasına üs kurmalarına göz yummuştur.
114
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Ekonomik olarak gittikçe kötüye giden devlet bu dönemde doğal felaketler ile 

savaşmıştır. 1666 ve 1667 yılında İsfahan’da hasatın çok az olması fiyatları arttırdı. 

1669’da hasat azlığının yanı sıra veba da baş gösterdi. 1670 yılının kışı çok sert geçti 

ve İran halkı kuraklık, çekirge istilası, kıtlık ve depremlerle boğuştu. 1684- 1685’de 

Gilan’da veba başladı ve Erdebil’e yayıldı. Yaklaşık 80.000 kişinin ölümüne sebep 

oldu. 1686-1687’de veba Azerbaycan, Mazenderan, Astrabad ve İsfahan’ı vurdu. 

1689 yılında veba Şiraz’da binlerce kişinin ölümüne sebep oldu.
115

  

 Genel olarak pasif bir yönetim sergileyen Şah Süleyman devlet işleri ile 

ilgilenmeye çalışmışsa da başarılı olamamıştır. Onun devrinde Safevi ülkesi anarşi ve 

buhrana sürüklenmiştir. Bu dönemde devlet hazinesi de önemli ölçüde azalmıştı. Şah 

Süleyman 1694 yılında 48 yaşında iken ülkeyi karışıklık içinde ve saldırıya açık bir 

şekilde bırakarak vefat etmiştir. Vefat sebebi aşırı alkol ve sefahat idi.
116

  

Şah Hüseyin 

Şah Süleyman’ın Hüseyin Mirza ve Abbas Mirza adlı iki oğlu vardı. Şah 

Süleyman hasta yatağında can çekişirken ‘eğer benden sonra huzur ve refah 

istiyorsanız Hüseyin Mirza’yı, saltanat kudretinin güçlü olmasını istiyorsanız Abbas 

Mirza’yı tahta oturtun’ diye vasiyet etti. O sırada Hüseyin Mirza 26, Abbas Mirza ise 
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23 yaşındaydı. Şah Süleyman öldükten sonra emirler 1694 yılında Şah Sultan 

Hüseyin ünvanı ile Hüseyin Mirza’yı tahta geçirmişlerdir.
117

 

Şah Hüseyin sessiz tabiatlı bir insandı ve devleti idare edebilecek iradeye 

sahip değildi. Devletin tüm işlerini Feth Ali Han’a teslim ederek kendisi zevk u 

sefa’ya düşmüştü. Bu durumda ülkede otorite boşluğu oluşmuş, merkezî yönetim 

zayıflamış, rüşvet artmış ve mali durum daha da kötüye gitmiştir. Ayrıca bu 

dönemde Şii yanlısı politikalar katı bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Sünnilere 

yapılan baskıların yanı sıra Zerdüşt ve Yahudiler de Müslüman olmaya 

zorlanmışlardır. Uygulanan bu sert politika hoşnutsuzluğa neden olmuş ve ilk olarak 

Sünni Afgan kabileleri bu duruma tepki göstermişlerdir.
118

 

1709 yılında Galzay Afganlıları Mir Üveys kumandasında Kandahar’ı işgal 

ettiler. 1715’de ise diğer Afgan kabilesi Abdâli Afganlıları Herat’da isyan çıkartarak 

Meşhed’i işgal etti. Mir Üveys’in 1725’de ölmesi ile Afganlıların başına Mir 

Mahmud geçti. Mir Mahmud, Abdâli Afganlılarını yenince Şah Hüseyin onu 

Hüseyin Kulu ünvanı ile Kandahar valisi tayin etti. Ancak Mir Mahmud şaha sadık 

kalmayıp önce Kirman’ı Ardından Meşhed’i zaptetti. 1722’de Safevi ordusunu 

bozguna uğratarak başkenti kuşattı. Bunun üzerine Şah Hüseyin 1722 yılında teslim 

oldu ve Mir Mahmud’a kendi eliyle saltanat tacını giydirdi. Böylece Afganlılar 

İran’ın hâkimi oldu.
119
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Osmanlı Devletinin Safevilere yardım için geleceğini ve İsfahan’ı 

Afganlardan kurtarıp Şah Süleyman’ı tekrar tahta geçireceği haberini alan Mir 

Mahmud, Şah Süleyman’ı katletmiştir. Naaşı Kum şehrine gönderilen Şah Süleyman 

orada defnedilmiştir.
120

 

II. Şah Tahmasb 

Afganlıların başkent İsfahan’ı kuşatması sırasında Şah’ın aczi ortaya çıkmıştı. 

Bunun üzerine önce Şehzade Muhammed ardından Safi Mirza veliaht olarak tayin 

edilmiş ise de bir kudret gösteremediklerinden 1722 yılında Tahmasb Mirza veliaht 

kabul edilerek asker toplamak üzere Kaşan’a gönderilmişti.
121

 Oradan Azerbaycan’a 

geçerek asker topladı. Daha sonra Kazvin’e geldi ve burada İsfahan’ın düştüğü 

haberini aldı. Bunun üzerine Kazvin’de aynı yıl saltanat tacını giydi.
122

 

II. Şah Tahmasb İran’a yeniden Safevi hanedanını hâkim kılmak için 

kendisine müttefik arıyor ancak başarılı olamıyordu. Mir Mahmud’dan sonra 1725 

yılında tahtı devralan Eşref, İsfahan’da hâkimiyetini sağlamlaştırmış ve 1726 yılında 

Osmanlıların kendilerine karşı yaptığı seferi durdurmuştu. Bunun üzerine 1727 

yılında iki taraf arasında bir antlaşma imzalanmış böylece Afganlıların İran 
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hâkimiyeti Osmanlılar tarafından tanınmıştı. Bu antlaşmadan bir süre sonra Ruslar da 

yaptıkları muahede ile Eşref’i İran şahı olarak tanımıştı.
123

  

Büyük devletlerin desteğinden umudu kesen II. Şah Tahmasb 1726 yılında 

Horasan bölgesinde şöhreti gün geçtikçe artan Nadir Bey’den yardım istemişti. II. 

Şah Tahmasb’ın davetini kabul eden Nadir Bey, 5000 Avşar kuvvetiyle Habuşan’a 

gelerek burada Şah ile görüşmüş ve bağlılığını bildirmiştir. Nadir Bey bu 

görüşmeden sonra “Tahmasb Kulu Han” lakabını almıştır.
124

 

Nadir Bey ile ittifak kuran II. Şah Tahmasb öncelikle Meşhed’ de başarı 

kazandı. Bunun üzerine II. Şah Tahmasb, Nadir Bey’e kurçibaşı rütbesi vererek tüm 

askerî sorumluluğu ona vermiştir. Nadir Bey, güçlerini toplayarak İsfahan’da 

bulunan Eşref üzerine yürüdü ve onu yenilgiye uğratarak şehre girdi. Bu sırada 

Tahran’da bulunan II. Şah Tahmasb 1729 yılında İsfahan’a gelerek “II. Şah 

Tahmasb” adı ile tahta geçti ve Safevi hanedanını yeniden iktidar yaptı.
125

 

Nadir Bey’in gayretleri ile Afganlar 1730 yılında Safevi ülkesinden tamamen 

çıkarılmış ve kaybedilen topraklar geri alınmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti ile 

yapılan savaş sonucu 1732’de bir protokol imzalanmıştır. Buna göre Azerbaycan’da 

Aras, Irak’ta Derne ve Derteng sınır olmak üzere Gürcistan, Şirvan ve Karabağ 

                                                 
123

 Aydoğmuşoğlu, 2015, s. 141 

124
 Abdurrahman Ateş, “Avşarlı Nadir Şah Ve Döneminde Osmanlı-İran 

Mücadeleleri”, Basılmamış Doktora Tezi,  Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 40 

125
 Eravcı, a.g.m., s. 891 



LX 

 

Osmanlılarda; Tebriz, Erdelan, Loristan ve Huvayze’nin Safevilerde kalacaktı. 

Ancak I. Mahmud, Tebriz’in Safevilere verilmesine razı olmayarak antlaşmaya imza 

atmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Nadir Bey, Osmanlı Devleti’ne rest çekerek 

Bağdat’a yürüyeceğini bildirdi ve II. Şah Tahmasb’a haber göndererek Kum ve 

Tahran’da görüşme talebinde bulundu. II. Şah Tahmasb ise yaptığı savaşlarda 

Osmanlı’ya yenilince Nadir Bey’e aldırış etmeyip Osmanlı Devleti’ne antlaşmanın 

yenilenmesi için elçi gönderdi. Bunun üzerine Nadir Bey kendisine taraftar olan 

beyleri etrafında toplayarak onları, II. Şah Tahmasb’ın iktidar için yeterli liyakati 

olmadığı konusunda ikna etti ve II. Şah Tahmasb’ın henüz beşikteki bebeği Abbas’ı 

1732 yılının ağustos ayında şah ilan etti.  II. Şah Tahmasb ise önce Meşhed’e 

gönderildi ardından 1740 yılında iki oğlu ile birlikte katledildi. 
126

 

III. Şah Abbas 

Nadir Bey henüz 8-10 aylık Abbas Mirza’yı “III. Şah Abbas” adı ile tahta 

geçirmişti. Kendisi de naibü’s saltana ünvanı ile devlet işlerini yürüterek tüm gücü 

fiilen elinde tutuyordu. Osmanlılara ve Ruslara karşı başarılı savaşlar veren Nadir 

Bey bir müddet sonra yapılan kurultay ile III. Şah Abbas’ın yerine şah ilan edilmiştir. 

1736 yılında İsfahan’da saltanat tacını takması ile Safevi Hanedanı son bulmuştur.  

Safevi hanedan üyeleri 1740’da katledilmişlerdir.
127
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BİRİNCİ BÖLÜM: SAFEVİ ORDUSUNUN GELİŞİMİ 

I. I. ŞAH ABBAS’IN ISLAHATLARINDAN ÖNCE VAR OLAN 

BİRLİKLER 

A. KIZILBAŞLAR 

Hoca Ali’nin oğlu Şeyh İbrahim’in 1447’de ölmesi ile Safevi tarikatı liderleri 

kendilerini artık sadece manevi bir lider olarak görmeyecek ve siyasallaşma yoluna 

gireceklerdir. Safeviyye tarikatı ilk olarak Şeyh Cüneyd zamanında siyasi emeller 

gütmüş ve silahlı bir oluşum içine girmiştir.
128

  İran’ın kuzeybatısında, Anadolu’nun 

doğusunda ve Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Türkmen kabileleri başta olmak üzere 

birçok kişinin desteği sağlanarak siyasal ve askerî güce sahip bir devlet kurulması 

için çalışmalara başlanmıştır. Şeyh Cüneyd konargöçer kabileler içinde yürüttüğü 

faaliyetler sonucunda çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Safevi tarikatını 

siyasal bir güç haline getirmenin ilk adımlarını atmış ve Uzun Hasan’ın kız kardeşi 

ile evlenerek İran siyasetine doğrudan dâhil olmuştu.
 129

 Bunu yaparken de 

muhtemelen Anadolu ve Azerbaycan’daki Şii boylarının desteğini sağlayabilmek 

için Şii mezhebine eğilim göstermişti.
130
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Şeyh İbrahim döneminde bazı oymakların Safevi tarikatına bağlılıkları bilinse 

de kızılbaş gruplarının çoğunluğunu oluşturan Anadolu Türklerinin önemli bir 

kısmını Safevi tarikatına bağlayan Şeyh Cüneyd olmuştur.
131

  Şeyh Cüneyd’in 

1460’da Şirvanşah tarafından öldürülmesi ile birlikte bu kabileler onun oğlu Şeyh 

Haydar’a tabi oldular. Mürit ve dolayısı ile asker sayısı durmadan artan Safeviyye 

tarikatı Şeyh Haydar ile birlikte önemli bir askerî güç oluşturmuştur. Şeyh Haydar 

tekkesini hatta kendi odalarını silah deposu ve silah imâlathanesi haline getirmişti. 

Kaynaklara göre kendisi bir tüfenkçi ustası idi. Aynı zamanda yardım almadan 

binlerce mızrak ucu, zırhlı gömlek, kılıç ve kalkan yapmıştı. Silah imâlatına yalnızca 

ok atmak, mızrak kullanmak gibi talimler yapmak yahut müritlerine ders vermek için 

ara veriyordu.
132

 Silahlanmaya önem veren Şey Haydar, Çerkezlere yaptığı sefer 

sonucu müritlerine buradan gelecek ganimetlerini silah ve harp malzemesi edinmek 

için harcamalarını istemişti.
133

  

Şeyh Haydar’dan itibaren Safeviyye tarikatına bağlı askerler “Kızılbaş” 

olarak adlandırıldılar. Bu ismin ortaya çıkması kaynaklarda Şeyh Haydar’ın gördüğü 

rüyaya dayandırılmaktadır. Buna göre Haydar rüyasında müritlerine giydirmek üzere 

kırmızı kumaş kullanarak on iki imamı simgeleyen on iki dilimli bir taç yapması için 

görevlendirildi. Haydar uyandıktan sonra denildiği gibi bir taç yapmış ve ozaman 
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meşhur olan Türkmen takkesinin yerini bu taç almıştır. Safevi tarikatı taraftarlarının 

giydiği bu taç böylece “Tac-ı Haydari” olarak adlandırılmıştır.
134

 Bu tacı takan 

Türkmenler ise Kızılbaşlar olarak adlandırılmıştır.  

Bu konu hakkında Adam Olerious’un yazdıkları bizce önem taşımaktadır. 

Çünkü o, İranda bulunduğu süre boyunca kızılbaş ünvanı ile ilgili birçok kitap 

okuduğunu, âlimlerle görüştüğünü ve detaylı araştırmalarda bulunduğunu belirterek 

şu bilgilere ulaştığını yazmaktadır; “Safevi devletinden önce İran’daki derviş ve 

sûfiler Hz. Ali ve onun evlatlarına özel bir sevgi duymaktaydılar. Hz. Ali ve on iki 

imama saygı ve bağlılıklarından dolayı başlarına on iki dilimli bir kırmızı külah 

takıyorlardı.  Bu sebeple Sünni Türkler ile aralarında husumet vardı. Türkler İran’a 

saldırınca bu sûfileri kendilerine düşman bildiler. Zamanla bu külah kullanımdan 

kalktı ve onu başlarından çıkardılar. Türklerin elinden kurtularak Gilan’a kaçmak 

isteyen Şah İsmail, birini İran vilayetine göndererek Türklerin İran’dan atılması için 

herkesin birlik olmasını istedi ve Türklerin varlığının İran’ın bağımsızlığı ve mezhebi 

açısından tehlikelerini vali ve umera’ya anlattı.  Böylece Şah İsmail’in daveti kabul 

oldu ve yaklaşık yüz bin asker süratle toplandı. Şah İsmail bu kuvvetle ataları olan 

Şeyh Safi’nin mezarı olan Erdebil’e saldırdı ve Türkleri oradan attı. İran’ın umera 

ve valileri bağımsızlığın ve Şiilik mezhebinin korunması için mallarını ve kanlarını 

esirgemeyeceklerine dair söz verdiler. Bu sözler üzerine Şah İsmail kırmızı kumaştan 

yapılan on iki dilimli bir külah hazırlanmasını ve tüm askerlerin bu külahları 

kafasına takmalarını emir verdi. O zaman yeteri kadar kırmızı kumaş olmadığı için 
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sadece on iki adet külah hazırladılar. Şah İsmail bunları komutanlarına verdi. 

Geriye kalan askerler ise zamanla, yapılan külahları başlarına taktılar. Türkler 

İranlılarla ilk kez Erdebil savaşından sonra karşılaştı ve kırmızı külahlı birçok 

kişiyle karşılaşınca onlara Kızılbaş lakabını taktılar. İranlıların takmak için kırmızı 

renkli külahı tercih etmelerinin nedeni şuydu: İranlılar Ali’yi şahtan daha yüce 

görüyorlardı ve saltanat tacının Ali’nin başına yakışacağına inanıyorlardı.  Sarı ve 

kırmızı renk saltanat tacının rengi olduğu için kırmızı rengi on iki dilimli külahta 

tercih ettiler.”
135

 

Buna göre Şeyh Haydar döneminde oluşturulan kırmızı külahın bir süre sonra 

ortadan kalktığını ve Şah İsmail ile birlikte yeniden canlandırıldığını görmekteyiz. 

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Yakub’un bu tacı takmayı reddettiği ve 

takanları da engellediği
136

 bilindiğine göre bu engellemelerin başarılı olduğunu 

söyleyebiliriz.   

Tarikata sadık olan müritler Şeyh Haydar’ın katli üzerine önce oğlu Sultan 

Hoca Ali’ye daha sonra ise Şah İsmail’e biat etmişlerdir. Bu biat sonucu Şah İsmail, 

Safeviler Devleti’ni kurabilmiş ve dedesinin hayalini gerçekleştirebilmiştir. Şah 

İsmail, kızılbaşların yardımı ile Akkoyunlu Elvend Bey’e karşı zafer kazanmış ve 

Heşt Beheşt sarayında tahta oturarak şahlığını ilan etmiştir. Böylece kızılbaşlar 

devlette önemli mevkiler işgal ederek saygın bir hale gelmiş ve Safevi Devleti’nin 
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bel kemiğini oluşturmuşlardır. Safevi Devleti kurulduktan sonra Anadolu 

Türkmenleri için Azerbaycan bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Şah İsmail’in 

yaptığı başarılı savaşlar sonucu Anadolu’da yasayan pek çok kişi o taraflara göç 

etmiştir. Halk arasında da “Şah İsmail yakında bir sefer düzenleyerek Osmanlı 

ülkesini hâkimiyeti altına alacak.” diye dedikodular çıkınca Safevilere katılan 

kızılbaş sayısı artış göstermiştir.
137

 Celâl-zâde’ye göre halkın kızılbaşlara meyletme 

sebebi kullara makam verilip kulların dışındakilere verilmemesiydi.
 138

 

Kızılbaşlar hakkında Pietro Della Valle’nin yazdıkları dikkat çekicidir. 

Yazdığına göre;  

“ Bir oymağa mensup olanların çoğunluğunun birbirleri ile soy bağları 

yoktu. Öyle ki birbirlerini hiç tanımıyorlardı. Bu gruptan bazıları büyük makamlara 

ulaşır ve “Han”, “Sultan” ve “Beg” lakabını alırdı. Geriye kalanların önünde 

fakirliğe doğru bir yol vardır. Bunlar hayvanları korumak ve ahırları temizlemek 

gibi işlerle uğraşırlar. Bununla birlikte kızılbaş ünvanından da nasibini alırlardı. 

Kızılbaşlar tamamen özgür ve bağımsız idiler. İstedikleri zaman şahın hizmetinden 

bir han veya sultanın hizmetine; bir hanın hizmetinden de başka bir hanın hizmetine 

girebilirlerdi. Savaşlarda kim onlara para ödemişse ona itaat ederlerdi. Maddi 

durumları kötüydü bu yüzden askerliği tercih ediyorlardı.” 
139
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“Şah Şah” veya “Şeyh Şeyh” nidaları
140

 ile savaşa giren kızılbaşlar savaş 

meydanında göğüs göğüse çarpıştıkları gibi bazen suikastçı olarak düşman saflarına 

da sızabiliyorlardı. Osmanlılar’ın 1630 yılı Hemedan seferi sırasında Ahmed Düzdü 

Efendi adlı bir kızılbaş fedaisi Hintliler gibi giyinen 42 kişilik çetesi ile birlikte 

gündüzleri ormanlık alana saklanıp geceleri ise gizlice Osmanlı ordugâhına 

sızıyordu. Bu şekilde çok sayıda askeri öldürmüşler ve askerî malzemeye önemli 

zarar vermişlerdi.
141

 Savaşmadıkları zaman ise konargöçer yaşamlarını 

sürdürürlerdi.
142

 Kızılbaşlar’ın bazıları çok eşliydi. Onlar güçleri yettiği sayıda 

kadınla evlenebiliyordu. Bu sayı bazen yedi bile olabiliyordu.
143

 Bıyıklarını uzatıp 

sakallarını kestikleri bilinse de 16. yüzyılın başlarına dair bilgi veren iki Venedikli 

seyyah onların sakal ve bıyıklarını tıraş etmediklerini yazar.
144

 Evliya Çelebi de 

Bağdat seferinden bahsederken; “87.000 kalleş tıraşsız kızılbaş kılıçtan geçip baştan 

oldular.”
145

 diye yazarak bu bilgiyi desteklemektedir. 
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Sayıları hakkında en net bilgiyi Pietro Della Valle vermektedir. Ona göre 

1617’lerde kızılbaşların sayısı 70 bin idi. Bunların 50 bini askerlikle meşgul iken 

diğer 20 bini ticaret veya çiftçilikle uğraşıyordu.
 146

 
 
Her oymağın nüfusu da 

birbirinden farklılık gösteriyordu. Kimi oymaklar 10-12 bin kişiye kadar ulaşırken 

kimileri 500’ü bile geçemiyordu. Ayrıca ona göre bazı oymakların tüm üyeleri asker 

iken bazı oymaklar askere katılmıyordu.
 147

 

Kızılbaş adı ilk zamanlar devletin kurulmasında ana etkene sahip oldukları 

için “Türk yahut Türkmen”, daha sonra ise askerî gücü teşkil etmesi bakımından 

“askerî aristokrasi” anlamında kullanılmıştır. Ancak bu terim zamanla sadece belirli 

bir askerî topluluğu ifade etmek ile kalmayıp aynı zamanda bulundukları coğrafyaya 

da ismini veriyordu. Buna göre yaşadıkları devlete “Devlet-i Kızılbaş” hâkim 

oldukları yere de “Ülke-i Kızılbaş” denilmekteydi.
148

 Bu durum seyyahların 

gözlemlerine de yansımıştır. Pietro Della Valle; “Kızılbaş sözü sadece kişiye ve 

askere verilmez. Tüm İran toprağı da bu şekilde adlandırılabilirdi. Özellikle Türkler 

ve İranlı olmayanlar arasında bu alışkanlık çok yaygındır. Öyleki; ‘Kızılbaşa 

gidiyorum’ denildiği zaman ‘İran’a gidiyorum’ anlamı çıkıyordu.”
 149

 diye 

yazmaktadır.  
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Bu tabiri taşıyanlar kendilerine kızılbaş denilmesinden rahatsızlık duymayıp 

aksine bunu övünç kaynağı olarak görürken Osmanlılar, kızılbaş kelimesini isyancı, 

yoldan çıkan kişi ve gruplar anlamı ile kullanmaktaydılar. Bağlı oldukları mezhebe 

de kızılbaşlık adını vererek bunu sapıklık, yoldan çıkmışlık ve inkârcılık olarak 

görmekteydiler. 
150

  

Tezimizde, hem mezhebî hem askerî anlam ifade eden kızılbaş tabirinin 

sadece askerî yönünü ele alarak kızılbaş askerinin temelini teşkil eden oymaklara göz 

atacağız.  

Devletin kuruluş aşamasında 5 büyük (Rumlu, Ustaclu, Tekelü, Şamlu, 

Dulkadır) ve 8 küçük (Varsak, Çepni, Arabgirlü, Turgudlu, Bozcalu, Acirlu, Hınıslu, 

Çemişgezeklü) oymak olmak üzere toplam 13 oymak görmekteyiz.
151

 Ancak 

kaynaklarda bu sayının zamanla artmış olduğuna ve ilerde devletin geleceğinde 

büyük roller oynayacak olan Kaçar ve Afşar oymaklarının da Safevilere dâhil 

olduğuna şahit oluyoruz. 1600’lerde yazılan Tarih-i Kızılbaşan, Kızılbaş 

oymaklarının sayısını 33 olarak vermektedir. Esere göre kızılbaşlar içinde sadece 

Türkmen unsurlar değil Lor ve Kürt oymaklar da vardır.
152

 Yine aynı dönem 

hakkında bilgi veren Oruç Bey 32 oymağın varlığından söz eder ve oymak 
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isimlerinin çoğunlukla ‘lu’ eki ile bittiğini ekler.
153

 Kızılbaşların 32 oymak olduğuna 

dair bilgiyi 1617’de İran’a gelmiş olan Pietro Della Valle de vermektedir. Ona göre; 

“Kızılbaşlar toplam 32 taifedir. Bu taifelerin adını akılda tutmak çok zordur. 16 taife 

sol 16 taife de sağ olarak ayrılmıştır. İlk 16 taife savaşlarda, seferlerde şahın 

divanında ve meşveret meclisinde sağ tarafta; diğer 16 taife ise şahın sol tarafında 

yer alır.”
154

 Ayrıca bu 32 oymağın isimlerini yazması için oradaki âlimlerden birine 

ricada bulunmuş ve bu iş zaman alacağı için daha sonra yazılması için söz almıştır.
155

  

Tarih-i Kızılbaşan, kızılbaş oymaklarını sağ ve sol olarak tasnif etmiştir ancak 

tam olarak nasıl kategorize edildiği anlaşılmamaktadır. İlk bölümü sağda yer alanlara 

ayıran müellif irili ufaklı 7 adet boy ismi sayarken ikinci bölümde sol taraf için 4 boy 

saymaktadır. Ancak arada geçen boyların hangi kategoriye girdikleri hakkında bilgi 

verilmemektedir. Buna göre; 

Sağ tarafta yer alanlar; Şamlu, Rumlu, Ağaçeri, Bayramlu, Ekremî, Ördeklü 

ve Karaçorlu  

Sol tarafta yer alanlar; Ustaclu, Dulkadırlı, Afşar ve Kaçar 
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Diğerleri; Bayındır, Musullu, Pürnak, Şeyhavend, Çepni, Bayat, Bozçalu, 

Arabgirlü, Hınıslu, Tekelü, Alpavut, Baharlu, Çakirlu, Karamanlu, Sa’dlu, Hacılu, 

Bayburtlu, Varsak, Evoğlu, Karacadağlu, Kürd ve Lor oymaklarıdır. 
156

 

Oruç Bey ise eserinde oymakları önemine göre sıralarken Tarih-i 

Kızılbaşan’dan farklı oymak isimleri de vermektedir. Oruç Bey’e göre sıralama şu 

şekildedir; Ustaclu, Şamlu, Afşar, Türkmen, Bayat, Tekelü, Harmandalu, Dulkadırlı, 

Kaçar, Karamanlı, Bayburtlu, İspirlu, Oryatlı, Çavuşlu, Asayişlu,
157

Çemişkezeklü, 

Sarı Solaklu, Kara Bacaklu, Baraklu, Koyun Erilü, Kırıklu, Bozçalu, Hacı Fakihlu, 

Hamzalu, Solaklu, Mahmudlu, Kara Çomaklu, Karakoyunlu, Kaşı Beyazlu, Peyklü, 

İnallu ve Kuh- Gilayuhlu. 
158

 

Buna göre büyük oymaklar yerini korurken küçük oymakların yerini başka 

oymaklar almıştır. Bu durum bize 32’den fazla kızılbaş oymağının varlığını 

göstermektedir. Öyle ise sadece 32 oymağın zikredilmesi bir anlam ifade etmeli. 
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Willem Floor’a göre bu durumun sebebi siyasi ve dini olmalıdır. Çünkü aynı rakamı 

Safevi teşkilatı içindeki buyûtat ve sûfi organizasyonlarında görmemiz mümkün. 
159

 

1. Kızılbaş Oymakları 

Kızılbaş oymakları içinde yeri daima sabit kalan ve Safevi Devleti’nin 

kuruluşunda önemli rol oynayan beş oymak detaylı bir biçimde incelenecektir.  

a. Şamlu Boyu 

Şah İsmail döneminin en büyük oymağı olan Şamlular; Haleb, Tarsus ve 

Bilad-ı Şam havalisinden idi.
160

 Şamluların Şeyh Cüneyt’den beri Safevi tarikatının 

en eski müritlerinden olduğu bilinmektedir.
161

 Devletleşme yolunda yapılan 

savaşlarda yer almışlar bazen sağ bazen sol tarafta savaşmışlardır. Şeyh Haydar’ın 

1488 yılında Şirvanşahlar ile yaptığı savaşta Şamlular ordunun sol kanadını 

oluşturuyordu.
162

 Şah İsmail 1501 yılında Şirvanşah üzerine yürüdüğünde ise sağ 

tarafta savaşmışlardı.
163

  

Safevi devleti kurulduktan sonra savaşlarda gösterdikleri başarılar ve şaha 

olan sadakatleri dolayısıyla devlette önemli mevkilere getirilmeye başlamışlardır. 

İsfahan ve Yezd bölgesi ilk olarak Şamlulara tahsis edilmiş bunun yanı sıra vekillik, 
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emir’ül umeralık ve tavacıbaşılık gibi görevler de bu boya verilmiştir.
164

 İskender 

Bey Münşi, Şamlu taifesini anlatırken Şah İsmail’in büyük emirlerini onların 

arasından seçtiğini yazar. 
165

 

Çaldıran savaşı öncesinde Muhammed Han Ustaclu ve Nur Halife Rumlu 

başta olmak üzere tüm komutanlar Osmanlılar savaş düzeni almadan onlara baskın 

yapma taraftarı iken Şamlu lideri Durmuş Han bu öneriyi reddetmiş, Şah İsmail de 

Durmuş Han’ın görüşünü kabul ederek baskının mertliğe aykırı olacağını 

düşünmüştü. 
166

 Savaşın hezimetle sonuçlanması Şamlulara verilen değerin ileride 

azalmasına sebep olacaktı. Şah İsmail’den sonra tahta geçen oğlu Şah Tahmasb 

Çaldıran savaşı söz konusu edildiğinde Durmuş Han’a babasını tahrik ettiği için 

beddua etmekteydi. Önceleri sadece Durmuş Han’a yönelik nefret zamanla tüm 

oymağa karşı güvensizlikle sonuçlandı.
167

 Buna rağmen Şah Tahmasb, Şamluların 

Tekelüler ile olan çekişmesinde Tekelülerin katledilmesini emretmiş böylece 

Şamluların yönetimde etkin olmasına sebebiyet vermiştir.
168

 Bu durum emir’ül 

umera olan Hüseyin Han Şamlu’nun akrabası ve şahın yakın adamı olan Başdan 

Kara’nın Şah Tahmasb’ı zehirleyerek öldürmek istemesi ile değişmeye başlamış ve 

                                                 
164

 Javanshir, a.g.t., s. 337 

165
 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 138 

166
 Genç, a.g.e., s. 179 

167
 Javanshir, a.g.t., s. 341 

168
 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 49 
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Şamlular merkezî yönetimden tasfiye edilmiştir.
169

 1534 yılında Hüseyin Han 

Şamlu’nun öldürülmesi
170

 ile Şamlular yönetimde iyice güç kaybetmiştir. Önemli 

mevkilerde bulunan Şamluların sayısı Şah Tahmasb döneminin sonuna doğru beş 

kişiye kadar inmiş
171

 ve I. Şah Abbas dönemine kadar yönetimdeki pasiflikleri 

devam etmiştir. 

Oruç Bey Bayat’ın Şamluları İspanya’daki nazırlara benzetmesi ve bu görevi 

hep onların elde tuttuğunu söylemesi I. Şah Abbas döneminde Şamluların eski 

itibarlarını geri aldığını göstermektedir.
172

  I. Şah Abbas öldüğü zaman üçü Han, 

dördü Sultan ünvanlı yedi Şamlu emiri vardı.
173

 

Tarih-i Kızılbaşan’da zikredilen önemli Şamlu emirleri şunlardır;
174

  

Hüseyin Beg Lala: Lahican’da Şah İsmail’in hizmetindeydi. Daha sonra 

emir’ül umera oldu ancak Dulkadırlı Saru Kaplan’a yenilince itibarı azaldı. Şeybek 

                                                 
169

 Javanshir, a.g.t., s. 351 

170
 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 68 

171
 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 138 

172
 Don Juan Of Persia (Oruç Bey), s. 64; Cihat Aydoğmuşoğlu, “16. Yüzyılda Safevi 

Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti”, International Journal of Social 

Science, Vol. 5, Issue 6, 2012, s. 22 

173
 Sümer, 1999 (a), s. 173 

174
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 8-11 
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Han’ın katli ve Horasan’ın fethi ile Herat hâkimi oldu. Emir Necm Sâni’nin Horasan 

yenilgisi sonucu Şahın yanına döndü ve Çaldıran savaşında öldürüldü. 

Abidin Beg: Bilad- Şam’dan yirmi genç ile birlikte Saru Tarhan’da Şah 

İsmail’e katılmıştır. Emir Han’dan sonra Herat hâkimi oldu. H. 931/1524 yılında 

vefat etti. 

Durmuş Han: Çaldıran savaşına katılan emirlerdendir. Çaldıran savaşı 

sonrası Şah İsmail’in keyfini yerine getirmek için çeşitli oyunlar tertip etmiştir.  

Hüseyin Han: Durmuş Han’ın kardeşidir. Çuha Sultan Tekelü’nün katli 

üzerine emir’ül umera olmuştur. H. 941/1534 yılında öldürülmüştür. 

Zeynel Han: Birkaç yıl Herat valiliği yaptı. Burayı iyi yönetemeyince 

Esterabad’a gönderildi.  H. 934/1528’de Firuzabad’ta Özbeklerle yapılan savaşta 

öldürüldü. 

Ağzıvar Han:  Sam Mirza’nın lalası ve Herat hâkimi oldu.  Hüseyin Han’ın 

katlinden sonra korkarak kendi başına buyruk hareket etti ve Sam Mirza ile birlikte 

Kandahar’ı kuşattı. Kamran Mirza bin Babür ile yaptığı savaşta öldürüldü. 

Demiri Sultan: İleri gelen emirlerden olup Ağzıvar Han’ın babasıydı. 

Ubeydullah Han ile yapılan savaşta öldürüldü. 

Zeyneddin Sultan: Yıllarca Esfareyn’i yönetti. Şah Tahmasb döneminde 

vefat etti.  

Veli Halife: Yıllarca Behram Mirza’nın hizmetinde bulundu. Daha sonra 

Kum hâkimi oldu ve savaşlarda gösterdiği yiğitlik sonucu Meşhed valiliğine getirildi.  
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Ali Kulu Han: Sultan Hüseyin Han bin Abdi Beg bin Durmuş Han’ın 

oğluydu. II. Şah İsmail’in tahta geçişinden Ubeydullah Han’ın Horasan’ı ele 

geçirmesine kadar Herat valiliği yaptı. Herat ele geçirilince öldürüldü. 

Hüseyin Han: Bir müddet Kum hâkimi oldu. Horasan ele geçirilince Herat’ın 

başına getirildi. 

Ali Kulu Han: Bir müddet Yezd ve Eberkuh’a hükmetti. Şah’ın eşik ağası 

rütbesine nail oldu. Tiyul olarak ona Rey verilmişti. 

Necef Kulu Han: Kanber Han’ın oğludur. Kayin hâkimi idi. 

Ayrıca Hemedan valisi Fulad Halife ve Esterabad valiliğinden azledilen 

Süleyman Halife Şah Tahmasb dönemi emirlerinden idi.
175

 

b. Ustaclu Boyu 

Sol tarafta yer alan bu boy aslında “Ulu Yörük”
176

 taifesine mensuptu. Adını 

Ustaca adlı bir şahıstan alan Ustaclular, Şeyh Cüneyd ve Haydar’ın müridlerinin 

                                                 
175

 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 138; Mirza Muhammed Tahir Vahid Kazvinî, 

Tarih-i Cihan-Ara-yı Abbasi, Neşr; Mir Muhammed Sadık, Tahran, 1383, s. 72; 

Sümer, 1999 (a), s. 95 

176
 Ulu Yörük, başlıca Sivas, Amasya ve Tokat bölgesinde yaşamakta olup, bu 

topluluğun bazı oymakları batıda Ankara ve Kırşehir bölgesine kadar yayılmışlardır. 

Bkz. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, 

Ankara, 1972, s. 178 
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büyük bir kısmını oluşturuyorlardı.
177

 Şah İsmail’in ortaya çıkışının ilk yıllarında ise 

Erzincan’dan göç ederek onun ordusuna katılmışlardır.
178

 Yapılan savaşlarda büyük 

yararlılıklar göstermiş ve bu sayede devlette önemli yerlere getirilmişlerdir. Önce 

Diyarbakır hâkimliği bu boy mensublarına verilmiş
179

 ardından Şamluların elinde 

tuttuğu emir’ül umeralık makamına sahip olmuşlardır.
180

  

Çaldıran savaşı sırasında ordunun sol kanadında yer almışlardı. Bu savaş 

sonrası Safevi tarafında en çok darbe alan ve kayıp veren oymak Ustaclulardı.
181

 

Şah İsmail zamanındaki güçlerini Şah Tahmasb döneminde de korumuşlardır. 

Şah Tahmasb’ın iktidarının sonlarında bu oymaktan Beğ, Sultan ve Han ünvanını 

taşıyan otuzdan fazla emir vardı. 
182

 I. Şah Abbas’a kadar etkilerini devam ettiren 

Ustaclular I. Şah Abbas’ın iktidara gelmesinde önemli role sahiptir. Ustaclu Mürşit 

Kulu Han sayesinde tahta çıkan Abbas Mirza “Şah Abbas” lakabını almış, Mürşit 

                                                 
177

 Sümer, 1999 (a), s. 44 

178
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 45 

179
 Lübbü’t Tevarih, s.45 

180
 Şah İsmail 1509 yılında Hüseyin Beg Lala’yı azlederek yerine Ustaclu 

Muhammed Beg Sofracı atamış ve ona Çayan Sultan lakabını vermiştir. Bkz. 

Ahsenü’t Tevârih, s. 135; Lübbü’t Tevarih, s.49 

181
 Javanshir, a.g.t., s. 434 

182
 Sümer, 1999 (a), s. 87 
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Kulu Han ise saltanat vekili olarak tüm güçleri elinde toplamıştı.
183

 Oruç Bey o 

dönemin en güçlü oymağı olarak Ustacluları zikretmektedir. Ona göre devletteki 

önemli görevler onların elindedir.
184

Buna rağmen Ustaclular, I. Şah Abbas’ın 

Kızılbaşların etkisini azaltma operasyonu sonucunda büyük bir darbe yemiştir. 

Mürşit Kulu Han’ın öldürülmesi ile zayıflayıp parçalanmışlar ve bir daha kendilerini 

toparlayamayarak varlıklarını koruyamamışlardır. Hatta bazı obaları başka 

oymakların idaresi altına girmiştir. 
185

 

Bu boyun önemli şahsiyetleri şunlardır; 

Muhammed Han: Yedi yıl Diyarbakır hâkimi oldu. Defalarca Dulkadırlıları 

yenmiş ve H. 920/ 1514 yılında Çaldıran savaşında öldürülmüştür. 
186

 

Kılıç Beg: Muhammed Han’ın oğluydu. Rey hâkimi idi. Seksencik ve 

Herzevil savaşlarında bulundu.
187

 Oğlu olmadığı için aile, amcası Kara Han’ın 

oğulları ile varlığını devam ettirmiştir.
188

 

                                                 
183

 Aydoğmuşoğlu, 2013 (a), s. 90 

184
 Don Juan Of Persia (Oruç Bey), s. 64 

185
 Sümer, 1999 (a), s. 161; Sümer, a.g.m., s. 16 

186
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 45 

187
 Jean-Louis-Bacque Grammont, “Une Liste d’emirs Ostaglu Revoltes en 1526”, 

Name-i Tarih-i Pejuhan Farsçaya çeviren; Keyumers Korklu, 1384, S.3, s. 19; 

Tarih-i Kızılbaşan, s. 31 
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Kara Han: Muhammed Han’ın kardeşiydi. Onun ölümünden sonra 

Diyarbakır emir’ül umerası oldu. H. 922/ 1516-17 yılında Bıyıklı Çavuş olarak 

bilinen Mehmed Paşa ile Mardin Koruktepe’de yaptığı savaşta öldürülerek kafası 

kesildi. 
189

 

Çayan Sultan: Asıl adı Muhammed Beg Sofracı idi. 1499’ da Şah İsmail’e 

bağlanmıştır. Şirvan, Şerur ve Akkoyunlu Murad ile yapılan savaşlarda bulundu. 

Hüseyin Beg Lala’nın azlinden sonra Şah İsmail’in emir’ül umerası olmuş ve bundan 

sonra Çayan Sultan lakabını almıştır. H.930/1523-24 yılında vefat etti.
190

 

Köpek (Kepek) Sultan: Asıl adı Mustafa Beg’dir. Çayan Sultan’ın 

kardeşiydi. Yeğeni Bayezid öldüğü zaman Div Sultan ile birlikte emir’ül umeralık 

makamına getirildi. Şah Tahmasb tahta çıktığında aynı görevde kaldı. Div Sultan’ın 

isyanından sonra kudreti kalmadı.
191

 Div Sultan ile yaptığı savaş sonucu H. 933/1527 

yılında öldürüldü.
192

 

                                                                                                                                          
188

 Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1999, c.1, s. 249 

189
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 45; Sümer, 1999 (b), c.1, s. 247; Selim-Nâme, s. 402 

190
 Grammont, a.g.m.,  s. 19; Tarih-i Kızılbaşan, s. 45 

191
 Grammont, a.g.m.,  s. 29 

192
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 46 
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Serdar Beg: H. 932/ 1526 yılında Gence ve Berde hâkimi idi. Çaldıran 

savaşında öldürülmüştür. 
193

 

Abdullah Han: Şah İsmail’in kız kardeşinin oğlu ve Şah Tahmasb’ın 

kızkardeşinin eşiydi. Çuha Sultan’ın katlinden sonra Hüseyin Han Şamlu ile birlikte 

Şah Tahmasb’ın emir’ül umerası oldu. Daha sonra Şirvan hâkimliği yaptı ve az bir 

kuvvetle Kasım Beg Şirvani’yi yendi. H.974/1566-67 yılında vefat etti. 
194

 

Menteşe Sultan: Şah Tahmasb döneminde Azerbaycan emir’ül umerası idi. 

Şah Tahmasb ona “lala” derdi. H.953/1546-47 yılında vefat etmiştir.
195

 

Bedir Han: Şah Tahmasb’ın divan beyi idi. Şah Kulu Halife’den sonra ordu 

komutanı oldu. Esterabad taraflarında Ali Sultan Özbek ile yaptığı savaşta esir düştü. 

Buradan kurtularak Kazvin’e gitti ve bir müddet sonra öldü. 
196

 

Demiri Beg: H.932/1536 yıllında Save bölgesini yönetmeye başladı. Sonraki 

yıl bu makamı Mustafa Sultan Şamlu’ya bırakmıştır.
197

 

Şah Kulu Sultan: Çayan Sultan’ın kardeşi Kazak Sultan’ın oğluydu. Yıllarca 

Meşed hâkimi olarak kaldı. H. 958/1551-52 yılında Şah Tahmasb onu İsmail 

                                                 
193

 Grammont, a.g.m., s. 36 

194
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 46 

195
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 46 

196
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 46 

197
 Grammont, a.g.m., s. 36 
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Mirza’nın lalası olarak atadı. Hüseyin Han Sultan Rumlu’nun vefatı üzerine Çuhur 

Sa’d emir’ül umerası oldu. Osmanlı’ya elçi olarak gönderildi ve geri dönüşünde 

Kazvin’de vefat etti.
198

 

Taceddin Beg: Kepek Sultan’ın arkadaşıydı. Arpaçay savaşında katledildi.
199

 

Muhammed Han: Boyu kısa olduğu için Tokmak Han diye bilinirdi. Şah 

Kulu Sultan’ın oğludur. Babası vefat edince Şah Tahmasb onun ordusunu Tokmak 

Han’a vermiştir.
200

 

Bekir Beg: H. 906/1500 yılında Şirvan seferinde Şah İsmail’in yanında yer 

aldı. Şah Tahmasb döneminde Seksencik ve Herzevil savaşlarına katıldı. Kurçibaşı 

rütbesine getirildi. 
201

 

Şah Ali Sultan: Muhammed Han’ın kardeşidir. Yıllarca Esterabad’da 

hükümet etmiş ve az bir orduyla Ali Sultan Özbek’i yenilgiye uğratmıştır. Rey’de 

vefat etmiştir.
202

 

Sadreddin Han: Esterabad hâkimi ve İsmail Mirza’nın lalası idi. Daha sonra 

emirlikten azledilmiştir.
203

 

                                                 
198

 Tarih-i Kızılbaşan, s. 46 

199
 Grammont, a.g.m., s. 38 

200
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 46 

201
 Grammont, a.g.m., s. 17 

202
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 47 
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Bayezid Sultan: Babası Çayan Sultan’ın ölümünden sonra H.931/1524 yılı 

başlarında babasının yerine emir’ül umera makamına getirildi. Bu makama ulaştıktan 

bir süre sonra vefat etti.
204

 

İbrahim Sultan: Serahs hâkimiydi ve Şah Kulu Sultan Yekan’ın oğluydu.
205

 

Asayeş Oğlu Mehmed Han: Esterabad hâkimi idi.
206

 

Sûfi Oğlu Ahmed Sultan: Şah İsmail zamanından H.935/1528-29 yılındaki 

Cam savaşına kadar Kirman hâkimi olarak kaldı. Özbeklere karşı yenilince 

azledildi.
207

 

Piri Beg: Şah Tahmasb döneminde Rey hâkimi idi.
208

 

Şah Kulu Sultan Yekan: Yıllarca Herat’ı yönetmiş ve şehzade Muhammed 

Hudabende’nin lalası olmuştur. II. Şah İsmail’in tahta çıkışıyla Herat’da katledilmiş 

ve malı yağmalanmıştır.
209

 

                                                                                                                                          
203

 Tarih-i Kızılbaşan, s. 47 

204
 Grammont, a.g.m., s. 18 

205
 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 139 

206
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 47 

207
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 47 

208
 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 139 

209
 Tarih-i Kızılbaşan, s. 47-48 
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Saru Pire: Ustaclu’nun Şeyhlü obasından olan Saru Pire kurçibaşılık 

yapmıştır. Menteşe Sultan’ın kardeşidir.
210

 

Veli Beg: Haf şehrinin hâkimiydi.
211

 

Murad Han: Menteşe Sultan’ın torunuydu ve Lahican valisiydi.
212

 

Timur Han: Murad Hanın babası, Menteşe Sultan’ın ise oğluydu. Sistan 

hâkimiydi.
213

 

Bunların dışında Çuhur Sa’d emir’ül umerası Muhammed Sultan, yüzbaşı 

Hüseyin Beg, Hemedan valisi Hasan Han, Şah Tahmas döneminde Hoy beldesinde 

olan Çerağ Sultan ve Mustafa Beg, Nişabur’da olan Muhammed Beg ve Horasanda 

bulunan Pir Kulu Beg diğer ileri gelen Ustaclu emirleriydi.
214

 

c. Tekelü Boyu 

Teke ili denilen Menteşe, Aydın, Saruhan, Hamid ve Germiyan 

bölgesindendirler.
215

 Safevi tarikatına ne zaman girdikleri kesin olmasa da Hoca Ali 

zamanında Timurleng’in azat ettiği esirler arasında oldukları söylenmektedir. Şeyh 
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 Sümer, 1999 (b), c.1, s. 252 

211
 Tarih-i Alem-Ara-yı Abbasi, c. 1, s. 139 
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 Tarih-i Kızılbaşan, s. 48 

213
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214
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215
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İbrahim döneminde Anadoluya giderek propaganda faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 

Şeyh Cüneyd ve Haydar döneminde ise Baba Hasan Tekelü adlı şahsın halifelik için 

izin almaya geldiği görülmektedir.
216

   

H.906/1500-1501 yılında Şah İsmail’e katıldılar ve devletin kuruluşunda 

önemli rol oynadılar. Tebriz’in alınması sonrası mühürdarlık makamını ele geçiren 

Tekelüler, Sultan Bayezid’in emirleri ile savaşlar yapmış ve galip çıkmışlardır.
217

 

Şah Kulu isyanından sonra İran’a gelen 15.000 kişi ile daha da güçlenmişlerdir. 
218

 

Şah İsmail döneminde İsfahan, Hemedan ve Irak-ı Acem dışında Horasanda da etkili 

güçleri vardı. 
219

  

                                                 
216

 Abbas Serefrazi, “Nakş-ı Taife-i Tekelü der Tesbit ve Tez’if Devlet-i Safevi ta 

Payan Dovre-i Şah Abbas-ı Evvel”, Pejuheşi Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-ı 

İnsani (Danişgah-ı İsfahan), S. 4, Bahar, 1384, s. 111 

217
 Javanshir, a.g.t., s. 603 

218
 Sümer, 1999 (a), s. 46; Şah Kulu isyanından sonra Şah’a sığınan Tekelü taifesi 

gelme sebebini şöyle açıklamıştır; “ Padişah (II. Bayezid) yaşlandığından 

vücudunun rahatsızlığı ülkenin kargaşasına yol açtı. Ülkeye düzen getirecek 
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Onların ettiklerine dayanamayıp bu yolu seçtik. Özellikle Şah hazretlerinin kapısına 

yüz sürmek ve güzel varlığını görmek de muradımız ve gönlümüzün tek dileği idi. 

Kapılarında kul olmayı hora geçer hizmet sanıp kalkıp geldik.” Bkz. Tacüt-Tevarih, 

c. IV, s. 67 

219
 Serefrazi, a.g.m., s. 113 
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Şah Tahmasb döneminde Tekelülerin diğer kabilelerle çekişmesine şahit 

olmaktayız. Bu çekişme bazen öyle bir hal alıyordu ki Şah’a bile tesir edebiliyordu. 

Çuha Sultan Tekelü ile Hüseyin Han Şamlu arasında sarayda geçen kavga sonucu 

Şah Tahmasb’ın tacına da iki ok saplanmıştı.
220

 Tekelülere karşı Ustaclu, Rumlu, 

Dulkadır ve Afşar gibi oymaklar birlikte hareket ederken Şah Tahmasb’ın da 

Tekelülerin karşısında yer aldığını görmekteyiz. Gelişen olaylar neticesinde Şah, 

Tekelü taifesinin katlini emretmiş böylece “Afet-i Tekelü” diye bilinen olay ile 

kurçibaşı Pervane Beg ve mühürdar İbrahim Halife gibi önemli kişiler katledilmiştir.
 

Şah Tahmasb Tezkiresinde bu konuya şöyle değinmektedir; “ Tekelü taifesi 

tamamen donanıp silahlanarak devlethane kapısına toplanmıştı. Bu durum bana çok 

ağır geldi ve Tekelü taifesinin katledilmesine hükmettim.” 
221

 

Tekelüler bu durum karşısında zayıflamış ve bir kısmı Osmanlı Devleti’ne 

sığınmıştır. Şah Tahmasb’ın ilerki yıllarda önemli makamları yeniden Tekelülere 

verdiğini görüyoruz. 1534’de Sam Mirza ve Ağzıvar’ın isyanı ile birlikte oğlu 

Muhammed Mirza’yı Herat hâkimi yapmış ve eskiden Bağdat hâkimiyetinde bulunan 

bazı Tekelülere de Horasan emir’ül umerası makamını vermiştir.
222

 Buna rağmen 

eski güçlerine bir daha dönememişler ve I. Şah Abbas döneminde bir darbe daha 

                                                 
220

 Tarih-i Kızılbaşan, s. 27; Hüseyin Mirjafari, “Taife-i Tekelü ve Silsile-i 

Safeviyye”, Danişkede-i Edebiyat ve Ulum-ı İnsani(Danişgah-ı İsfahan), sayı:11, 

1353, s.13 

221
 Şah Tahmasb-ı Safevi,  s. 28 

222
 Javanshir, a.g.t., s. 616 
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almışlardır. Kendilerine vazife verilmemesinden şikâyetle Âmul hâkiminin hizmetine 

giren bazı Tekelüler yüzünden I. Şah Abbas tüm Tekelülerin katlini emretmiştir. 

Hemedan Beylerbeyi Kürd Çekeni Hasan Han bu görevi yerine getirerek Tekelülerin 

birçoğunu öldürmüştür. Faruk Sümer’e göre I. Şah Abbas’ın ölümü esnasında 

oymakların emirlerine dair cetvelde Tekelülere mensup hiçbir emirden 

bahsedilmemesi onların tamamının tasfiye edildiğini göstermektedir.
223

 

Tarih-i Kızılbaşan’da adı geçen Tekelü emirleri şunlardır; 
224

 

Yekan Beg: Şah İsmail döneminin ilk yıllarında büyük bir emirdi. 

Saru Ali Mühürdar: Kürd Sarım ile yapılan savaşta öldürülmüştür.  

Çuha Sultan: Rumlu Div Sultan’ın katlinden sonra emir’ül umera oldu. 

H.937/1530 yılında öldürüldü.  

Şerefeddin Oğlu Muhammed Han: Önemli emirlerden biriydi. Önceleri 

Çuha Sultan’ın hizmetindeydi. Ahi Sultan’ın katlinden sonra Kazvin hâkimi oldu. 

Zülfikar Türkmen’in öldürülmesinden sonra Irak-ı Arab valisi oldu. Sûfiyan Halife 

Rumlunun ölümünden sonra Sultan Muhammed Hudabende’nin lalası oldu. 30 yıla 

yakın Herat valiliği yaptı ve orada vefat etti. 

Kazak Han: Muhammed Han’ın oğluydu. Babasının ölümünden sonra Herat 

hâkimi oldu. Şah Tahmasb’a isyan ettiği için yakalandı ve H.972/1564-65 yılında 

öldürüldü. 
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Gazi Han: Çerkez Hasan’ın oğluydu. Hüseyin Han’dan sonra Herat Hâkimi 

ve Behram Mirza’nın lalası oldu. Bir ara Osmanlılara sığındı ve kendisine Irak-ı 

Arab verildi ancak H.947/1540-41 yılında tekrar Şah Tahmasb’ın yanına döndü. 

Bakü, Salyan ve Mahmud Abad-ı Şirvan hâkimi oldu. Elkas Mirza’nın kışkırtmasıyla 

Şah Tahmasb’ın fermanı ile öldürüldü. 

Burun Sultan: Meşhed hâkimiydi. Seksencik savaşında Ustaclular tarafından 

öldürüldü.  

Ali Sultan: Şah İsmail döneminde Kazvin valiliği yaptı. Ubeydullah Han ile 

yapılan savaşta öldü. 

Bunların dışında Fulad Tekelü, Solak Hüseyin, Karaca Sultan, Çirkin Hasan, 

Şah Nazar Sultan, Veli Beg, Kuduz Sultan, Koç Halife, Tatar Sultan ve Mürşid Kulu 

Beg’ de kaynaklarda ismi geçen diğer önemli Tekelü beyleridir.  

d. Rumlu Boyu 

Tarih-i Kızılbaşan’a göre Rumlular; Tokat, Sivas, Amasya ile nereyi 

kastettiği anlaşılamayan Farava (فاراوا) ve Meşhedvali (مشهدوالى) ahalisindendirler. Bir 

kısmı konargöçer bir kısmı yerleşiktir.
225

 Hüseyin Mir Caferi’ye göre Rumlular 

Safevilerin en eski müritlerinden olup geçmişleri Hoca Ali’ye kadar 

dayandırılmaktadır. Rumlu adını almalarını ise Şah Süleyman dönemi 

müverrihlerinden Hüseyin Abdal Pirzade’den naklettiği şu paragraf ile 

açıklamaktadır; “Timur, Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid’i yenip birçok esir ele 

geçirdikten sonra Azerbaycan’a geldi ve oradan Erdebil’e gitti. Orada Hoca Ali, 
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Timur’dan Rumî esirleri serbest bırakmasını istedi. Timur onun isteğini kabul etti ve 

onları Gence Bekul türbesinin etrafına yerleştirdi. Bu kişiler ‘Rumlu’ adı ile şöhret 

buldu.”
226

 

Şah İsmail dönemine kadar kesin bilgilere sahip olamadığımız Rumlular, 

Şeyh İsmail’in 1500’de Erzincan’a gelmesiyle ona katılan topluluklar arasında 

bulunuyordu.
227

 Daha sonra Şerur savaşında ve Tebriz’in fethedilmesinde rol 

oynamışlar ve Belh ile Şıbırgan eyaletleri onların yönetimine verilmiştir. 

H.930/1523-24 yılında ise ilk defa bir Rumlu, emir’ül umera olarak atanmıştır. Şah 

İsmail tarafından emir’ül umera yapılan Div Sultan aynı zamanda Şah Tahmasb’ın da 

lalalığını üstlenmiştir. Böylece Rumlular ülke yönetiminde söz sahibi olmaya 

başlamışlardır. Şah Tahmasb döneminde Tekelü Çuha Sultan’ın Div Sultan’ı 

öldürmesi ile emir’ül umeralık Rumlulardan alınmış ve devlet içindeki etkinlikleri 

son bulmuştur. 
228

 

II. İsmail ve Sultan Muhammed döneminde birçok kez halifet’ül hulefa 

makamını ellerinde tutmuşlardır. I. Şah Abbas zamanında bazı Rumlu emirlerini 

çeşitli görevlerde görsek de saltanatının sonuna doğru sadece bir emirin kaldığını 

görmekteyiz.
229
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İleri gelen Rumlu emirleri şunlardır;  

Nur Ali Halife: Şah İsmail dönemi emirlerindendir. Çaldıran savaşında 

Osmanlılar’a ani baskın yapma önerisi kabul görmemiş ve savaş sonrası Erzincan 

civarında Osmanlı askeri ile yaptığı savaşta öldürülmüştür.
230

 

Div Sultan: Şah Tahmasb’ın lalası idi ve Şah İsmail döneminde emir’ül 

umeralık rütbesine ulaşmıştı. Şah Tahmasb’ın saltanatında bu makamı Ustaclu 

Köpek Sultan ile paylaşmıştır.
231

 

Aygut Beg: Safevi Devleti’nin kuruluşunda rol oynamış emirlerden biriydi. 

Ustaclu ve Rumlular arasındaki çekişmelerde yer almıştı.
232

 

Badıncan Sultan: Rumlu emirlerinin büyüklerindendi. Şah Tahmasb 

döneminde Ustaclularla yaptığı savaşta yenilince kaçmış ve yakalanınca 

katledilmiştir.
233

 

Emir Sultan Rumlu: Meşhur tarihçi Rumlu Hasan’ın babasıdır. Şah İsmail 

zamanında kurçi yüzbaşısı idi. Şah Tahmasb döneminde Horasan vilayetinde 

Damğan’dan Meşhed-i Razeviye’ye kadar olan arazinin emir’ül umeralığı ona 

verilmişti. H.947/1540-41 senesinde vefat etti.
234
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Hüseyin Kulu Halife: Şah Tahmasb döneminde halifet’ül hulefalık 

yapmıştır. 
235

 

Hasan Rumlu: Div Sultan’ın torunudur. Şah Tahmasb’ın yaptığı savaşların 

birçoğunda bulunmuştur. Ahsenü’t Tevârih’in yazarıdır.
236

  

Deli Budak: Şah Tahmasb dönemi emirlerindendir. Hoy’dan gelip sarayda 

önemli bir mevkiye sahip olmuştur. 
237

 

Aras Han: H.964/1556-57 senesinde Şah Tahmasb’ın emri ile Şirvan, 

Taberistan ve Dağıstanı yönetti. 
238

 

Yadigar Ali Sultan: I. Şah Abbas dönemi emirlerindendir. Şah tarafından bir 

mektup ile Hindistan hükümdarı Ekber Şah’a gönderilmişti. 
239

 

Haydar Sultan: I. Şah Abbas döneminin sonuna doğru adı geçen tek Rumlu 

emiridir. Tengaben valisiydi.
240

   

Deniz Beg: I. Şah Abbas tarafından elçi olarak İspanya kralına gönderilmiş 

ve maiyetinden bazıları bu yolculuk esnasında Deniz Beg’in davranışlarından ötürü 

Hristiyan olmuştu. Bu sebeple 1613 yılında I. Şah Abbas tarafından katledildi. 
241
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Sûfiyan Halife Rumlu: Aslen Sivaslıydı. Özbeklere karşı başarılı savaşlar 

vermiş ve H.943 (1536-1537) yılında Ubeydullah Han ile yapılan savaşta 

öldürülmüştür.
242

 

Bunların dışında Cihan Şah, Kazvin hâkimi olmuş olan Hacı Hüseyin Beg
243

 

ve Kurban Sultan
244

 da bu oymağın önemli kişileri arasındaydı. 

e. Dulkadır Boyu 

Oğuzların Bozok kolundan olduğu bilinen ve Anadolu’nun Türkleşmesinde 

büyük katkıları olan Dulkadır Türkmenlerinden önemli bir kısım Safevilere intisâb 

ederek devletin kurulmasında rol oynamıştır. Tarih-i Kızılbaşan’da yazdığı üzere 

Maraş ve Elbistan civarında yaşayan bu taifenin birçoğu Safevi hanedanının 

mürididir ve bunların birçoğu Şah İsmail’in cülusunun başlarında ona 

katılmışlardır.
245

 Şah İsmail,  Akkoyunlu Rüstem Şah’tan kaçtığı dönemlerde 

Dulkadır Türkmenlerinden Abe adlı bir kadın onu saklayarak hayatını kurtarmıştı.
246

 

İktidara yürüdüğü sıralarda ise Azerbaycan’da Aras nehri kıyılarında yaşayan bir 
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kısım Dulkadır Türkmeni, Safevi birliklerine katılmıştı.
247

 Katılım Şah İsmail tahta 

çıktıktan sonra da devam etmiş ve Şiraz hükümeti Şah İsmail tarafından İlyas Bey 

adlı bir Dulkadırlı’ya verilmişti. 
248

  

Şah Tahmasb döneminde de etkilerini devam ettiren Dulkadır boyu devletin 

en itaatkâr boylarından biriydi. I. Şah Abbas’ın vefatı sırasında emirlerinin sayısı altı 

idi ve bu boyu; Kavurgalı, Söklen, Şemseddinlü, Eymür, Hacılar, Saru Şeyhlu, 

Camuslu ve Çiçeklü obaları meydana getiriyordu.
249

 

Şiraz’a hükmetmiş olan Halil Sultan, Ali Sultan, Murad Sultan, Hamza 

Sultan, Kadı Han, İbrahim Han, Ali Sultan, Tali oğlu, Şah Veli Sultan, Berhordar 

Sultan, Mehmedcan Sultan ve Veli Sultan bu boyun önemli emirlerindendi. 
250

 

Ayrıca; 

Şah Kulu Halife: Şah Tahmasb dönemi emirlerindendi. Kavurgalı obasından 

olup
251

 önceleri kurçiydi. Daha sonra eşik ağası ve mühürdar makamlarına getirildi. 

Esterabad’da kulunç hastalığından vefat etti.
252
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Mansur Beg: Şah Tahmasb dönemi emirlerindendir. İbrahim Han Hacılu’nun 

oğlu olup Hoy’da ikamet ederdi.
253

 

Tebet Ağa: Şah Tahmasb döneminde Horasan’da Cam hâkimi idi.
254

 

Şahruh Han: II. İsmail ve Sultan Muhammed döneminde mühürdar idi.
255

 

Ümmet Han: Türkmen ve Tekelü arasında çıkan çatışmada yenildikten sonra 

Yezd’e gitmiş ve orada Afşar Maksud Beg tarafından öldürülmüştür.
256

 

Durak Halife: İleri gelen emirlerden biriydi. Fars eyaletinde yaşıyordu
257

 

Kıya Sultan: Şah Tahmasb döneminde Safevilerden ayrılarak Osmanlı 

tarafına geçen emirlerdendir.
258

 

Yakub Han: I. Şah Abbas döneminde Fars eyaleti ona verilmişti. Daha sonra 

isyan ettiği için öldürülmüştür. 
259

 

Nedir Han: Mühürdarlık vazifesindeydi.
260
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Yol Kuli Beg: Dulkadır boyunun Hacılar obasındandı. Şah Tahmasb 

döneminde eşik ağalığı yapmış; H.775/1567-68 yılında vefat etmiştir.
261

 

Ereşti Aga: H.967/1559-60’ da Şah Tahmasb’ın şehzade Bayezid’e ilişkin 

yazdığı mektubu Sultan Selim’e götürmesi için görevlendirilmişti. 
262

 

2. I. Şah Abbas’ın Saltanatına Kadar Kızılbaşlar 

Şah İsmail, Safevi devletini kurup birçok yer fethettikten sonra buraları 

kızılbaşlara bölüştürdü. Böylece İran baştanbaşa Türkçe konuşan Türk asıllı kişilerin 

yönetimine bırakılmıştır. Zamanla siyasi ve askerî açıdan daha güçlü hale gelen 

kızılbaşlar bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Şah İsmail bu duruma son vermek 

amacıyla bazı önlemler almıştır. Kızılbaşların Tacik (Tat) olarak adlandırdığı ve hor 

gördüğü İran’ın yerli halkını önemli mevkilere getirerek bu iki grup arasında bir 

denge kurmaya çalışmış ancak bu şiddetli bir gerilim yaratmış ve birkaç Tacik’in 

ölümüne sebep olmuştur. 
263

 Kendilerinden başka bir gücün devlette önemli 

mevkilere getirilmesine tahammül edemeyen Kızılbaşlar Çaldıran savaşına kadar bu 

konuda daha hoşgörülüydü. Şah İsmail H. 914/1508-1509 yılında Hüseyin Beg 

Lala’yı azlederek vekilliği Emir Necm’e vermiş hatta Bağdat seferinde onu emir’ül 

umera yapmıştır.
264

 Aynı şekilde H. 918/ 1512-1513 yılında Emir Necm Sâni olarak 

bilinen Yar Ahmed Huzani’yi de yanına 12.000 kızılbaş vererek Horasanın fethi için 
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Babür’e yardım etmek üzere görevlendirmişti.
265

Kızılbaşlar hoşnutsuzluğa rağmen 

bu atamalara seslerini çıkarmamışlardır. Bu durumun altında yatan sebep ise birçok 

seyyahın gözlemlerine de yansıyan sadakat ve inanç duygusudur. Kızılbaşlar Şah 

İsmail’e bir kutsiyet yüklemişler ve onun savaşlarda yenilmez olduğunu 

düşünmüşlerdir. Venedikli bir tüccarın yazdığına göre onlar İsmail’i Tanrı gibi 

seviyor, yüceltiyor ve saygı gösteriyordu. Bu yüzden İsmail’in kendilerini savaşta 

koruyacağını düşünüyor ve savaşa zırhları olmadan giriyorlardı.
266

 Şüphesiz Çaldıran 

savaşı yenilgisi onların üzerinde olumsuz bir etki yapmış ve eskiden duyulan 

koşulsuz sadakatin yerini çıkar ilişkileri almıştır. Bundan sonraki dönemde 

kızılbaşlar kendilerine verilen imtiyazları korumak için uğraşmış tahta geçenler ise 

onların güçlerini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır.  

Şah İsmail’in vefatından sonra tahta geçecek olan Şah Tahmasb henüz küçük 

yaşta olduğundan kızılbaş emirleri saraydaki ve eyaletlerdeki güçlerini ve nüfuzlarını 

daha da arttırmışlar; kendi aralarında iktidar mücadelesine girmişlerdir. Şah Tahmasb 

dengeli bir siyaset izlemeye gayret etse de kızılbaşların zamanla devlet için tehlike 

oluşturacağını düşündüğünden onların gücünü azaltmaya yönelik bazı önlemler 

almıştır. Öncelikle kendi bünyesindeki küçük kurçi grubunu büyütmeye çalışmış; 

gulamlardan oluşan bir birliğin temelini atmış; Gürcülerin ve diğer Türk olmayan 
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grupların ordudaki rollerini genişletmiş; ülkedeki finansal işlerin yönetimini Türk 

olmayan gruplara vermiş ve itaatsiz oymakları dağıtmak için uğraşmıştır. 
267

 

Şah Tahmasb’ın 1576 yılında ölümüyle birlikte taht kavgaları başlamış ve 

buna Kızılbaşlar, Tacikler ve Kafkas menşeli gruplar müdahil olmuşlardır. Ustaclular 

ve Gürcü beyleri Haydar Mirza’yı desteklerken; Rumlu, Tekelü ve Afşar oymakları 

ile Çerkezler İsmail Mirza’nın tahta geçmesini istemişlerdi. Bu durum Safevi 

tarihinde ilk olarak bir şehzadenin ölümüyle sonuçlanmış ve İsmail Mirza, II. Şah 

İsmail adı ile tahta çıkarılmıştı. Bu kargaşa ortamında tahta geçen II. İsmail’in ilk 

icraatı bazı kızılbaş ileri gelenlerini ortadan kaldırmak oldu.
268

 Özellikle Ustaclu 

taifesinin saraydaki etkinliğini azaltmış ve birçok kızılbaşı öldürtmüştür. Onlara öyle 

sert davranıyordu ki hiçbir kızılbaş emiri isyana cüret edemiyordu. Azlettiği 

kızılbaşların yerine önemli makamlara Tacik unsurları getiriyordu.
269

 Aynı politika 

Muhammed Hudabende döneminde de devam ettirilmiş; kör olduğu için hükümet 

işlerini eline alan zevcesi kendi yakınlarını ve Tacik unsurları devletin önemli 

kademelerine getirmeyi sürdürmüştür. Kızılbaş liderlerini ise taşradaki görevlere 

atamıştır. 
270
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3. I. Şah Abbas Dönemi Ve Sonrası Kızılbaşlar 

I. Şah Abbas dönemine kadar birçok toprak kızılbaş emirlerinin yönetimine 

bırakılmıştı. Hazar denizinden İran körfezine kadar zengin arazilerin birçoğu 

kızılbaşlar tarafından yönetiliyordu. Ayrıca onlar vergiden muaf tutulmuşlardı.
271

 

Arazilerin vergisini topluyorlar ve kendi aileleri ile askerî gücünü muhafaza etmek 

için gelir sağlıyorlardı. Bunun karşılığında şah onları çağırdığı zaman belirli 

miktarda asker göndermek ve yeni yılda şaha zengin hediyeler sunmak 

zorundaydılar.
272

 I. Şah Abbas ile birlikte kızılbaşlar eski önemini yitirerek 

imtiyazlarını kaybedeceklerdir.  I. Şah Abbas 16 yılını Herat’da geçirmiş ve burada 

kızılbaşların ülkeye verdiği zararı gözlemleme fırsatı bulmuştur. Kendisi güçbela 

kızılbaş emirlerinin elinden kurtulmayı başarmış ancak yakın aile üyelerinin 

öldürüldüğünü görmüştür.
273

 Böyle bir ortamda tahta geçtikten sonra o da ataları gibi 

kızılbaşların devlette olan etkisini azaltıp yok etmeye çabalamış ve başarılı olmuştur. 

Öncelikle tahta geçmesinde büyük rol sahibi olan Ustaclu boyundan Mürşit Kulu 

Han’ın da destekleriyle yedi kızılbaş reisini katletmiştir. Reisler I. Şah Abbas’ın 
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annesi ve kardeşlerinin öldürülmesi konusunda sorgulanarak suçlu bulunmuşlardı.
274

 

Böylece Mürşit Kulu Han önemli rakiplerini bertaraf ederek ülkenin yönetiminde tek 

söz sahibi haline gelmiştir. Ancak I. Şah Abbas’ın gelecek planlarında ona yer yoktu. 

Mürşit Kulu Han’ın başına buyruk hareketleri ve hırsı onun da sonunu hazırlamıştır. 

I. Şah Abbas 1588 yılında Herat’ı geri almak için çıktığı Horasan seferinde Mürşit 

Kulu Han’ı dört kızılbaş emirine öldürtmüştür.
275

 Büyük kızılbaş emirlerini bu 

şekilde bertaraf eden I. Şah Abbas için işler artık daha kolay hale gelmeye 

başlamıştır.  Kızılbaş emirlerinin yönetimine verilen bazı toprakları ya 

merkezîleştirmiş ya da onların elinden alarak Türk olmayan kişilere vermiştir. Bunun 

en çarpıcı örneği 1503 yılından itibaren Dulkadır boyunun hâkimiyetinde bulunan 

Fars eyaletinin 1595 yılında onlardan alınarak gulam Allahverdi Han’a verilmesiydi. 

Safevilerde ilk defa bir gulam böyle bir görevi işgal ediyordu. Bu durum Şah Safi 

döneminde Fars eyaletinin hassa topraklarına katılmasına kadar devam etti.
276

 

Böylece gulam ve İrani unsurları ön plana çıkararak askerî bir reform 

gerçekleştirmiştir. Kızılbaşların içinden kendisine sadık olanları kurçi sınıfına dâhil 

etmiş bunun yanı sıra Tüfenkçi, Kul ve Topçu sınıfları oluşturarak ordu içindeki 

egemenliklerini ortadan kaldırmıştır. Bundan sonra eski önemlerini yitirecek olan 
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kızılbaşlar Safevilerin yıkılışına kadar varlıklarını sürdürmüş ve Safevi mirası 

üzerinde yeni hanedanlıklar kurmuşlardır.  

4. Giysileri ve Silahları 

Kızılbaşlar, ayrı bir başlık altında inceleyeceğimiz ünlü kızılbaş tacının yanı 

sıra, günlük yaşamda deve kılından yapılan kaftan, ipek ve ipekten şeritleri olan yarı 

ipek basmalar giyerler; bu giysilerin etrafına kemer işlevi gören ve üzerinde kiraz 

renkli şalı olan büyük bir kuşak bağlarlardı. 
277

 Giyim kuşama çok önem veren 

Kızılbaşlar yemeklerinden kısarak paralarını iyi giyinmek,  süslenmek ve atlarına 

lazım olan iyi ziynetler için biriktiriyorlardı. 
278

 Kempfer her birinin farklı renkten 

elbise giydiğini gözlemlemiştir. Ona göre kimisi zırhlı, kimisi pazubantlı kimisi de 

gösterişli tüylü sarığı ile yolda yürüyordu.
279

 

Tören ve meclislere ayrı bir önem veriyorlar ve çok görkemli giyiniyorlardı. 

O anlara şahitlik eden Sanson şunları yazmaktadır; “Hiçbir şey bu meclisler kadar 

göze hitap etmiyordu. Zira bütün ümera, ileri gelenler ve ordunun başındakiler çok 

güzel tören elbiselerini giyiyorlardı. Bu eski Rumların giysilerine benziyordu.  

Başlarına taktıkları külahlar okadar güzeldi ki onları vakur ve haşmetli 

gösteriyordu. Külahlarının üzerinde altın püsküller vardı. 
280

 Altlarına giydikleri 

elbiseler altın ziynetinde, üzerindeki kumaş ise altın veya gümüştendi. Bunlar müthiş 
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parlaklık yayıyordu.  Boyunlarına astıkları veya bellerine bağladıkları şallar altın 

işlemeliydi. Uzun kollu gömlekleri samur derisi ile süslenmişti. Bu gömlek okadar 

dardı ki gövdelerine yapışıyordu.  Gömleklerin üzerine giydikleri elbiseler kırmızı 

çuha rengindeydi ki bunlar altından ya da çok kıymetli altın işlemeli kumaşlardan 

dokunurdu.” 
281

  

Savaş esnasında hafif zırhlar kullanırlardı. Külahlarının altına demirden bir 

parça koyarak darbelerden korunmaya çalışırlar
282

 ya da kimi zaman külah yerine 

doğrudan çelikten yapılma miğfer takarlardı.
283  

Vücudu korumak için ise dört 

parçadan oluşan, oldukça güzel yapılmış, parlatılmış ve oyma işlenmiş çelik 

göğüslükleri vardı. Bunun yanı sıra atlarına da zırh giydirirlerdi. At koşumları 

oldukça sağlam ve muhtelif parçalardan yapılmıştı. Etrafına pamuklu kumaşlar 

sardıkları bu koşumlar bazen Şiraz’ın iyi çeliğinden bazen de bakırdan 

yapılıyordu.
284
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Şah İsmail döneminde bazı Kızılbaşlar şaha duydukları dini bağlılık ve 

ona yükledikleri kutsiyet ile hiç zırh takmazlar ve bağırları açık bir şekilde en 

öne çıkarak ve "Şeyh!... Şeyh!..." diye bağırarak savaşırlardı.
 285

 

Silah olarak teberzin, kılıç, kalkan, mızrak, ok, yay, hançer ve gürz 

kullanırlardı.
286

 İlk dönemler ateşli silah kullanmayı mertliğe aykırı gören 

kızılbaşların bir kısmı sonraki dönemlerde tüfenk de kullanmaya başlamıştır. 

Kızılbaş reisleri ise eski silahları kullanmaya devam etmişlerdir.
287

 Atlı olarak 

savaşırlardı. Atları Osmanlı’ya göre daha güçlü ve hızlıydı ayrıca daha fazla yol 

katediyordu.
288

  

Kızılbaşlar çok becerikli süvarilerdi. Seyyahlar Kızılbaşların güç ve maharet 

bakımından Osmanlı ve Hintlilere karşı üstün konumda olduklarını ve çok iyi silah 

kullandıklarını yazar.
 289
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5. Kızılbaş Tacı 

Daha önce zikrettiğimiz gibi kızılbaş tacının ortaya çıkışı Şeyh Haydar’ın 

rüyasına dayandırılmaktadır. Seyahatnâmelerde verilen tasvirler ile kızılbaş tacının 

şekli hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Chardin’e göre bu taç kendine özgü şekli 

olan 12 dilimli bir külahtı. Bu külah kırmızı keçe veya kadifeden dikilirdi.
290

 

Kempfer; bu külahın beyaz bir kumaş ve onun üzerindeki kırmızı bölümden oluşmuş 

bir sarıktan ibaret olduğunu ve huni şeklindeki bu kırmızı bölümün üzerinde Şiilerin 

12 imamını simgeleyen 12 dilim olduğunu belirtir.
291

 Sanson; Mihmandarbaşı’nda 
292

 

görmüş olduğu külahı şöyle tasvir eder;  “Külahın yanında birkaç püskül vardı. 

Püsküllerin alt tarafında kıymetli mücevherler işlenmişti. Külahın bir köşesi daha 

dardı ve üstte duruyordu. Külahtaki püsküllerin alt tarafında mina sanatı ile 

ziynetlenmiş altınlardan vardı ve buna kıymetli mücevherler yapıştırmışlardı. 

Külahın üstünde turna kuşunun tüyü
293

 takılıydı. Bu külaha çok saygı gösterirler zira 
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bu külah 12 imamı simgelerdi.”
294

 Diğer bir seyyah olan Don Garcia ise külah 

hakkında daha detaylı bilgi vermektedir. Yazdığına göre kırmızı renkli kalın çuhadan 

yapılan bu külahların pamuklu bir astarı vardır. Külahların ağzı çok dardır. İlk 

taktıkları zaman başlarını sıkar ancak zamanla açılır. Uzunluğu yarım arşın 

ölçüsündedir ve huni şeklindedir. Külahlar 12 dilimliydi ve bu dilimler 12 den eksik 

veya fazla olmamalıydı. Külahın en üstünde ağaçtan yapılan sağlam bir çubuk
295

 

vardı. Bu çubuk 4 parmak uzunluğunda 1 parmak enindeydi. 12 dilim, bu çubuğun 

üst kısmındaki merkezde birleşiyordu. Bu çubuğun da rengi külah gibi kırmızı idi. 

Bu külahın üzerine uzun ve çok zarif bir kumaş sararlardı. Bazen sardıkları bu 

kumaştan dolayı çubuktan başka bir şey görünmezdi.
296

 Aynı şekilde Pietro Della 

Valle de külahın bir sarıkla bağlandığını ve sivri uçlu üst kısmın dışarıdan 

görüldüğünü belirtir.
 297

 Külah hakkında ayrıntılı bilgi veren diğer bir seyyah 

Michele Membre’dir.  Onun yazdığına göre; eskiden tüm sûfiler gece gündüz Şeyh 

Haydar’dan adını alan haydari adlı 12 dilimli kırmızı bir başlık takardı. Daha sonra 

Şah İsmail bu külahın biçimini değiştirerek başka bir şekle sokmuştur. Haydari 12 

dilimden oluşan kumaş bir başlık iken Şah İsmail’in geliştirdiği taç yarım arşın 
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uzunluğunu geçen 12 dilimli kırmızı bir başlıktır. Haydari çeşitli renklerle 

giyilebilirken, taç sadece kırmızı renk ile giyilebilirdi.
 298

  

Kırmızı rengin kullanılma nedeni bir rivayete göre Uhud savaşına 

dayandırılmaktadır. Bu savaşta sahâbelerden Ebu Dücâne, Hz. Muhammed’in kılıcı 

ile savaşmış ve savaşırken başına kırmızı bir bez sarmıştır. Böylece İslam tarihinde 

başına kırmızı bir bez takarak savaşan ilk kişi olan Ebu Dücâne, Safevilerin kızıl 

tacına ilham olmuştur.
299

 Ayrıca Hz. Ali’nin Hayber savaşında başına, savaşa ve 

ölmeye hazır olduğunu simgeleyen, kırmızı bir destar bağladığı biliniyor. Hüseyin 

Mirjafari’nin Ziya Şakir’den aldığı alıntıya göre Şeyh Haydar, Ebu Dücâne ve Hz. 

Ali’yi anmak için müritlerine kırmızı kumaştan başlıklar giydirmiştir.
300

 Ancak İslam 

öncesi Türk tarihinde de Türklerin kırmızı renkli külahlar taktıkları bilinmektedir. 

Şamanlar esas kısmı üç karış uzunluğunda olan ve kırmızı külahtan yapılan başlıklar 
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takmaktaydı.
301

 Yine Safevilerden önce Selçuklular devrinden beri Anadolu’daki 

Türkmenler, beyleri de dâhil olmak üzere kızıl börk giymekteydiler.
302

 

Kızılbaş tacı, soyluları sıradan halktan ayıran önemli bir unsurdu ve bir güç 

simgesiydi. Önceleri sadece saltanat ailesinden olanlar, Hz. Ali’nin soyundan 

gelenler ve kızılbaş askerleri bunu takabiliyorken I. Şah Abbas ile birlikte 

kızılbaşların etkisini azaltmak için yeni birlikler kurulmuş ve onların da bu tacı 

giymesine izin verilmişti. İran asıllı olanlar mevkisi ne olursa olsun bu tacı 

takamıyorlardı. Tüfenkçi birlikleri İran asıllı oldukları için gösterişsiz ve sade bir 

sarık takıyordu.
303

 Şah Safi döneminde itimatü’d devle olan Şeyh Ali Han önemli bir 

mevkide olmasına rağmen  İran asıllı olduğu için taç takamamıştı.
304

 Bazen istisnalar 

olabiliyordu. Şah, başka milletlerden olup Şii adetlerini benimseyen kişilere de 

kızılbaş ünvanı veriyor ve iftihar olsun diye kızılbaş tacını eliyle takıyordu.  

Bunlardan biri İngiliz elçisi olarak İran’ a gelen ve orada kalarak Safevilerin askerî 

reformuna öncülük eden Robert Sherley’dir. Pietro Della Valle’ye göre bu istek 

kendisinden gelmiş ve Şah tarafından kabul görmüştür.
305
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Bu taca büyük saygı ve hürmet gösterilirdi. Öyle ki savaş esnasında başları 

kesilirse taçları kafalarında kalsın diye başlarına sıkıca sararlardı. Öldüklerinde bu 

taç sayesinde doğrudan cennete gideceklerine inanırlardı.
306

 Kötü bir amel işleyenin 

ise önce tacı başından çıkarılır ardından başı kesilirdi.
307

 

I. Şah Abbas devri ve sonrasında kızılbaş tacı ağırlaşmış ve daha büyük bir 

hale gelmiştir. Taşıması zorlaştığından sadece resmi törenler ve kabul günlerinde 

takılmaya başlanmıştır.
308

 Pietro Della Valle’nin yazdığına göre şah ağır tacın altında 

yorulduğu için çok nadir olarak sadece bazı törenlerde bu tacı takıyordu.
309

 Mecliste 

ve devlette makam ve yetki sahibi olanlar ise daima bunu takmak zorundaydı. Eğer 

bu kişilerden biri şahın huzuruna çıkmak isterse kızıl renkli tacı yanındaki 

yardımcıya veriyordu. Şahın huzuruna çıkarken geri alıp başına takıyor ve şahın 

huzuruna böyle çıkıyordu. 
310

  

Taç, Safevilerin yıkılışına kadar kızılbaş oymakları tarafından giyilmeye 

devam etmiştir. Ancak sonlara doğru eski önemini yitirmiştir. Sadece meclis 

toplantıları gibi resmi durumlarda giyilirken diğer zamanlarda sarık takılmaya 

başlanmıştır. Willem Floor’a göre bunun nedeni tacın ağırlığından ziyade dini 
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hassasiyetlerin azalması ve “laik” düşüncenin artmasıdır. Zira yerine takılan 

sarığında hafif olduğu söylenemezdi.
311

 

B. ŞAHSEVENLER 

Kızılbaş emirlerinin itaatsizlikleri ve taht kavgalarına müdahil olmaları yeni 

oluşumların meydana gelmesinde etkili olmuştur. Bunlardan biri olan şahsevenlik ilk 

olarak Şah Tahmasb’ın yerine kimin şah olacağı konusunda yaşanan ihtilaf sonucu 

ortaya çıkmıştı. Çoğunluğunu kızılbaşların oluşturduğu bazı kişiler Haydar’ın tarafını 

tutarken bazıları da II. İsmail’in başa geçmesini istiyordu. Haydar’ın tahta geçmesini 

istemeyen bir grup kendilerine Şahseven diyerek Haydar taraftarlarını nankörlükle 

suçluyorlardı.
312

 Bundan sonra şahsevenlik buhran zamanlarında iç çatışmalarla başa 

çıkmak ve Osmanlılarda mücadele için ortaya çıkan bir çağrı terimi olarak 

kullanılmaya başlamıştır. Bu şekilde kendini şahseven olarak nitelendiren kişilerden 

yardım isteniyordu. Safevi tarihinde toplam üç adet yardım çağrısı görmekteyiz. 

Bunlardan ilki Mazenderan ayaklanması, ikincisi 1584’de Hamza Mirza’nın 

Türkmen ve Tekelü aşiretlerinin ayaklanmasına karşılık şahsevenleri yardıma 

çağırması, üçüncüsü ise I. Şah Abbas’ın iktidara geçtiği ilk yıllardır.
 313

  

I. Şah Abbas, Mürşit Kulu Han’ın büyük yardımı ile tahta geçmiş böylece 

Mürşit Kulu Han büyük nüfuz kazanmıştı. Bundan rahatsız olan muhalif kızılbaş 
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emirleri isyan etmişler ve başkent Kazvin’i kargaşalığa sürükleyip, kuşatma 

vaziyetinde Şah’ın sarayında toplanmışlardır. I. Şah Abbas bu durum karşısında 

şahsevenlere çağrıda bulunmuştur. Ona sadık olanlar da kitleler halinde Şah’ın 

davetine icabet edip sarayda sabaha kadar nöbet tutmuşlardı.
314

 İlk başlarda 

çoğunlukla kızılbaşların katıldığı şahsevenlere artık kızılbaşlardan ziyade diğer 

dağınık gruplar katılıyordu.
315

  

Bu çağrıdan sonra kızılbaşlar artık sorun yaratmamıştır. I. Şah Abbas’ın 

askerî reformları ile birlikte kızılbaş isyanlarının önü kesilmiş dolayısıyla 

şahsevenlik çağrısı da önemini yitirmiştir. Onun yerini şahı koruyan kurçiler, 

gulamlar ve tüfenkçiler almıştır. Ancak şahseven adı ileriki yıllarda da kızılbaşların 

kullandığı bir terim olmaya devam etmiştir.   Evliya Çelebi, İran’a seyahati sırasında 

hepsi kızılbaşlardan oluşan şahseven adlı bir köyden bahsetmektedir. Bu köy 1500 

haneli bir köydü ve yaşayanların geneli çiftçilikle uğraşıyordu.
316

  

Görünen o ki önceleri bir çağrı olarak kullanılan terim zamanla belirli bir 

topluluğu ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. XIX. yüzyılın sonlarına doğru 

özellikle Erdebil ve Mugan’da yaşayan şahseven aşiretleri ile görüşen bazı Rus 

seyyah ve araştırmacılar onların Yunsur Paşa liderliğinde Anadolu’dan geldiklerini 

yazmaktadır. I. Şah Abbas, Yunsur Paşa’nın İran’da ikamet isteğini kabul ederek 
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onlara şahseven adını vermiş ve yazlık-kışlık yerleşim yerlerini seçmelerini 

istemiştir. Yunsur Paşa da Erdebil’i seçerek 3.300 çadırla buraya yerleşmiştir. 
317

 

C. KURÇİLER (KORUCULAR) 

Safevi ordusunun 4 ana unsurundan birini, süvari sınıfından olan kurçiler 

oluşturmaktadır. Faruk Sümer, kurçi ( یقورچ ) kelimesinden ziyade “korucu” tabirini 

kullanarak kelimenin Türkçeye yakınlığını ortaya koymaktadır. Ancak Safeviler 

üzerine çalışan bazı âlimler kelimenin Moğolca sadak anlamına gelen “kur” 

kökünden türediğini ve anlamının da “okçu” veya “ok kılıfı taşıyan kimse” olduğu 

yönünde bilgiler vermektedirler.
318

 Safevi dönemi kroniklerinde kurçi’nin anlamına 

dair bir bilgi edinemesekte Avrupalı seyyahlar bu konuda bizi aydınlatmaktadırlar. 

Fransız seyyah Chardin, kurçi kelimesinin anlamını “Kovmak-Uzaklaştırmak” olarak 

verirken
319

, diğer bir seyyah Pietro Della Valle ise kurçi’nin “Korumak- Kollamak” 

320
 anlamına geldiğini yazarak aslında kelimenin doğru telaffuzunun “korucu” 

olduğunu bizlere göstermiş ve Faruk Sümer’i doğrulamıştır. Chardin, kurçi 

kelimesinin anlamını verdikten sonra kurçiler ile kızılbaşları bir tutarak onların I. Şah 
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Abbas tarafından aşağılandıklarını ve saraydan kovulup uzaklaştırıldıklarını belirtir. 

Bu durumda Chardin’in kurçi kelimesinin gerçek anlamından ziyade çağrıştırdığı 

anlamlarını vermiş olma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.  

Böylece Safevilerdeki kurçi terimi ile Moğolcadaki kurçi teriminin farklı 

anlamları ifade ettiğini görmekteyiz. Telaffuzunun korucuya yakın olması nedeniyle 

zamanla anlam kaymasına uğramış olması ve Türkçeye bu şekilde geçmiş olması 

muhtemeldir.  

Birçok Türk devleti tarafından kullanılan bu terim Osmanlı döneminde 

Yeniçeri ocağında bulunan bir sınıf 
321

 için kullanılıyordu. Safevilerden önce 

Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türklerinde de kullanıldığı görülen
322

 kurçi terimi 

muhtemelen Safevilere Akkoyunlulardan geçmiştir. Zira 1500 yılından önce çok 

sayıda kurçi, Erdebil civarında yaşıyordu. Akkoyunlu devlet teşkilatını örnek alan 

Safevilerin kurçi birliklerini de Akkoyunluları taklit ederek oluşturması muhtemeldir.  
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323
 Safeviler ile birlikte kurçi tabiri Farsçaya geçmiş ve memleketin ileri gelen 

kimselerinin çocuklarından oluşan atlı muhafız alayı için kullanılmıştır.
324

 

 Kurçi terimi kızılbaşların ülkedeki tek askerî kuvvet olduğu zamanlarda 

kızılbaşların içindeki tecrübeli süvarileri tanımlamak için kullanılan bir kelimeydi.
325

 

Kurçiler saltanatın hassa kuvvetleriydiler ve Şah İsmail tarafından 

oluşturulmuşlardır. Safevilerin ilk dönemi hakkında bilgi veren kroniklerde bu terim 

genelde, Dulkadır kurçileri-Ustaclu kurçileri-Çepni kurçileri gibi,  bir oymak ismi ile 

kullanılarak hangi oymağa mensup oldukları belirtilmiştir.
326

  

Bu sınıf, kızılbaşların en seçkin ve saygın kişilerinden oluşurdu. Şah; 

cesaretli, güvenilir ve hanedana sadık olan bu kişileri kendisini koruması ve 

kendisine hizmet etmesi için kızılbaş asillerinin arasından seçiyordu.
327

 İlk defa 1500 

yılında Bakü’nün kuşatılması esnasında zikri geçen kurçilerin Şah İsmail döneminde 

tespit edilen görevleri şu şekildeydi; 

1. Şah’ın yanında savaşırlar 
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2. Şah’ın emri ile şah’ın katılımı olmaksızın askerî seferlere çıkarlar 

3. Sarayı korurlar 

4. Eyaletler için çıkan kararları eyaletlere taşır ve o kararı yerine 

getirirlerdi.
328

 

Şah İsmail’den sonra başa geçen I. Şah Tahmasb döneminde kurçilerin ciddi 

bir şekilde oluşturulması başlamıştır.  Tahmasb, kızılbaş emirleri üzerinde otorite 

kurmayı başarınca kızılbaşların etkisi yönetimde azalmaya başlamış ve kurçilerin 

konumu yükselmiştir. Böylece kurçilerin reisi olan kurçibaşı, kızılbaş birliklerinin 

komutanı haline gelmiştir. 
329

 Kurçilerin görevleri bu dönemde de birkaç istisna 

dışında aynen devam etmektedir. Genellikle ya eyaletlere geçici olarak 

görevlendirilirlerdi ya da şahın yanında sarayda kalırlardı.
330

 

I. Şah Abbas dönemi ve sonrasında kurçilerin konumu hakkında genellikle 

batılı seyyahlar’dan bilgi edinmekteyiz. Onlardan biri olan Chardin ; 

“ Şah Abbas kurçilerin sayısını çok azaltmış yaklaşık 30 bin süvari geriye 

kalmıştır. Hiçbir zaman kurçilerin sayısı bundan daha az olmamıştı. Geçmişte 

kurçilerin sayısı bunun iki katıydı. Sayıları okadar fazlaydı ki şah onların 80 binini 
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savaşta kullanmıştır.”
331

  diye yazarak kurçilerin sayısının azaltılma nedenini şu 

şekilde açıklamaktadır; 

“Şah Abbas oğullarını haremde, kadınların ve Hâcelerin gözetimi altına 

eğitiyordu.  Zira kurçilerin, ailesinden birini onun yerine tahta geçireceklerinden 

korkuyordu. Bu yüzden onların kötü niyetlerini ve isyan etme ihtimallerini 

engellemek amacıyla kurçilerden meydana gelen bu grubun etkisini azalttı. Yaptığı 

bu işin sebebini büyüklere [emirlere] şöyle açıklıyordu. ‘Onların kötü niyetli bir 

grubu beni ortadan kaldırmaya hazırlanıyor’. Bu endişe düşüncelerine okadar nüfuz 

etmişti ki adamlarından birkaç kişiye en büyük oğlunu öldürme görevi vermişti. 

Çünkü bir gün oğlunu kendi yanına çağırdığında komutanlar ve sarayın büyüklerinin 

ona ilgi gösterdiğini görmüştü.”
 332

  

Chardin ile benzer bilgileri veren Kempfer ve Tavernier ise şunları 

yazmaktadır; 

“Şah Abbas kızılbaşların yersiz gururlarını yok etti ve kurçilerin 

itaatsizliğine son verdi. Onların reislerinin çoğunu darağacına çekti. Geri 

kalanlarını bertaraf etti ve yerine sadık adamlarını atadı. Şah Abbas memleketin 

kudreti için ordu içinde iki sınıf kurmaya teşebbüs etti. Onların bir kısmı 

Gürcülerden ve İranlı olmayan gulamlardan diğer kısmı ise İranlılardan oluşuyordu. 
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Şah Abbas yeni kurduğu birliği çoğaltıyor takviye ediyordu. Aynı zamanda kurçilerin 

gücünü de öyle azalttı ki sayı olarak diğer kuvvetlerden daha az duruma geldiler.”
333

 

“Kurçilere genelde kızılbaş denilmekteydi. Şah Abbas kurçileri ortadan 

kaldırmak ve yerine gulamları koymak için çok uğraştı. Kurçilere olan nefreti 

kıskançlıktan idi. Zira bu birlik çok güçlüydü. Şah yakınlarına kurçiler ile sadece 

saltanat gücünün mücadele edebileceğini söylüyordu. Bu yüzden onları ortadan 

kaldırma yollarını denedi. Onların imtiyazlarından bir kısmını alarak gulamlara 

verdi. Ama sonlarını getiremedi.” 
334

 

Bu verilere bakarak I. Şah Abbas’ın kurçi sınıfını ortadan kaldırmak istediği 

ve hatırı sayılır ölçüde sayılarının azaltıldığı sonucuna varabiliriz. Ancak I. Şah 

Abbas yaptığı askerî reformlar ile sadece kızılbaşların etkisini azaltmıştır. Kurçiler 

ise aksine daha teşkilatlı ve disiplinli bir hale gelerek eski ve yeni birliklerden ayrı 

bir grup olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir.
335

 Seyyahların bu gözlemleri 

kızılbaşlar ile kurçileri bir tutmalarından ve onları ayırt edemediklerinden 

kaynaklanmıştır. Bunun sebebi muhtemelen kurçilerin kızılbaşlar içinden seçiliyor 

olmaları ve onların halefleri olarak görülmeleriydi.  1617’de İran’a gelen ve I. Şah 

Abbas devri hakkında önemli bilgiler veren seyyah Pietro Della Valle bu ayrımın 

farkındaydı ve kızılbaşlar ile kurçilerin ayrı sınıflar olduğunu biliyordu. Ona göre 

İran ordusu 4 sınıftan oluşmaktaydı. Bunlar; Tüfenkçiler, Kullar, Kızılbaşlar ve 
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Kurçiler idi.
336

 Aynı şekilde Şah Süleyman döneminde İran’da bulunan Ambrosio 

Bembo açıkça kurçi terimini kullanmasada kızılbaşların içinde ayrı bir grubun 

varlığından bahseder. Buna göre kızılbaşlar o dönemde ikiye ayrılmaktaydılar. İlki 

atalarının geleneklerini sürdüren ve kızılbaş ünvanını babadan oğula geçiren 

kızılbaşlar, diğeri ise şah tarafından oluşturulan kızılbaşlardı.
337

  

I. Şah Abbas ıslahatlarından sonra eyaletlere vali olarak kullar ve kurçiler 

atanmaya başlayınca Türkmen kabileleri kul ve kurçi komutanların emrine girmiş ve 

kızılbaşlar etkisini yitirmeye başlamışlardı. Bunun üzerine kurçiler ön plana çıkarak 

tüm oymakların temsilcisi haline geldiler. I. Şah Abbas döneminde Türkmen 

oymakları ve kızılbaşlar prestijlerini yitirirken kurçi birlikleri ve onların reisi olan 

kurçibaşı güçlerini arttırdılar. Zira kurçilerin sadakati kızılbaşlara göre fazlaydı ve 

görünüşe göre I. Şah Abbas yapmayı düşündüğü ıslahatlar için kurçilere 

güvenmekteydi. I. Şah Abbas henüz tahta geçmemişken kılıç kurçisi Hüseyin Beg, 

yay kurçisi Ali Beg, Hasan Han Çavuşlu ve Emir Gune Han gibi bazı kurçiler Abbas 

Mirza’ya bağlılıklarını bildirmişlerdi. Bu güven sonucu I. Şah Abbas’ın kurçilerin 

sayısını azaltmak yerine arttırmaya çalıştığını görüyoruz. 1610 yılında Şirvan valisi 

Zülfikar Han Karamanlı’nın idamından sonra adamlarından birkaç kişiye kurçilik 

rütbesi vermesi ve Bağdat için Osmanlılar ile yapılan savaş sonucu yararlılık 

gösteren birçok savaşçıyı kurçi olarak ataması bunun kanıtıdır.
338
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II. Şah Abbas döneminde kurçibaşı Cani Bek’ in vezir-i âzam Sarı Teke’yi 

katletmesiyle kurçilerin itibarı azaldığını görüyoruz.
339

 Ancak son dönem 

kaynaklardan anlaşıldığına göre eski itibarları kalmasada kurçi sınıfı ve onların reisi 

kurçibaşı ülkede olmaya devam etmiştir.  

Türkmenlerden müteşekkil olan kurçiler çadır altında yaşıyor ve çok erken 

yaşta şahın hizmetine girerek şaha itaat için eğitiliyorlardı. Hepsi atlıydı. İyi maaş 

alıyorlar ve genellikle yüksek makamlara geliyorlardı. Kurçiler cesaretleri ve 

savaşçılıkları ile nam salan mahir askerlerdi.
 340

 Tavernier bu askerlerin savaş 

zamanında mucizeler yarattığından bahsederken İskender Bey Münşi,  savaş 

esnasında bin kişinin yaptığını yüz tane kurçi’nin yapabileceğini yazmaktadır. 
341

  

Kurçilik vazifesi babadan oğla geçerken, öldüklerinde genellikle şahın emri ile 

Erdebil’e defnedilirlerdi ve sadece şahın izni ile evlenebilirlerdi.
342

 Membre 

muhtelelen Şahın da katıldığı bir beyin düğün merasimini anlatırken dua 

merasiminden sonra herkesin teker teker odanın ortasına gelerek eğildiğini ve 

Halife’nin sert bir sopa alarak şiddetli bir şekilde onlara vurduğunu anlatır. Bunun 

sebebini ise şöyle verir; “Şahın emri ile bunu yaparlar çünkü hiçbir kurçi şahın izni 

olmadan evlenemezdi.”
343
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Kurçiler, I. Şah Abbas ıslahatlarından sonra oluşturulan diğer iki sınıf olan 

kullar ve tüfenkçiler gibi binbaşı, yüzbaşı ve onbaşı ünvanlarını taşımaktaydılar.
344

 

Adam Olerious bu ünvanların ordudaki yeri ve rütbe değişikliği hakkında şunları 

yazmaktadır; “ Ordu komutanına  ‘Serdar’ derler. Serdar’dan sonraki en büyük 

rütbe kurçibaşı’na aittir. Kurçibaşı 10 ila 12 bin askerden sorumlu olup onlara 

komutanlık eder. Kurçibaşından sonra bin kişiye komuta eden “minbaşı”, yüz kişiye 

komuta eden “yüzbaşı” ve 10 kişiye komuta eden “onbaşı” gelmektedir. Bu 

komutanlar eğer savaşta cesaret ve kahramanlık gösterirse rütbesine ve ailesine 

bakılmaksızın daha yüksek makamlara atanır. Bu durum Şah Abbas ve Şah Safi 

zamanında birçok kez görülmüştür. Ben de bizzat birkaç örneğe şahit oldum. Şirvan 

Han’ı “Arab Han” bir köylünün oğluydu ve Serab ahalisindendi. Şah’ın hizmetine 

girerek savaşlarda yiğitlik ve cesaret göstermiş ve birçok Türk askerinin başını 

Şah’a getirmişti. Bu yüzden zamanla makamı yükseldi ve hanlık rütbesine ulaşarak 

önemli ve büyük eyaletlerden biri olan Şirvan’a han oldu. Maraga ahalisinden bir 

çobanın oğlu olan “Aka Han”, Van savaşında birçok Türkü öldürdüğü için Han 

lakabını aldı ve doğum yeri olan Maraga’ya hâkim oldu. “Karaçakay Han” bir 

Ermeninin çocuğu idi. Köle olarak Şah Abbas’a satılmış ve Müslüman olmuştur. 

Savaştaki hizmetlerinden dolayı Han lakabını almıştır.”
345
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1530’ dan sonra sarayda, kılıç, ok-yay, mızrak kurçisi gibi, özel ünvanlı 

Kurçilerin varlığına rastlamaktayız.
346

 Bunlar “Yarak Kurçileri” adı altında 

toplanmakta ve iki kısıma ayrılmaktadır. Birinci kısımdakiler “Mukarreb’ül Hazret” 

lakabını taşırlardı. Bazı kızılbaş çocukları küçük yaşta alınarak doğrudan şahın 

nezaretinde sarayda eğitilir ve saray içinde değişik görevlere atanırlardı.
347

 Bu 

görevlerden biri de sonradan kurçi olarak adlandırılacak bu kişilere savaş aleti 

emanet etmekti. Mukarreb’ül Hazret lakabı ile anılan bu kurçilerin meclis 

toplantılarında ve seferlerde hazır bulunması gerekiyordu. 
348

 Bu gruptakilerin 

isimleri ve meclisteki sırası şu şekildedir;
 349

  

1. Mukarreb’ül Hazret Kılıç Kurçisi 

2. Mukarreb’ül Hazret Sadak Kurçisi 

3. Mukarreb’ül Hazret Ok ve Yay Kurçisi 

4. Mukarreb’ül Hazret Şeşper
350

 Kurçisi 

5. Mukarreb’ül Hazret Hançer Kurçisi 
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6. Mukarreb’ül Hazret Zırh Kurçisi 

7. Mukarreb’ül Hazret Kalkan Kurçisi  

8. Mukarreb’ül Hazret Tüfenk Kurçisi 

9. Mukarreb’ül Hazret Mızrak Kurçisi 

10. Mukarreb’ül Hazret Nacak
351

 Kurçisi 

İkinci zümre ise “Mukarreb’ül Hazret” lakabını taşımazlar ve yukarıdaki 

kurçilerden daha alt rütbededirler. Bunlar;
352

  

1. Ayakkabı Kurçisi  

2. Nize Kurçisi  

3. Çetr Kurçisi 

4. Nargile Kurçisi
 
 

5. Sandalye Kurçisi 

6. Çevgan Kurçisi 

7. Cirit Kurçisi  

Bunların dışında eldiven, mendil, çizme, kadeh ve kuşçu kurçisine de 

kaynaklarda rastlanmaktadır. 
353
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Özellikle ikinci zümredeki kurçilerin ünvanlarına bakıldığında bu kurçi 

grubunun savaşmaktan ziyade şahın kişisel yardımcıları olarak kullanıldığını 

anlıyoruz. Tavernier, kılıç kurçisini “şahın kılıcını taşıyan kimse”
354

 olarak 

tanımlarken aynı şekilde Gemelli Careri ok kurçisini “şahın ok ve yayını taşıyan 

kimse” 
355

 olarak tanımlamaktadır. Böylece birinci kısımdaki kurçilerin şahın 

silahlarını taşıyan kurçiler, ikinci kısımdakilerin ise kişisel eşyalarını getirenler 

olarak sınıflandırabiliriz. Buna dayanarak eşyaların tüm bakımı ve sorumluluğu onu 

taşıyana aittir diyebiliriz. 

Sarayda bu kurçilerin dışında “Mukarreb’ül Hakan” ünvanı taşıyan bir kurçi 

grubu vardı. Bunlar “üzengi kurçisi” adını taşımaktadırlar. Üzengi kurçisi şah sefere 

çıkarken, ata binerken ya da ikametgâhında iken daima hazır bulunması gerekirdi. Ne 

zaman şahın bindiği atlar hazırlansa, şah ata binmek için dışarıya çıksa, o bir eliyle 

şahın üzengisini tutar diğer eliyle onun binmesine yardım ederdi. Saray meclislerinde 

muhteseb’ül memalik’in arkasında otururdu.
356

 Beratlardan 50 tuman, İsfahan’dan 

100 tuman ve Kaşan’dan 50 tuman olmak üzere 200 tuman geliri vardı. Bu iş 

genellikle zengene taifesinden olanlara veriliyordu. 
357

 Saraydaki kurçiler Safevilerin 
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kapıcı olarak adlandırdıkları defterhane-i hansalar odasının yanında bulunan ve 

keşikhane denilen yerde oturmaktaydılar. 
358

 

Sarayda görevli olan kurçilerin dışında eyaletlerde görev yapan kurçiler de 

vardır. Bu kurçilere, Kazvin, Nahçıvan, Meşed, Tahran, Derbend Kurçisi, gibi ünvan 

olarak bulunduğu eyaletin adı eklenir.
359

 1683’ de İran’a gitmiş olan Sanson, şahın 

ülke sınırlarının muhafazası işini de kurçilere bıraktığını yazmaktadır.
360

  

1. Giysileri ve Silahları 

Kaynaklar kurçilerin de kızılbaşlar gibi 12 dilimli kırmızı külah taktıklarını 

ve aynı silahları taşıdıklarını yazmaktadır. Şah Tahmasb’ın sarayındaki kurçiler, tek 

parça altından kını olan kılıçlar takardı. Turkuaz renkli ve altından yapılan hançerleri 

vardı. Turkuaz ve yakut renkli altın kaplama kemerler takıyorlardı. İyi giyimliydiler. 

Kadifeden ve Yezd şehrinde yapılan brokardan elbiseleri vardır. Taktıkları türbanda 

turkuaz ve yakut taşlar ile altın şeritler bulunuyordu. Bunların arasında tüy takan da 

vardı. Bu tüylerin altında değerli taşları olan tek parça bir altın vardı.  Şahın 

düzenlediği törenlerde tüm kurçiler bu şekilde giynirdi. 
361
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Don Garcia’ya göre kurçiler püsküllerine taktıkları altın sarısı bir ok ile diğer 

askerlerden ayrılıyordu. 
362

 Genellikle uzun bıyık bırakırlardı. 
363

 Silahları ok, yay, 

hançer, kılıç, mızrak ve teberzin idi. Savunma içinde kalkanları vardı. Savaş zamanı 

üzerlerinde ince ipek veya zırh olurdu. Başlarına ise kızılbaş tacı ve madeni 

miğferlerini takarlardı.
364

  Seferlerde her bir kurçinin atlarını bağlayabilecekleri 

çadırı ve sayıları 5 ila 50 kişi arasında değişen maiyetleri vardı.
 365

 Onların en 

yoksulu 4 deve ile 3 adet katır ve ata sahipti.
366

  

2. Kurçilerin Sayısı 

Şah İsmail zamanında kurçilerin sayısı 1000 ile 3000 arasında 

değişmekteydi.
367

 I. Şah Tahmasb döneminin sonu ve II. İsmail’in saltanatının 

başında ise kurçilerin sayısının 4500 kişi olduğu kayıtlara geçmiştir.
368
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D’Alessandri’ye göre bu sayı 5.000 idi.
369

 Bundan sonraki dönemler hakkında da 

seyyahlar da bizi aydınlatmaktadır. Kurçilerin sayısını 1617’de İran’a gelmiş olan 

Pietro Della Valle 12.000;
370

 1628-1666 yılları arasında iki kez İran’a gelen 

Tavernier 22.000;
371

 II. Şah Abbas dönemini anlatan Chardin 30.000;
372

 Şah 

Süleyman zamanında İran’a gelmiş olan Kempfer 15 ila 20.000,
373

 Careri ise 

22.000
374

 olarak vermektedir. Mirza Ali Naki Nasıri’ ye göre Şah Sultan Hüseyin 

zamanında bu sayı 8.019 idi.
375

 

Pietro Della Valle haricindeki seyyahların kurçiler ile kızılbaşları ayırt 

edemediklerini göz önünde bulundurarak özellikle Chardin’in verdiği rakamın 

abartılı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak kurçilerin sayısının artış 

gösterdiğine dair izleri Farsça kaynaklarda görmekte olduğumuzdan daha önce 
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bahsetmiştik. Dolayısı ile seyyahların verdikleri bu rakamlar tam anlamı ile gerçeği 

yansıtmasa da gerçeğe yakın rakamlar olduğunu söyleyebiliriz.  

II. I. ŞAH ABBAS’IN ISLAHATLARI İLE ORDUDA OLUŞTURULAN 

YENİ BİRLİKLER VE SONRASI 

A. I. ŞAH ABBAS’IN ASKERİ ISLAHATLARI VE SHERLEY 

KARDEŞLER 

Çaldıran yenilgisi Safevi tarihindeki dönüm noktalarından biriydi. Bu yenilgi 

sonrası savaş kazanmak için ateşli silahların gerekliliği görülmüş ve sadece 

kızılbaşlar ile başarıya ulaşılamayacağı anlaşılmıştır. Kızılbaşların asi hareketleri de 

orduda bir modernizasyon yapılmasını zaruri hale getirmekteydi. Şah Tahmasb 

döneminde kurçilere daha fazla yetki vererek başlatılan modernizasyon hareketleri I. 

Şah Abbas ile birlikte tamamına ermiştir.  

Bilindiği üzere Safevi ordusunun temelini Türkmenlerden oluşan kızılbaş 

birlikleri oluşturmaktaydı. Önemli eyaletleri ellerinde tutan kızılbaş emirlerine bu 

topraklar tiyul olarak verilmekteydi. Yarı bağımsız bir şekilde hareket eden bu 

emirler oranın vergisini topluyor bunun karşılığında ise savaş zamanı adamları ile 

şahın ordusuna katılıyorlardı. I. Şah Abbas kurmayı düşündüğü yeni birlikler için 

finans sağlamak ve kızılbaşların gücünü kırmak için öncelikle Türkmen emirlerinin 

elinde olan Kazvin, Kâşan, İsfahan, Kirman, Yezd, Kum, Mazenderan, Gilan, Astara 

ve Gaskar gibi bazı toprakları hassa arazisine katmıştır.
376

 Daha sonra Gürcü, 
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Çerkez, Ermeni ve Fars kökenli kişilerin orduya girmesini sağlayarak yeni askerî 

birimler oluşturmuştur.  I. Şah Abbas’ın yapmış olduğu ıslahatlardan sonra Safevi 

devleti içerisindeki komutanlar iki kısma ayrılmış oldular.  İlki; Safevi devletinin 

başından beri var olan ve Türk unsurlardan oluşan kısmıydı ki bunu emir’ül umera ve 

kurçibaşı oluşturmaktaydı. Diğeri ise I. Şah Abbas ıslahatlarından sonra ortaya çıkan 

Kullar Ağası, Tüfenkçi Ağası ve Topçu Ağası adlı üç komutandı. 
377

  

Ateşli silahlar konusunda acemi olan Safevilere özellikle tophane ve topçu 

birliğinin kurulmasında büyük katkı sağlayan kişi İngiliz seyyah Robert Sherley’dir.  

Sir Robert Sherley 1598 yılında kardeşi Anthony ve bir grup Avrupalı ile birlikte 

İran’a gelmişti. Essex kontu tarafından gönderilen bu elçilerin niyeti I. Şah Abbas’ı 

Osmanlılara karşı Hıristiyanlar ile birlikte hareket etmeye ikna etmek ve İngiltere ile 

İran arasındaki ticaretin ilerletilmesini sağlamaktı.
 378

 I. Şah Abbas ittifak önerisine 

sıcak bakarak Anthony Sherley ile birlikte Oruç Bey ve Hüseyin Ali Bey’i 

Avrupa’ya müzakerelerde bulunması için gönderdi. Robert Sherley ise kardeşinin 

İran’a geri dönmesini garanti altına almak için rehin olarak tutulmuştu.
379

 Rehin 
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olarak kaldığı bu dönemde ateşli silah teknolojisinin geliştirilmesi ve kullanılması 

yönünde eğitimler vererek ordunun modernizasyonunda büyük katkılar sağlamıştır. 

Özellikle topçu birliğini geliştirerek yüzlerce topa sahip 12.000 kişilik bir ordu haline 

getirmiştir.
380

 Yaptığı yararlı faaliyetler sonucu kendisine kızılbaş tacı takılarak 

onurlandırılmış ve bir İranlı ile evlenerek yaşamının geri kalanını I. Şah Abbas’ın 

emrinde geçirmiştir. 1628’de Kazvin’de vefat etmiştir.
381

 

Top teknolojisinin geliştirilmesi ve topçu birliğinin kurulmasına doğrudan 

etkisi olan kişi Robert Sherley iken Pietro Della Valle’ye göre tüfenkçi birliğinin 

oluşturulması da kardeşi Anthony Sherley sayesindedir.
382

 Ancak bilindiği üzere 

Anthony kısa süreli İran’da kalmış ve bir daha geri dönememiştir. Pietro Della Valle 

muhtemelen burada Robert Sherley’i kastetmekteydi. Ancak şu da belirtilmelidir ki 

topçu birliği Safeviler için yeni bir oluşumken tüfenkçilerin varlığına Şah İsmail’den 

itibaren rastlanmaktaydı. Bu durumda Robert Sherley topçu birliğini kurmuş; 

tüfenkçileri ise düzenli ve sistematik bir birlik haline getirmiştir diyebiliriz. 

Böylece I. Şah Abbas ikisi Sherley kardeşlerin katkısı ile olan üç yeni birlik 

oluşturmuştu. Bunlar;  kullar, tüfenkçiler ve topçular idi. Bununla birlikte kurçi sınıfı 

da geliştirilmiş ve kızılbaşların gerek devlette gerekse ordudaki etkinlikleri kırılmıştı.  
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B. OLUŞTURULAN YENİ BİRLİKLER VE SAFEVİ DONANMASI 

1. KULLAR  (GULAMLAR) 

I. Şah Abbas’ın askerî reformları sonucu oluşturulan en önemli sınıftır. Şah 

Tahmasb, Kafkaslara yaptığı çeşitli seferler sonucunda çok sayıda Gürcü, Ermeni ve 

Çerkez erkeğini esir olarak onları askeri köle yapmıştı.  Böylece Şah Tahmasb ilerde 

I. Şah Abbas’ın bu kölelerden oluşturacağı ordunun temelini atmış oluyordu.
383

  

I. Şah Abbas bu sınıfı oluştururken Osmanlı askerî teşkilatındaki devşirme 

sistemini örnek almıştır.
384

 Ancak Chardin’e göre Osmanlıdaki eğitim Safevilere 

göre daha iyi ve düzgün yapılıyordu.
385

  

Kullar daha çok Gürcü, Çerkez ve Ermeni soylu olan Hıristiyan 

çocuklarından oluşmaktaydı. Bunlar Gürcistan, Dağıstan ve Kafkas vilayetlerinden 

ya şaha hediye olarak gönderilir ya savaşta esir alınır ya da satın alınarak saraya 

getirilirlerdi. 
386

 Bunların içinde İran’da doğup İran’ın gelenek, görenek ve adetlerine 

aşina olan Hıristiyan soylular da vardı.
387

 Tüm bu milletler içinde kulların büyük bir 
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kısmını Gürcüler oluşturuyordu. Bunun sebebi ise cesur ve güvenilir olmalarıydı. 
388

 

Tavernier bu askerler için şunları yazmaktadır;  

“Gürcüler ok atmada çok ustadırlar ve bütün Asya’nın en iyi askerleri olarak 

ün salmışlardır. İran Şahı Gürcülerin sadakatine, yiğitliğine çok güvendiği için 

süvarilerinin bir bölümünü onlardan oluşturur. Sarayında onlara görevler verir. 

Gürcüler inatla bulundukları yeri savunurlar, asla geri adım atmazlar. Bütün doğu 

Hıristiyanları arasında en güvenilir olanlar Gürcülerdir.”
389

 

Saraya çocuk yaşta getirilen kullar öncelikle sünnet edilerek Müslüman 

yapılır, daha sonra ise iyi bir eğitime tabi tutulurlardı. Adam Olerious, Safevilerin 

sonradan Müslüman olan Hıristiyanlara daha çok güvendiklerini yazar ve kulların 

aynı zamanda hadım edildiklerini de belirtir. Çünkü böylece çocukları ve varisleri 

olmuyor ve şah, ölümlerinden sonra kulların mallarına el koyabiliyordu. 
390

 

Ancak Adam Olerious muhtemelen burada harem ağalarından 

bahsetmekteydi. Çünkü kulların hepsi asker olarak yetiştirilmiyor saray 
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hizmetlerinde de kullanılıyorlardı. Bunlardan bazıları “Hace Sera” olarak haremde 

görevlendiriliyorlardı. Kaynaklarda Ak ve Kara Harem Ağası olmak üzere iki görev 

görüyoruz ki bunların rütbeleri yüzbaşı idi. Devletin başlangıcından itibaren Kara 

Harem Ağaları mevcuttu. Ancak Ak Harem Ağaları I. Şah Abbas döneminde 

oluşturulmuştu. I. Şah Abbas beyaz tenli Gürcü gulamlarından 100 kişiyi harem 

görevlisi yapmış, bunların içinden de en itibarlısını seçerek ona yüzbaşı ünvanı 

vermiş ve hepsinden sorumlu tutmuştu. Bu sistem Kara Harem görevlilerine de 

uygulandı ve onlara da yüzbaşı ünvanlı biri atanarak yüz kişiden sorumlu hale 

getirildi.
391

  

Kullara her konuda güvenmeleri ve onları önemli makamlara atamalarına 

rağmen mevzu harem olunca tam bir güven duyulmuyordu. Zira hadım edilmelerine 

rağmen haremin dışından sorumlulardı ve haremin içine girip kadınları görmelerine 

izin yoktu. Ancak bu güvensizliğin kullara değil haremdeki kadınlara olduğu 

anlaşılıyor. Chardin, kocalarından daha yakışıklı olan bu çocukları gören kadınların 

onlara âşık olup eşlerine ilgiyi azaltacaklarından korkulduğu için hareme 

giremediklerini yazmaktadır.
392

 Bu yüzden haremin içine girme yetkisi sadece Kara 

Harem görevlilerine aitti. Çünkü onlar çirkin bir yüze ve kötü bir fiziğe sahipti.
393

 

Tüm kullar saraya getirildikten sonra eğitime tabi tutuluyorlardı. Sakalları ve 

bıyıkları olmayan bu küçük kulların özel lalası vardı. “Amacdar” ünvanlı birisi 
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onlara atıcılık öğretmekteydi.
394

 Sakalları çıkınca onlara sorumluluk verme 

zamanının geldiği düşünülüyor ve rütbe alarak kullar ağası’nın emrine giriyorlardı. 

395
 Şah bazen hizmetlerine karşılık bazı kulları önemli makamlara getiriyordu. Bu 

makam o öldükten sonra oğluna geçebiliyordu.
396

 

I. Şah Abbas devletin her kademesine yerleştirmeye çalıştığı kullar ile 

kızılbaşlara karşı güvenebileceği bir sınıf yaratmaya çalışmış ve başarılı olmuştur. 

Zira oluşturduğu bu sınıf Şah’a büyük bir vefa gösteriyor ve kızılbaşlar tarafından 

yapılan en küçük itaatsizliğe karşı acımasızca hareket ediyordu.
397

 Kızılbaşların bu 

durumdan hoşnut olmadıklarını Chardin şu sözlerle belirtir; “ İran’ın eski askerleri 

[Kızılbaşlar] Gürcülerden nefret ediyor ve onlara ‘Kara Oğlu’ yani kölenin evladı 

diyorlar. ” 
398

  

Kızılbaşlar bu şekilde onları aşağılıyorlardı ancak önemli mevkilere 

gelmelerini engelleyemiyorlardı. Kullar da kızılbaş tacı takabiliyor
399

 hatta eyaletlere 

vali olarak atanabiliyordu. Atandıkları ilk eyalet Fars eyaletiydi. Bu eyaleti 1503’ ten 

1594-95’e kadar Dulkadır oymağından bir emir yönetmişti. Karamanlı Ferhat Han’ın 
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kısa bir yönetiminden sonra eyalet 1595-96 da kullar ağası Allahverdi Han’a verildi 

ve böylece Safevi tarihinde ilk defa bir gulam eyalet valisi oluyordu. 
400

 

Şah onlara çok değer veriyordu. Zira onların tümü yiğit, korkusuz ve 

güvenilir idiler. Birbirlerini tanımadıkları ve ortak çıkarları olmadığı için isyan etme 

gibi bir endişe duyulmuyordu. 
401

 Şah kullardan birini öldürmek istediği zaman bu işi 

yine bir kula veriyordu. Görev verilen kişi göz kırpmadan arkadaşını öldürebiliyordu. 

Bu durum onların rütbesinin yükseltilmesi için bir vesileydi.
402

 Sanson’a göre Şah’a 

bu kadar bağlı olmalarının nedeni Şah’ın onlara aşırı ilgi göstermesi ve iyi maaş 

vermesiydi. Bu şekilde onlar kendi dinlerini ve vatanlarını unutarak Şah için 

savaşıyordu.
403

  

Ancak bazı kulların tam anlamı ile sisteme adapte olamadığını da 

görmekteyiz.  1694’de İran’da bulunmuş olan Gemelli Careri, tanıştığı yüzbaşı 

ünvanlı bir kul ile sohbetinde şu bilgileri vermektedir; “ Yüzbaşı maddi kazanç ve 

makam için kendini feda etmiş ve sünnet olmuştu. Anladım ki Şah’ın onu din 

değiştirmeye zorlamasından rahatsızdı. Hatta bir gün din ve milliyetini maddi olarak 

zararda olduğu için değiştirdiğinden bahsetti ve zararını telafi ettikten sonra papa 

ile görüşmek içi Roma’ya gideceğini söyledi. Eski dinine yani Katolik mezhebine geri 

dönerek imparatorun hizmetine girecek ve onunla birlikte Türklere karşı 
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savaşacakmış.  Tüm savaş sırlarını bildiği için bu savaşlarda etkili olacaktır. Aynı 

şekilde yeğenlerinden birinin de 10 bin eku ile İran’dan kaçıp ve Venedik’e 

sığındığını benden gizlemedi.”
404

 Yine sünnet olarak Müslümanlığı seçmiş olan bazı 

kulların İslam dinine uyum sağlayamadığını belirten Careri, bunların İslam’ın 

farzlarını uygulamadıkları gibi bazen İslam’a uygun olmayan şeyler de yaptıklarını 

yazmaktadır. 
405

 1716’da İran’da bulunan Rus elçi Volinskiy de buna benzer 

gözlemlerde bulunmuştu. Verdiği bilgilere göre Gürcü asıllı olan Şamahı valisi 

Hüsrev Han, Müslüman olarak gözüküyor ancak kendisini kalben Hristiyan 

hissediyordu. Han görüşmeler sırasında Rus tarafına sert davransa da bunu 

Müslümanları yanıltmak için yapacağını ifade ediyor ve Volinskiy’in bu duruma 

müsamaha göstermesini rica ediyordu.
406

 

a. Giysileri ve Silahları 

Süvari olan kullar, dar bir şalvar üstüne çok kısa bir ceket giyerdi. Onun 

altında renkli bir yelek bulunurdu.  Ayaklarında kırmızı ayakkabılar başlarında ise 

keçeden yapılan bir külahları vardı.
407

 Silahları genellikle ok, mızrak ve hilal biçimli 

kılıç idi. Ancak I. Şah Abbas onları tüfenk ile donatmaya çaba gösteriyordu çünkü 

diğer silahların eskisi gibi etkili olmadığını düşünüyordu. 
408

 Onlardan bazıları 
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korunmak için bedenin yarısını kaplayan zırh giyer ve miğfer takarlardı. Bir kısmı ise 

silah olarak teberzin kullanır korunmak amacı ile de kollarına pazubant takardı.
409

  

b. Kulların Sayısı 

Kulların kaç kişiden oluştuğuna dair bilgilere seyyahların notlarından 

ulaşabiliyoruz. İran’a geliş sıralarına göre verdikleri bilgiler şu şekildedir:   

Pietro Della Valle : Kulların toplamda 30.000 kişi olduğunu ancak bunun 

15 bininin savaşçı olduğunu belirtir. 
410

  

Tavernier  :  18.000 kul olduğunu yazar.
411

 

Thevenot  : 14.000 sayısını verir.
412

 

Adam Olerious :  8.000’in üzerinde olduklarını yazar.
413

 

Chardin  : 10.000’in üzerinde olduklarını yazar.
414
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Kempfer :Kulların sayısını 15-18.000 olarak vermiş ve sayı 

olarak kurçilerden biraz az veya kurçilere denk 

olduklarını eklemiştir.
415

 

Sanson :Belirli bir sayı vermeyerek “Kulların sayısı kurçilerin 

sayısından çok daha azdı” demekle yetinmiştir. 
416

 

Tüm bu bilgilere bakarak kesin bir sayı vermek zordur. Ancak Chardin ve 

Adam Olerious haricindeki seyyahların abartılı rakamlar verdiği söylenebilir. Mirza 

Ali Naki Nasıri’ye göre bu sayı I. Şah Abbas döneminde 8 bin kişi iken Şah Sultan 

Süleyman döneminde 6263 kişiydi.
417

  

2. TÜFENKÇİLER 

Tüfenkçi adına ilk kez I. Şah İsmail döneminde rastlıyoruz. Çaldıran yenilgisi 

sonucunda ateşli silahların önemini gören Şah İsmail, 1516 yılında Mirza Şah’a 

Tüfenkçi Ağası ünvanı vererek emri altında tüfenkçilerin oluşturulması için emir 

vermişti. Kullanılacak tüfenklerin bir kısmı savaşlarda ele geçirilirken bir kısmı da 

İran’da üretiliyordu ve bunları genellikle kızılbaşlar kullanıyordu. Tüfenkçileri 

askerlikten atılan ya da resmi görevlendirilen Portekizli askerler eğitiyordu.
 418

 Şah 

Tahmasb döneminde de tüfenkin kullanımı yaygın olmasına rağmen kurumsal 
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kimliğe sahip düzenli bir tüfenkçi birliği görememekteyiz. Tüfenkçi birliklerinin 

profesyonel ve modern anlamda oluşturulması I. Şah Abbas döneminde 

gerçekleşmiştir. Sherley kardeşler tarafından Avrupa sistemi ile eğitilen bu birlikler 

piyade olarak savaşırlardı. Bu dönemde Tüfenkçiler; Kurçiler ve Kullardan sonra 

Safevi ordusunda üçüncü önemli yeri işgal etmekteydiler. Tüfenkçiler, İran’da 

oluşturulan ilk piyade bölüğü idi
419

 ve çoğunlukla İran’ın yerli halkı yani ırk olarak 

İrani olanlardan oluşturulmuşlardı. Bu kişilerin çoğu çiftçilik ile uğraşmaktaydı. 

Savaş zamanı orduya girer sulh zamanlarında ise topraklarını ekip ziraat 

yapabilmeleri için köylerine gitmelerine izin verilirdi.
420

 Della Valle onların “Tat” 

olarak adlandırıldığını belirterek haklarında şu bilgiyi vermektedir;  

“Farsçada Tat kelimesi kullanıldığında asiller tabakasından olmayanlar 

kastediliyor. Tatlar aslen İranlıydılar ve bu toprakların gerçek sakinleri idiler. 

Bunlar zengin, itibarlı değillerdi. Sarayda çalışanlar arasında bunlar yoktu. 

Tüfenkçiler sınıfını oluşturan Tatlar, genellikle köylerden gelmişlerdir.”
421

 

Tüfenkçiler, tarla süren çiftçilerden seçiliyordu zira onlar daha dayanıklı 

oluyor ve daha az yoruluyorlardı. Bunun dışında devlete sorun çıkaranlar ve topluma 

rahatsızlık veren insanların da bu birlik içine alındığını görüyoruz.  Böylece hem 

reayaya kötülük etmeleri engelleniyor hem de iyi iş yaptıkları için onlardan savaşta 
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faydalanılıyordu.
422

 Ancak yeni oluşturulan bu birlik eski askerler tarafından 

sevilmiyordu. Süvariler, tüfenkçileri düşmanla yüzyüze gelmeden savaştıkları için 

hor görüyorlar ve onları aşağılıyorlardı.
423

 

Tavernier, tüfenkçiler başlığı altında ziraatle uğraşan çiftçiler haricinde bir de 

çadırda yaşayan çobanları zikreder. Bu durum hemen hemen tüm seyyahların verdiği 

tüfenkçilerin İran asıllı olup ziraatle uğraştıkları bilgisi ile çelişmektedir. Zira 

Tavernier’in “Bu çobanlar yazları soğuk yerlere kışları ise daha sıcak yerlere göç 

ediyorlar. Şah asker talep ettiği zaman her oymak ne kadar asker vereceğini 

bilirdi.”
424

 diye yazarak betimlediği bu grup bize kızılbaşları anımsatmaktadır. 

Roemer gibi bazı araştırmacılar da Arap ve Türkmen kabilelerini tüfenkçilerin içine 

dâhil etmektedir.
425

 Ancak Della Valle özellikle kızılbaşların bu askerî birliğe 

girmediklerini vurgular.
426

 İskender Bey Münşi ise Tüfenkçilerin Çağatay oymakları, 

Arap aşiretleri ve Horosan, Azerbaycan, ile Taberistan’dan toplanan Acem 

kabilelerinden oluştuğunu yazar.
427
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Tüfenkçiler ilk zamanlar savaş meydanına yürüyerek giderlerdi. Yanındaki 

eşyaları ve yiyeceklerini taşımak için ise katır ve beygirlerden yararlanıyorlardı. 

Ancak sadece 3-4 kişiye bir katır veya beygir düşmekteydi. Bu durum şüphesiz 

ordunun yavaşlamasına sebep olmaktaydı. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda 

tüfenkçilerin daha hızlı hareket etmelerini sağlayabilmek için hepsine at verilmiştir. 

Sefere çıktıkları zaman at üzerinde gidiyorlar savaş meydanına geldiklerinde attan 

inerek piyade savaşıyorlardı. 
428

 Genel olarak durum bu ise de bazen at üzerinde de 

atış yapmak zorunda kalabiliyorlardı. Bu durumda tüfenk’in namlusunu elinin 

üzerine koyarak at üzerinde rahatça atış yapmayı öğrenmişlerdi.
429

 

Çok güzel bir eğitime tabi tutulan tüfenkçiler silahlarını iyi bir şekilde 

kullanıyor ve Özbekler tarafından övgüye değer bulunuyorlardı. Bir Özbek subayı, 

Della Valle’ ye: “Benim ülkemde top ve tüfenk var ama savaşta sadece kılıç, ok ve 

yay işe yarıyor. Çünkü İran’ın tüfenkçileri savaşta bizden daha iyidir.”
430

 demiştir. 

İskender Bey Münşi ise tüfenkçilerin maharetini şöyle anlatır; “Tüfenkçiler ve 

topçular abartısız bir karıncanın gözüne nişan alsalar hedeflerini vurma yeteneğine 

sahiptirler”
431

. Kısa bir sürede mahir olan bu askerler 2-3 ayda bir teftiş ediliyordu. 

Her eyaletin yöneticisi kendi eyaleti içindeki askerleri kontrol etmekle sorumluydu. 

Kendisine bağlı tüm tüfenkçileri bir araya toplar ve onları 10 kişilik sıralar halinde 
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dizerdi. Her birinin üstünde elma olan 10 tane mızrak yere dikilir ve tüfenkçiler 30 

metreden onları vurmaya çalışırdı. Atışta başarılı olanlara ödül olarak bahşiş 

verilirdi. Böylece hem askerin savaşa hazır olup olmadığı denetlenir hem de askerî 

talim yapılırdı.
432

  

Bu kişiler ihtiyaç duyulup çağrıldığında bağlı bulundukları eyaletlerde 

toplanır ve o eyaletin hanı ile birlikte orduya katılmak için yola çıkarlardı. Bazı 

durumlarda eyalette han olmayabiliyordu. Bu durumda kendileri organize olarak 

orduya katılmak ile yükümlüydüler. Şah onları çağırdığı zaman herkes kimin 

komutası altında olduğunu bilirdi. Sefer sırasında şah onları ihtiyaç olan yere 

gönderirdi.
433

 Tavernier’e göre onlar orduda çok faydalıydılar. Ayrıca erzak temin 

edilmesi ve satılması ile de uğraşırlardı. Kendilerine sağlanan ayrıcalıklardan biri çok 

az vergi vermeleriydi öyleki her yüz hayvandan sadece birini vergi olarak 

veriyorlardı.
 434

  

En iyilerinin Mazenderan halkından çıktığı söylenen
435

 tüfenkçiler diğer 

askerî birimler gibi organize edilmiştir. Tüfenkçi ağası denilen komutanın altında 

binbaşı yüzbaşı, ellibaşı ve onbaşı gibi rütbeler vardı. 
436

 Binbaşı rütbesini taşıyanlar 
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eyaletlere gönderilerek o eyaletteki tüfenkçilerin komutanı olurdu ve Horasan, 

İsfahan veya Yezd tüfenkçilerinin binbaşısı gibi o eyaletin ismi ile anılırdı. Bununla 

birlikte bu binbaşılar genellikle gittikleri eyaletin hanı olurlardı ve aynı zamanda 

kendi bulundukları eyaleti koruma rolünü üstlenirlerdi.
437

  

a. Giysileri ve Silahları 

Tüfenkçilerin asıl silahı tüfenk olmak ile birlikte saldırı için kılıç ve hançer 

savunma için ise kalkan kullandıkları da görülüyordu.
438

 Chardin, tüfenkçilerin 

kılıçlarını Türkler gibi kemerlerine taktıklarından bahseder.
439

 Her ne kadar süvariler, 

uzaktan savaştıkları için tüfenkçiler ile alay etse de kılıç ve hançer kullanıyor 

olmaları gerektiğinde savaş meydanında yakın temasa girdiklerini de göstermektedir. 

Bu durumda hem kılıç hem tüfenk ile mertçe savaşıyorlardı.
440

 Tüfenkleri öyle 

suhuletle kullanıyorlardı ki onların yay çekmelerine ve kılıca asılmalarına engel 

olmuyordu.  Kılıçlarını eğerin önüne asıyorlar, tüfenki diğer silahları kullanmalarına 

engel olması diye arkalarına geçiriyorlardı.
441

  

Della Valle Tüfenkçilerin kullandığı Tüfenki şöyle tarif etmektedir;  
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“Tüfenkçilerin kullandığı misket Tüfenkler normal Tüfenklerden daha kısa ve 

yeni Tüfenklerden daha küçüktür. Tüfenkin namlusunun ucunda demir bir 

parça(dayanak), ucundan kundağa kadar bir askı vardı. At üzerinde silah kullanmak 

isterlerse bu dayanağı elinin üzerine koyuyorlar ve öyle ateş ediyorlar. Eğer yerde 

yatarak ya da ayakta ateş etmek istiyorlarsa askıyı söküyorlar ve dayanağı yere 

dayıyorlardı. Bu dayanak önemli işler yapıyordu.”
442

 Chardin de hedefi 

tutturabilmek için bazen tüfenki şimşir ağacından yaptıkları çatal şeklinde bir 

düzeneğin üzerine koyarak yükseltiklerini ve öyle atış yaptıklarını yazar.
443

 

Tüfenkçiler, şahın önünde hareket ederlerdi. Savaş zamanı da şahın önünde 

durmaktaydılar. Üzerlerinde kadife bir elbise, gümüşten yapılma geniş bir kemer ve 

tüylerle süslenmiş keçeden bir şapka vardı Omuzlarındaki tüfenklerin kayışı 

rengârenk kartal ve şahin tüyleri ile süslenmişti. 
444

 İran asıllı oldukları için kızılbaş 

tacı takamazlar yerine gösterişsiz, sade bir sarık takarlardı.
445

 Üniformalarının rengi 

kırmızı idi. Adam Olerious’un saltanat sarayını ziyareti sırasında elçilik heyetine 15 

kırmızı üniformalı tüfenkçi vekâlet etmişti. 
446
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Yanlarında barutluk, çubuk, çakmak taşı ve saçma gibi eşyalar 

taşımaktaydılar. 
447

 Ayrıca her asker üniforma, tüfenk, kılıç ve hançerini bir sandığın 

içinde muhafaza ediyordu. Hepsi gerektiğinde çok hızlı ve düzenli bir şekilde 

giyinirlerdi. Elbiseleri daima temiz ve düzgündü çünkü üniformalarını sadece içtima 

ve savaş zamanında kullanıyorlardı. 
448

 Chardin’in verdiği bilgiye göre onlara 

devletin atölyesinde yapılan silahlar dağıtılıyordu. Ancak elbise verilmiyordu. Her 

biri kendine tabiatına ve mali durumuna göre elbise hazırlayarak giyiyordu.
449

 

b. Tüfenkçiler’in Sayısı 

Şah İsmail’İn 1517’de 8000, 1521 de ise 15 ile 20 bin tüfenkçisi olduğu 

biliniyor. Portekizlilerin etkisi ve Osmanlı Devleti’nden Safevilere kaçan 

yeniçerilerin bu artışta rolü olduğu söylenebilir. Örneğin 1518’de 700 ve 1519’da 

1500 yeniçerinin Safevilere kaçtığı rapor edilmiştir.
 450

 

I. Şah Abbas dönemi ve sonrası seyyahlar ise Tüfenkçilerin sayısı ile ilgili 

şunları yazmaktadırlar;   

Pietro Della Valle:  “Tüfenkçilerin sayısı 20 bine yakındır”. 
451
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Tavernier:  “Tüfenkçilerin sayısı 40-50 bin civarındaydı. Ancak 

şah sefer zamanı sadece 8 ile 10 bin arasında piyadeyi 

savaşa çağırırdı”.
452

 

Chardin:   “Sayıları 12 bindir”.
453

 

Kempfer:   “Tüfenkçilerin sayısı 50 binden az değildi”.
454

 

Sanson:   “ Bu birlik sadece 2 bin kişiden oluşuyordu”.
455

 

Gemelli Careri: “50.000 tüfenkçi ordunun diğer grubunu 

oluşturmaktadır.” 

Thevenot:   “Yaklaşık 8 bin kişidirler”.
456

  

Mirza Ali Naki Nasıri’nin verdiği bilgilere göre ise I. Şah Abbas döneminde 

tüfenkçilerin sayısı 10.000 kişiye yakındı. Şah Süleyman zamanında bu sayı 12.000 

kişiye kadar yükselmiş Şah Sultan Hüseyin döneminde ise 7390 kişiye düşmüştü.
457

 

1590 yılında İsfahan’da 70 bin tüfenkçi toplanmasına rağmen I. Şah Abbas 1601 
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yılındaki Belh seferine 10 bin tüfenkçi ile çıkmıştı.
458

 Dolayısı ile Careri, Kempfer 

ve Tavernier’in verdiği rakamlar çok abartılı durmamaktadır. Tavernier’in de 

belirttiği üzere şah sefere çıkarken büyük bir kısmını eyaletlerde bırakıyordu. Bu 

durum verilen rakamlardaki büyük farkı açıklamaktadır. 

3. TOPÇULAR 

İlk dönemler ateşli silahları kullanmayı mertliğe aykırı göre Safeviler 

ilerleyen zamanlarda gelişen savaş teknolojisine ayak uydurmak zorunda 

kalmışlardır. Ateşli silahlara aşina olup top ve tüfenk yapımına vakıf olduktan sonra 

İran’da top ve tüfenk yapımı yaygınlaşmış ve özellikle İsfahan’da top dökümü için 

atölyeler kurulmuştur. Üretilen bu silahlar zamanla orduda yeni bir sınıfın 

oluşmasına vesile olmuştur ki genellikle köylülerden oluşan bu birlikteki kişilere 

topçu veya tophane işçileri adı verilmiştir.
459

  

Top kullanımı daha eski olmasına rağmen birliğin kurulması I. Şah Abbas 

devrinde gerçekleşmiştir. Bu döneme kadar topun kullanımı çok sınırlıydı ve topların 

çoğu savaş meydanında etkili olamayacak hafif toplardı ki bunlar sadece kuşatma 

zamanlarında kullanılıyorlardı. Venedikli bir tüccar’ın gözlemlerine göre 

Diyarbakır’ın alınması için yapılan kuşatmada Mardin’den getirilen dört ağızlı havan 

topu kullanılmıştır. Ancak bu toplar Safevi yapımı değil Akkoyunlulardan ele 

geçirilen toplardan biriydi. 
460
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Şah İsmail, Çaldıran savaşından aldığı yenilgi ile orduda top kullanımını 

yaygınlaştırmak istiyordu ancak topların temin edilmesinde sıkıntı yaşıyordu. Top 

ihtiyacı karşılansa bile bunu etkili biçimde kullanabilecek adamları yoktu. Top 

ateşleneceği zaman topçular topun yanında duruyor ve baruta dokunmaya 

korkuyordu. Bunun üzerine topçuların eğitilmesi ve için Avrupalı devletlerden 

yardım istenmiştir. Topçular bir süre Safevilere sığınmış olan yeniçeriler ve 

Portekizliler tarafından eğitilmiştir ancak uzmanlaşamamışlardır.
461

  

I. Şah Abbas dönemine kadar teşkilatsız bir biçimde varlığını sürdüren 

topçular bu dönemde düzenli bir birliğe kavuşmuşlardır. Şah; Özbek ve Osmanlılarla 

yapılan sayısız savaş ve siyasi şartları göz önünde bulundurarak teşkilatlı bir topçu 

birliğinin kurulması için çalışmalar başlatmıştır. Anthony Sherley başkanlığında 

İran’a gelen heyetinin içinde topçulukta uzman bir grubunda olması Şah Abbas’ın 

işini kolaylaştırmıştır ve I. Şah Abbas topçu birliğini oluşturmak üzere Allahverdi 

Han’ı görevlendirmiştir. Birliğe giren topçular genellikle köylülerden oluşmaktaydı. 

Ayrıca çeşitli İran şehirlerinde top döküm atölyeleri yaptırmış ve süratle onların 

ordudaki sayılarını arttırmıştı. 
462

 Topçu birliğine verilen önem kendini göstermiş ve 
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topçular mahir askerler haline gelmişlerdi. Çok iyi atış yapabilme ve istedikleri 

hedefi vurma kabiliyetine sahiptiler. 
463

 

1654 de II. Şah Abbas topçu birliklerini yeniden organize etti ve onları 

ordunun geri kalanından ayırdı. O yeni bir topçu alayı meydana getirdi ki bunlar 

hafif demir topları kullanıyorlardı. Bunlar tekerlekli bir aracın üzerine konuluyor ve 

zincirlerle birbirine bağlanıyorlardı. Böylece daha iyi bir savunma meydana 

geliyordu.
464

 Kaynaklardan anlaşıldığına göre bu fikir gulam Hüsrev Keyhüsrev’e 

aitti. 1652’de Hüsrev Keyhüsrev, II. Şah Abbas’a topların demirden yapılacak 

arradeler üzerinde daha kolay taşınabileceğini ve zincirlerle bağlanan bu topların 

kaleleri daha iyi savunabileceğini söylemiştir. Bu öneri Şah tarafından kabul edilmiş 

ve Kum’da bunları üretmek amacıyla bir atölye kurulmuştur. 
465

 Top üretme 

konusunda bazı çabalar olmasına rağmen Topçu birliğinin I. Şah Abbas döneminden 

sonra önemini yavaşça kaybettiğini görmekteyiz. 

1638’de Osmanlıların Bağdat’ı işgali ile birlikte topçu birliği sürekli 

zayıflamış ve yok olmaya yüz tutmuştu.  II. Şah Abbas döneminde ise 1655’de 

topçubaşı Hüseyinkulu Han’ın ölümü ile bu rütbe başkasına verilmeyerek bölük 
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ortadan kaldırılmıştı.
466

 Muhtemelen Kandahar harekatının ekonomiye getirdiği 

büyük yük ve mali baskılar askerî harcamalarda kısıtlamaya gitmesine sebep olmuş 

ve 1658 yılında topçubaşı makamı feshedilmiştir.
467

 Ancak Şah Sultan Hüseyin’in 

saltanatının ilk yıllarında önemli bir gelişme oldu ve topçu birliği yeniden 

canlanmaya başladı.  Bu canlanmanın sebebi Lockhart’a göre ülkenin doğusundaki 

Afgan ve Beluçi kabileleri arasında yeni başlayan bir kargaşa veya Osmanlı ile 

Basra’nın işgali arasında çıkan bir sürtüşmeden kaynaklanıyordu. Şah’ın 1699’ da 

Ancyra başpiskoposu aracılığı ile Avrupalılardan İran’a bazı mühendisler ve topçular 

ile mayın, top, bomba, tahkimat yapma tekniğini bilen uzman teknisyenler ve diğer 

savaş aletleri göndermelerini talep etmesi bu birliği yeniden canlandırma isteğini 

kanıtlamaktadır.
 468

  

 Anlaşıldığı kadarı ile birlik aslında tam anlamı ile yok edilmemiş ancak I. Şah 

Abbas dönemindeki gücüne de bir daha ulaşamamıştır.  Özellikle Şah Safi ve II. Şah 

Abbas devrinde İran’da bulunan seyyahların bu birliğin üzerinde çok fazla 

durmamaları bunu göstermektedir.   

Safeviler, topu ustalıkla kullanan Avrupalıları seviyordu. Bu yüzden 

Safevilerin son dönemlerine kadar Avrupalı topçuların Safevi ordusunda görev 

aldığını görmekteyiz. Avrupalı uzmanların Safevi ordusunda görev yapması Şah için 

bir övünç kaynağı idi. II. Şah Abbas kiralık bir topçu olan Andersen’e Moğol 
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elçisinin yanında Avrupalılar gibi giyinmesini emir etmişti. Böylece elçi en iyi 

uzmanların şaha yardım ettiğini bilecekti. 
469

  

a. Giysileri ve Silahları 

Tek silahları top olan topçular savaş zamanı topları birbirine bağlayarak 

arkasına geçerlerdi. Kıyafetleri ile ilgili net bir bilgiye sahip değiliz ancak topçubaşı, 

savaşta keçeden yapılma bir külah ve gorgabi denilen bir tür çarık giymek 

zorundaydı.
470

  

b.  Topçuların Sayısı 

Chardin’e göre I. Şah Abbas 12 bin kişi ile bu birliği kurmuştu.
471

 Ancak 

gittikçe gözden düşen bu birliğin sayısı Şah Süleyman zamanında 4 bin kişiye kadar 

düşmüştü.
472

 Şah Sultan Hüseyin zamanında ise bu sayının 4996 kişi olduğunu 

görüyoruz.
473
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4. DONANMA 

Safeviler’in kuzeyde Hazar denizi güneyde ise Fars ve Umman körfezi ile 

çevrilmiş olmasına rağmen bir donanması yoktu.
 474

 Sanson’a göre bunun sebebi 

Safevilerin gemiciliği sevmemesi ve bundan korkmalarıydı.  Sürekli deniz üzerinde 

yaşadıklarını düşündüğü denizcilere “Nahoda (Allah Tanımaz)” diyorlardı.
475

 

Chardin ise bu durumun iki sebebi olduğunu yazmaktadır. İlkini iklimsel faktörlere 

ikincisi ise halkın tembel olmasına bağlar.  Ona göre İran halkı tembel olduğu için 

liman yapmayıp ticaretlerini, daha masraflı olmasına rağmen, karayolu ile 

gerçekleştiriyordu. Ayrıca sahil bölgeleri çok sıcak olduğu için halk yaz gelince 

başka yerlere gidiyor; hava koşulları liman yapma imkânı sağlamıyordu.
 476

   

Buna rağmen Kempfer ve Tavernier, topçubaşı’nın deniz savaşlarında emir’ül 

bahr olarak gemilere komuta ettiğini zikretmektedir. 
477

 Bu durum Safevilerde bir 

donanmanın varlığına işaret etsede bunların daha sonraları Özbekler, Kalmuklar, 

Kazaklar ve diğer devletler ile mücadele için yapılmış basit gemiler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunlar Hazar denizi ve Fars körfezinde bulunmaktaydı.
478

 Bu ufak 

çaptaki filo Hazar denizi ve Fars körfezindeki korsan faaliyetlerini engellemek 
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amacıyla oluşturulmuştu. 1661-62 yılında yaklaşık 1200 Kazak’ın Reşt şehrini 

yağmalaması ve Safevilerin savunmada yetersiz kalması bu sonucu doğurmuştur.
479

 

Chardin bu gemilerin yapımına 17. yüzyılın ortalarında başlandığını ancak 

çok kötü oldukları için deniz kuvvetlerinden sayılamayacağını belirterek
480

 şunları 

ekler;  

“Gemide çalışanların hepsi balıkçıydı. İranlıların gemicilik üzerine bir 

kabiliyeti yoktu.
481

 Hazar denizi çok dalgalı olduğu için burada bulunan gemiler 

sağlam ağaçtan ve demirden yapılmıştır. Aksi takdirde gemiler bir dalga ile alabora 

olabilirdi. Demir ve ağaç bu denizin çevresinde rahat bulunmasına rağmen gemi 

yapanlar iyi marangoz değiller. Gemiler özensiz yapılmış, gemi direği de uygun 

şekilde yerleştirilmemiştir. Fars körfezinde bulunan kayık ve gemiler ise hafiftir ve 

tek bir çivi bile kullanılmamıştır. Burada ne iyi bir demirci ustası ne de büyük 

gemiler yapmak için iyi ağaç vardı. Gemi yapmak için çivi yerine ip kullanıyorlar ve 

bu ipleri hindistan cevizi ağacından yapıyorlar. Bu tarz yapılan gemi ve kayıklar çok 

fazla dayanıklı değildi. Uzak seferler için çivi kullanılmayıp iple bağlanan gemiler 

pek güvenilir değildir. Gemilerdeki tahtaların arasını o kadar sığ yapıyorlardı ki 

içeri su sızmıyordu. Hatta katran bile sürmeye gerek kalmıyordu.
 482

 Denizcilerin 

hepsi aşırı derecede dürüst ve dindardır. Onlar sürekli Allah’ın ve peygamberin 
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ismini zikrederler. Birbirlerine karşı davranışları çok iyi ve yumuşaktır.  Kayığın 

sahibine ‘reis’ derler.
 483

”   

Tavernier de Fars körfezinde yaşayanların demirden istifade etmeyi 

bilmediğini ve kayıklarını hindistan cevizi kabuğundan yaptıkları ipliklerle 

bağladıklarını yazarak
484

 Chardin’in verdiği bu bilgiyi desteklemektedir. 

Donanma Safeviler için gerekli olmasına rağmen önem verilmiyor ve 

gerektiği zaman Avrupalı devletlerden yardım isteniyordu. Bu ise yapılan ticari 

antlaşmalarla gelir kaybına sebep oluyordu. Önemli bir ticaret merkezi haline gelen 

Hürmüz adası Portekizlilerin elinden alınmak istenmesine rağmen donanma olmadığı 

için aciz kalınmış ve önce Hollandalılar ardından İngilizlerden yardım istenmiştir. 

İngilizlerin çağrıya cevap vermeleri üzerine adadaki gümrük vergilerinin 

paylaşılması şartıyla ittifak yapılmış ve 1622 yılında Hürmüz adası fethedilmiştir.
485

    

Bu fetihten sonra artık donanmaya ihtiyaç olmadığı düşünülmüş ve 

körfezdeki güvenliği sağlamak için de Hollanda ile İngilizlere güvenilmiştir. 

Hollandalılar İran’ın güney sınırlarını Portekizlilere karşı koruyordu. 1645 yılında 

Hollandalılarla yaşanan anlaşmazlık sonucu Hollandalıların körfezi kuşatma altına 

alması ve İran ticaretini engellemesi bile donanma kurma hevesi uyandırmamıştır.  
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Bu durum büyük ihtimalle güney sınırlarının doğu, batı ve kuzey sınırlarına nazaran 

daha güvende olduğu düşüncesiydi.
486

  

C.  I. ŞAH ABBAS SONRASINDA ORDUNUN DURUMU 

I. Şah Abbas bu yeni birliklerle Osmanlıların işgal etmiş olduğu toprakları 

almaya muvaffak olmuş; Bağdat, Necef, Kerbela ve Musul’un yanı sıra Diyarbakır’ı 

da fethetmiştir. İngilizlerin yardımı ile Portekizlilerden Hürmüz ve Kişm’i almış ve 

Özbeklere karşı başarılı seferler düzenlemiştir. Ancak bu başarı halefleri döneminde 

devam ettirilememiştir. I. Şah Abbas’tan sonra ordu zayıflamaya başlamış ve devlet 

yıkılma sürecine girmiştir. Şah Safi döneminde Osmanlı Devleti ile yapılan uzun 

süreli barış hem toprak kaybına sebep olmuş hem de orduyu olumsuz etkilemiştir. 

Barış zamanlarında, yeni oluşturulan üç birliği hazırda tutmak ekonomik yük 

getirdiği için büyük bir ordunun gereksiz olduğu düşünülüyordu. Bunun sonucu 

olarak topçu birliği yok olmaya yüz tutmuş tüfenkçi ve kulların sayısı da 

azaltılmıştır.
487

  

II. Şah Abbas dönemi ile birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılar asker 

maaşlarını etkilemeye başlamıştır. Kandahar seferi sırasında yeterli kaynak ve maaş 

sağlanmadığı için askerler açlık çekmişlerdi. Bunun ile başa çıkabilmek için 1655 

yılında tüccarlara 1 ila 3 askerin masrafını üstlenmeleri için baskı yapılmıştı.
 488
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Yaşanan bu sıkıntılar asker sayısını öyle azaltmıştı ki 1666 yılında yapılan askerî bir 

törende emirler asker sayısını fazla göstermek için bir askeri, teçhizatı ve atı ile 

birlikte ilk defa geçiyormuş gibi 10-12 defa yeniden geçirmişlerdi. II. Şah Abbas bu 

durumun farkına varınca düzeltmek istemiş ancak ömrü yetmemişti.
 489

  

Barış ortamı askerleri tembelleştirmiş, disiplinsizleştirmiş ve askerlikten 

soğutmuştu. Denetimler de hakkıyla yapılmıyordu. Orduyu denetleyenler rüşvet ile 

vazifesini yapmayan askerlere göz yumuyordu. 2 yaşındaki çocuklar aylık yarım 

tuman maaşla ordu defterine kaydediliyordu.
490

  Önceden senede iki kez üç gün 

boyunca askerî bir törenle teftiş edilen ordu iyi bir denetim olmadığı için senede bir 

hatta bazen üç senede bir teftiş edilmeye başlanmıştı.
 491

 Askerler teftişe silahlı, atlı 

ve iyi giyimli bir şekilde geliyorlardı ancak askerlerde düzen ve disiplin yoktu. 1673’ 

de ikinci kez İran’a giden Chardin bu törenlerden birine şahitlik etmişti.  Büyük bir 

geçit töreni esnasında emirlerden biri Chardin’e “Bizim geçit töreni için iyi bir 

ordumuz var ama savaş için değil” demiştir.
492

 Chardin’in 1677’ deki gözlemleri ise 

şu şekildedir;  

“İran ordusu çok düzensiz ve perişan idi. Bu perişanlığın nedeni 

komutanların mal varlıklarına düşkün olmasındandır. İdari bölümlerde çalışanların 

sahtekârlıklarıyla askerî bütçede dörtte bir oranında azalma oldu. Öte yandan geçim 
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zorlaştığı için iyi olan subaylar, rütbeliler ve askerler son zamanlarda askerliği 

bırakıp başka işlerde çalışıyorlar. Senelerdir kendi çocuklarını askerî eğitime 

vermeyerek başka mesleklere yönlendiriyorlar. Saraydakiler düşman ile savaşmak 

için asker eğitiminin önemini unutmuşlar; mal mülk ve eğlenceye düşmüşlerdi. 

Toplumun askerlikten yüz çevirmelerine seviniyorlardı. Askere eğitim vermenin ve 

onları hazır bekletmenin israf olduğunu düşünüyorlardı. Askerî eğitimin önemini 

unutarak kendilerini içkiye, eğlenceye şehvete vermişlerdi. En kötüsü şuydu ki bazı 

iyi komutanlar bunlara uymadığı için onlara iftira atıyorlardı. İftira nedeniyle 

saraydan uzaklaşan bu adamların yerine onlar kadar akıllı ve zeki biri 

gelmiyordu.”
493

 

Şah Süleyman’ın devlet işleri ile ilgilenmemesi sonucu denetimden uzak 

kalan ordu iyice yozlaşmaya başladı. Bununla birlikte yaşanan kıtlıklar ve 1680’den 

itibaren bazı şehirlerde görülen veba salgınları mali sıkıntıları arttırmıştır. Şah 

Süleyman ve veziri Şeyh Ali Han gelirleri yükseltip giderleri kısmak için askerî 

harcamaları azaltmak gibi bazı önlemler aldılar. 
494

 

Şah Sultan Hüseyin tahta geçtiğinde hemen hemen hiç deneyimli komutan 

kalmamıştı. Şah Hüseyin de savaşı ve kan dökmeyi sevmeyen biri olarak ordu 

üzerinde reform yapabilecek bir kişi değildi. Ancak küçükte olsa bir yenilik yapmış 

ve topçu birliğini yeniden canlandırmıştı.
495

 Tüm sıkıntılara rağmen asker sayısı 
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yerel saldırılara karşı koyabilecek güçteydi. 1690 yılında Kandahar’da 12.000; 

Horasan’da 20.000; Mazenderan ve Gilan’da 15.000, Derbend ve Şirvan’da 12.000, 

Kürdistan’da 20.000, Erivan’da 12.000, Loristan’da 12.000, Şuşter’de 15.000, 

Kirman ve İsfahan’da 12.000 ve merkezde 14.000 asker bulunmaktaydı. 1721 yılında 

ise bu sayı toplamda 60.000 idi.
496

  Ancak orduda düzen ve disiplin olmayınca etkili 

savaşlar verilemiyordu. 1722 yılında Gülnabad’da Afgan Mahmud’a karşı verilen 

savaşta sayıca daha üstün olmalarına rağmen disiplinsiz davranışları ve koordinasyon 

eksikliği yüzünden ağır bir yenilgi almış ve İsfahan’ı kaybetmişlerdi. 
497

 Bunun 

sonucu olarak 1736 yılında Nadir Bey’in şahlık tacını takması ile Safevi hanedanı 

son bulmuş ve böylece I. Şah Abbas dönemi ile altın çağını yaşamış olan Safevi 

ordusu da tarihe karışmıştır.  
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İKİNCİ BÖLÜM: SAFEVİ ORDUSUNUN YAPILANMASI: GÖREVLİLER  

A. ORDU KOMUTANLARI 

1. Emir’ül Umera 

Devletin kuruluş yıllarında çok önemli bir yere sahip olan emir’ül umera 

kızılbaşlar arasından seçilirdi. Asıl görevi savaş esnasında tüm kızılbaş reislerine ve 

orduya komuta etmek iken devlet işlerinde de oldukça önemli rol oynadığını 

görmekteyiz. Öyle etkiliydi ki şahın zayıf olduğu zamanlarda o ve ona tabi olan 

kızılbaş emirleri tüm bürokrasiyi ele geçirip yönetebiliyordu. 
498

 

Bu makama ilk atanan kişi Şah İsmail’in saltanatında Hüseyin Beg Şamlu idi. 

Hüseyin Beg Şamlu 1502 yılında Şah İsmail tarafından bu göreve getirilmiş ve 1511 

yılında azledilerek Şirvan taraflarında bir yerin valiliğine getirilmiştir.
499

 Hüseyin 

Beg’den sonra bu makam, muhtemelen Şamluların gücünü azaltmak için, 

Ustaclular’a verilmiştir. 1514 ile 1525 yılları arasında üç tane Ustaclu emiri birbiri 

ardına emir’ül umera görevine getirilmiştir. Bunlar; sonradan Çayan Sultan ismini 

alan Muhammed Beg, onun oğlu Bayezid Sultan ve kardeşi Kepek Sultan’dır.
500

 

Şah Tahmasb döneminde de emir’ül umeralık makamı önemini korumaya 

devam etti. Oymaklar arasındaki çatışmayı engellemek için Ustaclu boyundan Kepek 
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Sultan ile Rumlu boyundan Div Sultan’a bu makamı paylaştırmıştı.
501

 Ancak 

zamanla kurçibaşı önem kazandıkça kızılbaşlar geri plana itildi ve kurçibaşı aynı 

zamanda emir’ül umera olarak anıldı. Merkezî sistemde yavaş yavaş etkisini yitiren 

emir’ül umeralık makamı kızılbaşlar tarafından bazı eyaletlerde yaşatılmaya devam 

etmiştir. I. Şah Abbas’ın yeni askerî birlikler kurması ve bazı eyaletleri hassa 

arazilerine katması sonucu onun ölümünden sonra eyaletlerde de emir’ül umera 

rütbesi çok nadir olarak görülmeye başlamıştır.
502

 Böylece eski önemini yitirerek 

yerini yeni ünvanlara bırakmıştır.  

2. Sipehsalar 

Tüm orduya komuta eden kişidir. Safeviler’in ilk dönemlerinde bu ünvan 

yoktu. Orduyu emir’ül umera komuta etmekteydi. I. Şah Abbas yaptığı askerî 

reformlar ile ordu komutanlığında da değişikliğe gitmişti. Daha önce kızılbaşların 

emir’ül umera ünvanı ile komuta ettiği ordu artık sipehsalar tarafından komuta 

edilmekteydi. Bu ünvana ilk olarak I. Şah Abbas döneminde Gürcü asıllı Karaçakay 

Han’a “İran’ın Sipehsaları” ünvanı verilmesiyle rastlıyoruz. 
503

  

Düstûr’ül Mülûk haricinde sipehsalar hakkında bilgi veren birçok Safevi 

kaynağına göre mevkisi çok yüksekti ve vezir-i âzam’dan sonraki en yetkili kişiydi. 
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Düstûr’ül Mülûk ise kurçibaşının mevki olarak ondan daha yüksekte bulunduğunu 

sipehsaların kurçibaşından sonraki en rütbeli kişi olduğunu yazmaktadır.
504

 

Sipehsalar, savaş meydanında ordunun tamamına komuta ederdi. Eğer savaşa 

şah da katılmış ise şahın emirleri dinlenir; ancak şah yetkiyi orda olmasına rağmen 

ona vermişse kimsenin müdahalesi olmaksızın savaşı yönetirdi.  Şahın savaşta 

bulunmadığı zamanlar ise ordu doğrudan onun emri altına giriyordu. Ordunun düzeni 

ve savaş yerinin tayini onun emriyle olurdu. Onun emrine ve kararlarına itaatsizlik 

etmek kimsenin haddi değildi.
505

 Valilerin,  sultanların ve diğer emirlerin azledilmesi 

veya değiştirilmesi ile ilgili kararlar onun görüşü ve onayına bağlıdır ancak en son 

karar ve onay şaha aittir.
506

 Bu konu hakkında içeriği şu şekilde olan bir ferman 

yayınlanmıştır; “Beylerbeyiler veya büyük emirlerden bir kişi verilen emirleri yerine 

getirmeyip o emri hakir sayarsa sipehsalar onları uyarma, azletme yetkisine sahiptir. 

Bu durumda isterse onun görevini bir başkasına verebilir.”
507

 

Anlaşıldığına göre sipehsalarlık ilerki yıllarda sadece savaş zamanı ortaya 

çıkan bir ünvan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kempfer’in yazdığına göre son 

zamanlarda sipehsalarlık teşkilattaki sabit yerini kaybetmişti. Savaş zamanı tüm 

orduyu onun emrine veriyorlar ancak savaş bittikten sonra onu bu görevden 

alıyorlardı. Bu durumun bazen her ordu sevketmede yeni bir komutanın seçilmesine 

                                                 
504

 Düstûr’ül Mülûk, s. 192 

505
 Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 14 
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507
 Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 14 



97 

 

sebep olduğunu eklemektedir.  
508 

Benzer bilgiler Chardin ve Tavernier’in notlarına 

da yansımıştır. Chardin gittiği dönemde sulh olduğu için sipehsalarlık makamının 

kaldırıldığını yazmaktadır.  Savaş zamanı komutanlardan birinin bu göreve 

seçildiğini savaş sonunda ise eski görevine döndüğünü belirtir. 
509

 Aynı şekidle 

Tavernier de bu rütbenin savaş zamanında verildiğini ve savaşın bitmesi ile sona 

erdiğini yazmaktadır.
510

 

Umera-i cankı  )امرای جانقی )
 511

 yani meclis emirlerinden biri olan sipehsalar 

meclislerde şahın sağ tarafında otururdu. Yeri herkesten yüksekte ve vezir-i âzam’ın 

                                                 
508

 Kempfer, s. 90-91 

509
 Chardin, c. III, s. 1202 

510
 Tavernier, s. 252 

511
Cankı’nın (جانقی) sözlük anlamı “Meşveret, Danışma” olarak geçmektedir. Bkz. 

Dehhoda, s.5, s. 6538. Veliyeva, bu kelimeyi Cengi olarak okuyarak kökünün cenk 

etmekten geldiğini dolayısı ile anlamının “savaş” olduğunu yazmaktadır. (Veliyeva, 

a.g.t, s. 187) Ancak cenk yani savaşmak kelimesi Farsça’da جنگ olarak 

yazılmaktadır. Dolayısı ile yazımları farklı olan bu terimlerin anlamları da 

birbirinden farklıdır.   Umera-yı Cankı,  Büyük emirlerin katıldığı ve görüşlerini 

bildirdiği bir nevi danışma meclisiydi. Yedi adet üyesi bulunmaktaydı. Bunlar; 

Vezir-i Azam, Kurçibaşı, Sipehsalar, Kullarağası, Eşikağasıbaşı, Tüfenkçiağası ve 

Meclisnevis idi. Bkz. Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 31  
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karşısındaydı. Eğer sol taraftaki emirlerin safına oturursa yeri kurçibaşından daha 

aşağıda olurdu.
512

 

Devlet içinde sabit bir makam iken Azerbaycan'daki Tebriz, Mogan ve yine 

Azerbaycanın içindeki bazı hükümdarlık topraklarının yöneticiliği ona verilmişti. 

Sefer için saraydan ayrıldığında ona kaftan, ciğe
513

, tac u vehhac
514

,
 
tomar, altın 

eyerli ve koşumlu bir at ve bunun yanısıra silahlar verilirdi.
 515

  

3. Kurçibaşı 

Kurçilerin reislerine kurçibaşı denilmekteydi. Bu ünvana ilk olarak 1505 

yılındaki Safevi kroniklerinde rastlıyoruz. O yıllarda kurçibaşı rütbesini emir’ül 

umera vazifesinden ayırt etmek üzere kullanılmıştır.
 516

 İlk zamanlar emir’ül umera 

kadar yetkisi olmasada I. Şah Tahmasb döneminin ortalarında emir’ül umera’nın 

gücü ve etkisi azaltılınca kurçibaşı önem kazanmaya başladı.
517

 Bu önem ondan 

                                                 
512

 Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 14 

513
 Başa takılan değerli bir taş 

514
 Kızılbaşlar’ın taktığı 12 dilimli külah kastedilmektedir. Kelime anlamı “parlak 

taç” tır. 

515
 Düstûr’ül Mülûk, s. 192 

516
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517
 Roemer, a.g.m., s. 246 
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sonra tahta geçen II. Şah İsmail ve Muhammed Hudabende zamanında da artmış ve I. 

Şah Abbas zamanında devam etmiştir.
518

 

Kaynaklarda rastladığımız ilk kurçibaşı Abdal Dede Beg’dir. İlk dönemlere 

baktığımızda kurçibaşıların genellikle Ustaclu, Tekelü ve Şamlu oymaklarından 

çıktığı anlaşılmaktadır. I. Şah Tahmasb’ın kızılbaşların etkisini azaltmaya yönelik 

faaliyetlerinin sonucu olarak 1534’de Sevindik Bey Afşar’ı kurçibaşılığa ataması ile 

artık Afşar boyunun ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Onun ölümünden sonra 

belgelerdeki bilgilerde bir boşluk olsa da kurçibaşılığın 1589’da Vali Han Afşar’ın 

ölümüne kadar 55 yıl Afşar oymağında kaldığı görülüyor. 

 Haneda,  I. Şah Abbas devrinden itibaren bazı kurçibaşılara Han lakabının 

verilmesine dikkat çekerek bu durumun kurçibaşının satatüsünün yükseldiği 

anlamına geldiğini söylemektedir.
519

 Şüphesiz tespitinde haklıdır zira kızılbaşların 

etkin ve güçlü olduğu zamanlar eyaletlere Han lakabı ile kızılbaş beyleri 

hükmederdi. Han lakabının kızılbaş haricindeki birine verilmesi statü değişikliğinin 

bir göstergesidir. kurçibaşıların devlette gücü ve yetkisi okadar artmıştı ki 

kaynaklardan anlaşıldığına itimatü’d devle lakablı vezir-i âzam’dan sonraki en yetkili 

kişi haline gelmişti. 

Bu durum seyyahların gözlemlerine de yansımıştır. Sanson, kurçibaşının 

ülkedeki en önemli ikinci şahsiyet olduğunu yazar.
520

 Kempfer’e göre ise kurçibaşı 

                                                 
518

 Savory, Iran Under The Safavids, s. 92 

519
 Haneda, a.g.m., s.78 

520
 Sanson, s. 47 
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ülkenin en rütbeli süvari komutanıdır.
521

 Seyyahların gözlemleri Safevilerin son 

dönemlerinde yazılan ve iki önemli kaynağı olan Tezkiretü’l Mülûk ve Düstûr’ül 

Mülûk tarafından doğrulanmaktadır.  

Bu eserlere göre kurçibaşı, vezir-i âzam dışındaki tüm emirlerin en önemlisi 

ve rükn’el saltana lakabı ile devlete bağlı tüm oymakların ve kabilelerin Ak 

Sakallısı
522

 idi. 
523

 Böylece kızılbaşlardan boşalan yerin kurçibaşılar tarafından 

doldurulduğundan ve onların rolünü sahiplenerek tüm Türkmen gruplarının reisi 

haline geldiklerinden emin oluyoruz. Beylerbeyi ve Sipehsalar gibi görevlere de 

atanıyorlardı. O durumda lakabları değişerek yeni lakablar alıyorlardı.
524

  

Umera-yı cankı emirlerinden biri olan kurçibaşı’nın
525

 yapmak ile sorumlu 

olduğu görevleri ise şunlardı; 

                                                 
521

 Kempfer, s. 87 

522
 Bu terim özellikle Tezkiretü’l Mülûk ve Düstûr’ül Mülûk olmak üzere bir çok 

Farsça kronikte (ریش سفید) Riş-i Sefid yani Ak Sakallı olarak kullanılmaktadır. 

Dolaylı olarak reis veya en kıdemli subay anlamlarına gelen bu kelimeyi orijinal hali 

ile kullanmayı uygun gördük.   

523
 Düstûr’ül Mülûk, s. 189; Tezkiretü’l Mülûk, s. 7. 

524
 Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 12 

525
 Düstûr’ül Mülûk, s. 191; Tezkiretü’l Mülûk, s. 7; Elkab u Mevacib-i Dovre-i 

Selatin-i Safeviyye, s. 11 
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1. Kurçilerin Atanması:  Kurçibaşı, şahın bilgisi dâhilinde atanacak olan 

kurçilerin görev bilgilerini ve isimlerini içeren bir memuriyet kararı yazar. Bu karar 

daha sonra vezir-i âzam’a götürülür ve vezir-i âzam’ın emri ile kurçiler için 

memuriyet tezkereleri çıkardı. Ayrıca kurçilerin eyaletlere hâkim, sultan gibi 

ünvanlara atanması kurçibaşının isteği ve vezir-i âzam’ın talimatı ile olurdu. 
526

 

Kurçiler alacakları bir görev için şahın yanına gittikleri zaman kurçibaşı da onunla 

gider ve onu şaha tanıtırdı.
527

 

2. Kurçilere Maaş Ödenmesi: Kurçilere yaptıkları işlerin niteliğine göre  

ödeme yapılır ve onlara toprak ikta (tiyul) edilirdi. Ödeme emri kurçibaşı’nın 

mührünü taşımak zorundadır. Hemsale alan kurçilerin alacağı miktar yılın başında 

kurçibaşı tarafından onaylandıktan sonra vezir-i âzam’a gönderilir ve onun izniyle 

tahsis edilirdi. Bu durum şöyle gerçekleşirdi; Kurçiler, alacakları yıllık ücretlerinin 

onayını önce kurçibaşına sunardı. Bu ücretler kurçi veziri tarafından doğrulanıp 

kurçibaşı da izin verdikten sonra onaylanırdı. Daha sonra müstevfiler ödeme 

hükümlerini, ödeme makbuzunu ve kurçilerin maaş belgelerini kurçibaşı’nın 

mührüne sunardı.
528

 

3. Kurçilere Ait Davalar: Kurçibaşı kurçiler arasındaki davalara bakar ve 

onlar arasındaki ücret taleplerini inceleyerek çözüme kavuştururdu.  Eğer içlerinden 

herhangi birinin divan vergileri ile ilgili bir istirhamı olursa bu istek önce vezir-i 
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 Düstûr’ül Mülûk, s. 190; Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 13 
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âzam’a takdim edilir. Vezir inceledikten sonra konuyu cevap vermesi için şaha 

arzederdi. Eğer mevzu şerri ise kadılara sevkederdi.
529

 

4. Şah’ın, Haremin ve Türbelerin Korunması: Şah bir yere gittiğinde 

haremin arka kısmındaki yasak bölgeyi korumak kurçibaşı ve onun emrindekilerin 

sorumluluğundaydı. Ayrıca şah sefere çıktığında onu korumak için kurçibaşı ve 

emrindekilerin geceleri nöbette hazır bulunmaları gerekirdi.
530

 Bununla birlikte 

hükümdar türbelerinin muhafızlığı da 100 tümen muhafızlık ücreti ile kurçibaşına 

aitti. 
531

 

Bunun dışında kurçibaşı, Safevilerin vasalı olan Dağıstan valilerinden gelen 

elçilik heyeti ile ilgilenme işini üstüne almıştı. Onların temsilcileri saraya geldiğinde 

onlara mihmandar tahsis eder, onların ricalarını şaha sunardı. Netice olarak ortaya 

çıkan kararlar ve hükümlerin yerine getirilmesini sağlar ve onlar için hazırlanan 

hediye ve hilatları onlara gönderirdi. 
532

  

Kurçibaşı, şahın her doğum gününde, kendi malından yaklaşık 300 tumanlık 

bir meblağın bir kısmını para şeklinde, bir kısmını da yiyecek, giyecek vesaire 

şeklinde hediye olarak şaha sunardı. Nakit para şahın arzu ettiği ölçüde, insanlara 

ihtiyaçları doğrultusunda paylaştırılmak üzere hazineye emanet edilirdi. Diğer 

hediyeler ise fakirlere dağıtması için müneccimbaşılara yollanırdı. Bunun 
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karşılığında kurçibaşı, hapsedilen emirlerin veya istediği kişilerin serbest bırakılması 

gibi 3 büyük iltimas hakkına sahip olurdu. Şahın doğum günü merasiminde giydiği 

elbise kurçibaşına verilirdi. Aynı zamanda bu elbisenin verilmesi münasebetiyle, ona 

değerli bir hilat, kaftan, ciğe ve tac u vehhac da verilirdi. 
533

 

Devlette ve şahın nezdinde değerinin yüksek olduğu anlaşılan kurçibaşı 

genellikle sarayda kalır ve başkentten dışarı çıkmazdı. Sadece savaşlarda tüm orduya 

komuta etmesi için görevlendirildiği zaman dışarı çıkabiliyordu. Ancak Sanson, 

şahın genellikle bu görevi kurçibaşına vermek istemediğini yazar. Çünkü kurçibaşı 

bu göreve atandığı zaman onun tüm yaşamsal ihtiyaçlarını şahın karşılaması 

gerekiyordu. Kurçibaşına kalacak bir yer temin ediyor ve kendi şahsi mutfak 

eşyalarından ona veriyordu.  Ayrıca kendi askerlerini ve has korumalarını onun 

emrine bırakmak zorunda kalıyordu.
534

 Savaş meydanında şahın sağ tarafında 

bulunurdu. Sancağı yeşil renkliydi. Mirza Ali Naki Nasıri’nin yazdığına göre 

yetkileri vezir-i âzam’dan fazlaydı.  
535

Mecliste sol tarafta sadr-ı memalik’in 

arkasında oturmaktaydı. 
536

 

Nadir Şah 1737’de saltanatı ele geçirip Safevi devletine son verene kadar 

kurçibaşı rütbesine rastlayabiliyoruz. Elimizdeki bulgulara göre 1733-1736 yılları 

arasında kurçibaşılık yapan Kasım Beg Kaçar, Safevi Devletindeki son kurçibaşıdır. 
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4. Kullar Ağası 

Rükn’el Devle lakabı ile tüm kul sınıfının Ak Sakallısı ve devlette 

kurçibaşından sonra gelen en önemli emirdir. I. Şah Abbas’ın kullar sınıfını 

oluşturmasıyla birlikte Kullar Ağası, kısa bir süre içinde devlette önemli bir yer 

tutarak halk içinde saygın bir konuma yükselmişti. Zamanla bu ünvanı taşıyan bazı 

kişiler iyi geliri olan eyaletlere vali olarak atanmışlardır. Öyleki Fars eyaletine atanan 

Allahverdi Han,  İran’ın en zengin adamlarından biri olmuştu.  

Kullar ağasının görev ve yetkileri şunlardır;  

a. Atama: Emri altındaki tüm binbaşı, yüzbaşı ve diğer kullar, kullar 

ağası’nın onayı ve emri ile tayin edilirdi.
537

 

b. Maaş: Kullar ağası tarafından atanan askerlere her yıl kabiliyetleri ve 

derecelerine uygun maaş (berat, mevâcib, inam) verilirdi. Maaş listesini vezir-i âzam, 

kullar ağası’na yollardı. Kullar ağası da mührünü ve tuğrasını basarak onay verir, 

böylece maaşlar ödenmiş olurdu.
538

 Kullardan biri inam’a layık görülüp şahın 

huzuruna çıkarsa yanında kullar ağası da bulunur ve onu şaha takdim ederdi. Onun 

izni olmadan kimseye maaş verilmezdi.
539

 

c. Kullara Ait Davalar ve İstekler:  Kullar arasındaki ufak 

anlaşmazlıkları çözüme kavuştururdu. Eğer konu örfi ise kendisi çözerdi. Şer’i bir 

dava olursa onu din adamlarına gönderirdi. Kullar arasından herhangi bir mali istek 
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 Düstûr’ül Mülûk, s. 192 
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gelirse onu vezir-i âzam’a gönderirdi. Diğer isteklerini ise konuya göre sorumlu olan 

kişiye gönderirdi.
540

   

d. Nöbet: Seferlerde kendine tabi olan askerler ile geceleri nöbet 

tutardı.
541

  

Aynı zamanda umera-yı cankı üyesi olan kullar ağası, kulların veziri ve 

müstevfisi içtima kayıtlarını şaha sunduğu zaman orada bulunmak zorundaydı. Şah 

tarafından bu makama getirilen kullar ağası’na hilat, ciğe ve tac u vehhac verilirdi.
542

  

5. Tüfenkçi Ağası 

Rütbeli rütbesiz tüm tüfenkçilerin, çarcilerin, rikaların
543

 ve tebercilerin Ak 

Sakallısı olan Tüfenkçi Ağası “ Alicah”
544

 ünvanı taşıyan emirlerdendir. Tüfenkçi 

ağası devlette önem sırasında dördüncü sırada yer alırdı. Görev ve yetkileri şunlardı; 

a. Atama: Emri altındaki binbaşı, yüzbaşı ve diğer tüfenkçiler ile çarçilerin 

ataması tüfenkçi ağası tarafından yapılırdı.
545
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 Düstûr’ül Mülûk, s. 193 
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 Düstûr’ül Mülûk, s. 193 
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 Düstûr’ül Mülûk, s. 193 
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b. Maaş: Rütbeli rütbesiz tüm tüfenkçilerin, çarcibaşıların, rikaların ve 

tebercilerin mevâcib, tiyul, hemesale ve inamlarını vermek tüfenkçi 

ağası’nın göreviydi. Maaşlar önce vezir-i âzam’ın bilgisine sunulurdu 

daha sonra tüfenkçi ağası maaş onayını vererek mührünü basardı.
546

 

c. Tüfenkçiler’e Ait Davalar ve İstekler: Sorumlu olduğu kişiler arasındaki 

örfi davaları çözüme kavuştururdu. Onların istek ve talepleri ile 

ilgilenirdi.
547

 

d. Nöbet ve Koruma: Sefere çıktıkları zaman geceleri kendine bağlı 

askerlerle nöbet tutmak zorundaydılar ayrıca sefer zamanlarında haremin 

ön kısmındaki yasak bölgeyi korumak tüfenkçi ağası ve haremin eşik 

ağası’nın sorumluluğundaydı.  

Tüfenkçiler’in içtima zamanlarında tüfenkçi veziri ve müstevfisi ile birlikte 

şahın huzuruna çıkmak zorunda olan tüfenkçi ağası, umera-i cankı emirlerindendi ve 

mecliste şahın sağ tarafında sadr-ı hassa’nın arkasında otururdu.
 548

 Bazen sol tarafta 

da oturduğu oluyordu. Bu durumda kullar ağası’nın hatta o toplantıya katılması 

durumunda eşik ağası’nın alt tarafında otururdu.
549
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Bu ünvana getirilen kişiye hilat, ciğe ve tac u vehhac verilmesinin dışında bir 

adet altın kaplama tüfenk emanet edilirdi.
550

 Savaş esnasında adamlarıyla şahın 

yanında bulunur, hareket halinde iken ise şahın önünden giderdi. 
551

 Sancağının rengi 

beyazdı ve kenarlarında yeşil renk bulunuyordu.
552

 

Kaynaklar tüfenkçi ağası dışında İsfahan tüfenkçilerinin binbaşısı ve Kolcı-i 

Celov tüfenkçilerinin binbaşısı adlı iki komutan hakkında da bilgi vermektedir.  

a. Kolcı-i Celov Tüfenkçileri’nin Binbaşısı 

Şahın seyahati esnasında ya da konakladığı sırada daima hizmet etmek üzere 

hazır bulunurdu. Geceleri sıra ona geldiğinde nöbet tutmakla yükümlüydü ve 

tüfenkçi ağası ile birlikte zamanı geldiğinde yasaklı bölgeleri
553

 korurdu. Mecliste taç 

takarak melazımların binbaşısı’nın arkasında ayakta dururdu. Ona maaş olarak bir 

miktar mevâcib ve tiyul ayrılmıştır ancak bu miktarın ne kadar olduğu konusunda bir 

bilgi yoktur.
554

 

b.  İsfehan Tüfenkçileri’nin Binbaşısı 

Özellikle şah seyahatte iken başkentte bulunmak zorundaydı. Gece gündüz 

hizmet için hazır bulunurdu. Ayrıca geceleri emrindekiler ile birlikte nöbet için hazır 

                                                 
550

 Düstûr’ül Mülûk, s. 196-197 

551
 Kadem, a.g.m., s. 665 

552
 Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 20 

553
 Metinde bu bölgeler açıkça belirtilmese de muhtemelen harem kastedilmektedir. 

554
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olmak zorundaydı. Onun emrindekilerin maaşları tüfenkçi ağası ve vezir-i âzam’ın 

onayı ile ödenirdi. Mecliste taç takarak kolcı-i celov tüfenkçileri’nin binbaşısı’nın 

arkasında ayakta dururdu.
555

 

6. Topçubaşı 

Lakabı “Alicah Enisü’d Devle” olan topçubaşı tüm topçuların ve tophanenin 

Ak Sakallısı idi. Kimi zaman umera-i cankı emirlerinden biri olarak zikredilirken 

kimi zaman umera-i cankı emiri olarak kabul görmezdi.
556

 I. Şah Abbas döneminde 

kurumsal hale gelen bu rütbenin sahipleri Avrupalı uzmanlar tarafından 

eğitilmişlerdir. Ancak tarihsel olaylar topçubaşıların yeteri kadar mahir 

olamadıklarını ve sürekli Avrupalı topçu ve uzmanlara ihtiyaç duyduklarını 

göstermektedir. II. Şah Abbas döneminde Kandahar’ın fethi esnasında Topçubaşı 

Muhammed Beg’e bir grup Avrupalı topçu yardım etmişti. Hatta 1721’de Afganlara 

karşı yapılan Gülnabad savaşında topçular, Topçubaşı Ahmed Han’dan ziyade 

Fransız topçu Philippe Colombe tarafından yönetilmişti. 
557

 

Chardin, II. Şah Abbas döneminde Topçubaşı Hüseyinkulu Han’ın ölmesi ile 

yerine başkasınının atanmadığını ve böylece cebederbaşı’nın onun işlerini 

devraldığını belirtir. 
558

 Willem Floor’ a göre bu olay Safevilerin paradan tasarruf 
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 Düstûr’ül Mülûk, s. 254-55 
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etmek amacıyla yaptığı geçici bir değişiklikti zira bir müddet de tüfenkçi ağası onun 

görevini üstlenmişti.
559

  

Bu durum Safevilerin bu birime pek önem vermediğinin kanıtı olmakla 

birlikte seyyahların da bu rütbe üzerinde çok fazla durmayarak detaya girmemelerini 

açıklamaktadır. Tavernier, topçubaşı’nın pek iş yapmadığını çünkü İran’da birkaç 

önemsiz top haricinde top bulunmadığını belirtmiştir.
560

 

Rütbe olarak ordudaki diğer komutanlardan [kurçibaşı, kullar ağası, tüfenkçi 

ağası] sonra gelen topçubaşı’nın kaynaklarda geçen görevleri şunlardır;  

a. Maaş; Emrinde bulunan topçu binbaşı, yüzbaşı ve çarciler’in mevâcib, 

tiyul, hemesale ve inamları önce vezir-i âzam daha sonra topçubaşı’nın 

onayından sonra verilirdi.
561

  

b. Topların Muhafazası; Sadece top değil top ile ilgili tüm araç ve gereçleri 

korumakla görevliydi ve tophane’den sorumluydu.
562

 

c. Atama; Emrinde bulunan görevlilerin bir üst rütbeye atanması ve birliğe 

yeni katılacak olanların ataması topçubaşı’nın onayı ile gerçekleşirdi.
563
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 Floor, 2001, s. 198 

560
 Tavernier, s. 256 
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d. Topçulara Ait Meseleler; Topçular ve tophane ile ilgili sıkıntılarla 

ilgilenir ve çözüme kavuştururdu.
564

 

e. Donanma; Topçubaşı aynı zamanda Safevi deniz kuvvetinin de 

komutanıydı.
565

  

Topçubaşı, topçuların içtima zamanlarında yanında topçuların veziri ve 

müstevfisi ile birlikte şahın huzuruna çıkar yoklama kayıtlarını sunardı. Mecliste sağ 

tarafta divan beyinden sonra otururdu.
566

 Savaş zamanı gorgabi denilen çarığını 

giyerek toplara düzen veriyordu. Sancağı yeşil renkliydi ve kenarları beyazdı.
567

 

B. MEMURLAR 

Ordudaki askerlerin kayıt altına alınması, denetiminin yapılması ve 

maaşlarının ödenmesi ile ilgilenen idari görevliler şunlardır;  

1. Halife-i Leşkernevis-i Divan-ı Ala 

 

Lakabı mirzaydı. Safevi Devleti’ne bağlı tüm askerlerin işlem yetkisi ona 

aitti. Sipehsalar veya serdar atandığı zaman leşkernevis kendi naibini onlarla birlikte 

gideceği yere gönderir, askerleri teftiş eder ve onların yoklamasını yapardı. 

Askerlerin yaptığı tüm işleri not alır ve defterhane-i hümayun’a gönderirdi. Onun 
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 Tezkiretü’l Mülûk, s. 14 
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verdiği rapora göre işini iyi yapanlara ödül yapmayanlara ise uyarı gibi cezalar 

verilirdi. Beylerbeyi, vezirler, eyalet müstevfileri gibi önemli emirlerin atama 

emirlerinde leşkernevis’in mührü olmak zorundaydı. Leşkernevis, vergilerden 

yaklaşık 30 tuman alırdı. Yıllık geliri 1000 tumanı bulmaktaydı. Meclislerde şahın 

sağında ve kul vezirlerinin alt tarafında otururdu. 
568

 

2. Kurhane
569

 Görevlisi 

Kurhane’den sorumlu olan bu görevli cephanenin muhafazası ile ilgilenirdi.  

Cephane ile ilgili tüm işlemleri kayıt altına alırdı. Yıllık 40 tuman mevâcib almakla 

birlikte değeri günlük 1000 dinar, yıllık ise 36 tuman olan yiyecek veya giyecek 

yardımı alırdı. Tüm gelirleri yıllık 1000 tumanı bulmaktaydı.
570

 

3. Kurçi Sınıfının Memurları 

a. Kurçi Veziri 

Her askerî sınıfın kendi veziri ve müstevfisi vardı. Bunlar o birimin 

komutanına karşı sorumlu idiler. Kurçi sınıfının veziri de kurçibaşına bağlı olarak iş 

yapar ve onun işlerini kolaylaştırırdı. Bu makama ilk olarak 1511-12 yıllarında 

rastlıyoruz.
571
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 Elkab u Mevacib-i Dovre-i Selatin-i Safeviyye, s. 56 
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İsimlerinden önce Mirza lakabını kullanırlardı.
572

 Kurçilerin, yüzbaşıların ve 

yasavulan-ı kurların memuriyet kararlarını yazmak kurçi vezirinin görevidir. Çünkü 

onların maaş ödemeleri bu birime aitti. Kurçi veziri tüm bu kişilere ne kadar 

ödendiği, ne kadar para kaldığını, hangi göreve verildiklerini, yoklama ve nöbetlerde 

hazır bulunup bulunmadıkları ile ilgilenirdi. Bu kişilere ait tiyul ve ödemeler 

(hemesale, inam) ile ilgili kayıtları elinde bulundururdu.
573

 Kurçilerin içtima 

günlerinde kurçi müstevfisi ile birlikte şahın huzuruna çıkar ve kimlerin ne kadar 

tiyul, hemesale ve inam aldığına dair tuttuğu kayıtları tek tek okurdu.
574

  

Kurçilere ait onay ve ödemelerin yazıldığı bir kâğıda müstevfi muhtemelen 

görüşlerini bildiren bir yazı yazar, müstevfi’nin yazdığı bu yazının üstüne de kurçi 

veziri mührünü basardı.  Kurçi veziri, kurçibaşı’nın ve vezir-i âzam’ın talep ettiği her 

şeyi önce müstevfiye gösterip onun ardından mührünü basmak zorundaydı.
575

  

Ayrıca bu birime mensup kişiler hakkında niteliği ne olursa olsun yapılan 

suçlamalara karşı verilen hükümlerin belgelerini de saklardı. Devletten bu 

hizmetlerinin karşılığı olarak 100 tuman maaş alırdı. Bunun yanı sıra memuriyet 

onayından, tiyuldan ve inam’dan tuman başına 200 dinar; ödeme emirlerinden ve 
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hemesale’den 45 dinar alıyordu.
 576

 Yıllık tahmini geliri 1000 tuman oluyordu. 

Mecliste sağ tarafta munşi el memalik’in arkasında otururdu. Sol tarafta oturma gibi 

bir durumu olursa defterhane darugası’nın arkasında oturmaktaydı.
577

 

b. Kurçi Müstevfisi 

Kurçiler’in maaşı hükümet tarafından ödenmeye başladıktan sonra mali bir 

birime ihtiyaç duyuldu ve bu yüzden kurçi müstevfisi makamı kuruldu. Uzun bir süre 

divan personelinden 4 kâtip bu birimde çalışmıştır. 
578

 Görevleri şu şekildedir;  

Her kişinin atanma tarihini, ne kadar inam, hemesale ve tiyul aldıklarını 

yazan belgeleri saklardı.  Hemişe-i keşik ve rikabi görevini yapacak olanları seçmek, 

her birini seçildiği göreve atamak ve onları görevlere yollamak onun 

sorumluluğundaydı.  Askerlerin tüm belgeleri ile kurçi bölümü katiplerinin yazdığı 

ve bu bölüm tarafından işleme alınan her türlü beyan ve kayıt ilk önce müstevfi daha 

sonra ise bölüm veziri tarafından mühürlenmek zorundaydı. Her yılın sonunda azil, 

vefat ve askerî seferlerde bulunmama gibi kayıtları hazırlar ve bunu gelirler 

bölümünün yazmanlarına verirdi. Böylece kimin maaşından ne kadar kesinti 

yapılacağı kayıtlara geçerdi.  Kendisine 50 tuman maaş verilirdi.  Bunun dışında 
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tiyul ve maaş tayininden 100 dinar, hemesale’den 25 dinar alırdı. Mecliste sağ tarafta 

Tophane vezirinin arkasında otururdu.
579

 

4.  Kul Sınıfının Memurları 

a. Kul Veziri 

Bu sınıftaki askerlerin, yasavulan-ı kurların, yüzbaşıların ve çarçiyan-ı cezair-

i endaz’ ın
580

 maaş ödemelerine onay vermek kul vezirinin sorumluluğundaydı.  Bu 

kişiler ile ilgili kararları ve yoklamaları saklardı. Kulların içtima günlerinde bu 

sınıfın müstevfisi ile birlikte şahın huzuruna çıkar ve bu kayıtları okurdu. 

Yaptıklarının karşılığı olarak 100 tuman maaş alırdı. Bunun yanı sıra tiyul, inam ve 

mevâciblerden tuman başına 200 dinar; hemesale ve yeksale’den ise 45 dinar 

alırdı.
581

 Mirza lakabını kullanan vezirin tahminen yıllık 1000 tuman geliri vardı.
582

 

Mecliste kurçi sınıfının vezirinden sonra otururdu. 
583
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b.  Kul Müstevfisi 

Emrinde divan personelinden 4 kâtip çalışırdı. Kulların mali işlerinden 

sorumluydu. Onların maaşlarını ve askerlerin orduda hazır bulundukları tarihlerin 

kayıtlarını düzenlerdi. Yeni katılan, ölen veya ihraç edilen askerlerin de kayıtlarını 

tutarak kime ne kadar maaş verilmesi gerektiğini yazardı. Maaş olarak 30 tuman 

alırdı. Bunun yanı sıra tiyul, inam ve mevâciblerden tuman başına 100 dinar;  

hemesale ve yeksale’den ise 25 dinar alırdı.
584

 Mecliste sol tarafta nazır-ı 

defterhane’den sonra otururdu. 
585

 

5.  Tüfenkçi Sınıfının Memurları 

a. Tüfenkçi Veziri 

Kurçi ve kullar’ın veziri ile aynı işleri yapardı. Tüfenkçiler, yüzbaşılar, 

çarçiler ve diğer sorumlu oldukları kişilerin memuriyet kararlarını yazar, bu kişilere 

ait kararları ve yoklamaları saklardı. Tüfenkçiler’in içtima günlerinde Tüfenkçi 

müstevfisi ile birlikte şahın huzuruna çıkar ve bu kayıtları okurdu. Mecliste sağ 

tarafta Leşkernevis’in arkasında oturan vezir, maaş olarak 50 tuman alırdı. Ayrıca 

tiyul, inam ve mevâciblerden tuman başına 200 dinar; hemesale ve yeksale’den ise 

45 dinar alırdı.
586

 Yıllık tahmini gelirleri 1000 tumandı.
587
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b.  Tüfenkçi Müstevfisi 

Kurçi ve kulların müstevfisi ile aynı işleri yapardı. Emrinde divan 

personelinden 4 kâtip çalışmaktaydı ve tüfenkçilerin mali işlerinden sorumluydu. Her 

birinin atanma tarihini, ne kadar inam, tiyul ve hemesale aldıklarını yazan belgeleri 

saklardı. Yeni katılan, ölen veya ihraç edilen askerlerin de kayıtlarını tutarak kime ne 

kadar maaş verilmesi gerektiğini yazardı. 
588

 Maaş olarak 30 tuman alırdı. Bunun 

yanı sıra tiyul, inam ve mevâciblerden tuman başına 100 dinar;  hemesale ve 

yeksale’den ise 25 dinar alırdı.
589

 

6.  Topçu Sınıfının Memurları 

a. Topçu Veziri 

Diğer birliklerdeki vezirler ile aynı işleri yapardı. Görevde olan askerlerin 

onayı ve sipehsalar ile serdarların eski askerler hakkında yazmış olduğu raporlar 

vezir-i âzam ve Topçubaşının mühründen sonra vezire gönderilirdi o da imzasını 

atardı.  Topçuların binbaşısı, yüzbaşısı ve tophane çarcileri gibi görevlilerin de 

raporlarını imzalardı. Bu kişilerin belgelerini saklardı. Topçuların içtima günlerinde 

birimin müstevfisi ile birlikte şahın huzuruna çıkar ve kimlerin ne kadar tiyul, 

mevâcib ve hemesale aldığına dair tuttuğu kayıtları tek tek okurdu.
590
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Tophane veziri mecliste sağ tarafta İsfehan Kalanterinden sonra otururdu.
591

 

Maaş olarak 50 tuman alırdı. Bunun yanı sıra tiyul, inam ve mevâciblerden tuman 

başına 200 dinar;  hemesale ve yeksale’den ise 45 dinar alırdı.
592

 

b. Topçu Müstevfisi 

Emrinde divan personelinden 3 veya 4 kâtip çalışmaktaydı. Diğer 

birliklerdeki müstevfilerin yaptığı işleri yapardı. Tophaneye mensup kişilerin mali 

işlerinden sorumluydu. Onların atanma tarihini, nekadar maaş aldıklarını, azil, vefat 

ve askerî seferlerde bulunmama gibi kayıtlarını düzenler ve o kayıtları saklardı. 

Bunları gelirler idaresine verirdi böylece kime nekadar maaş verileceği belirlenirdi.  

Bu bölümün sekreterleri maaş taleplerinin durumunu yazmak ve kayıt altına almak 

zorundaydı. Bu belgeler yazıldığı zaman müstevfi tarafından mühür basılırdı.
593

 

Maaş olarak 30 tuman alırdı. Bunun yanı sıra tiyul, inam ve mevâciblerden 

tuman başına 100 dinar;  hemesale ve yeksale’den ise 25 dinar alırdı.
594

  

C. SALTANAT MUHAFIZLARI 

Saltanat sarayını 14 bin kişiden oluşan 5 grup koruyordu. Bunlar Sûfiler, 

Cezairiler, Kullar, Tüfenkçiler ve Yasavullar’dı.  Daha önceden zikrettiğimiz kullar; 

birinci ve ikinci kasır arasında bulunan büyük revak’ ın muhafazasından 
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sorumluydular ve 4 bin kişiydiler. Tüfenkçiler ise kasrın girişini koruyorlardı ve 

sayıları 2 bin kişiydi.
 595

 Adı geçen tüm gruplar nöbetleşe muhafızlık yapıyordu. 

Sırası gelen her grup 3 gün boyunca nöbet tutuyor ve sırasını bir diğer gruba 

bırakıyordu. Kasrın korunmasından sorumlu olan komutan ve subaylar nöbet zamanı 

şahın sofrasının otururlar ve şahla yemek yerlerdi. Onların maaşı şahın emlak 

gelirlerinden ödeniyordu. Şah savaşa katıldığı zaman tüm bu gruplar ve onların 

komutanları da mecburen savaş meydanına giderlerdi. Sadece istisna olarak sûfiler 

kasrın muhafazası için başkentte kalırdı. Kasrın içinin muhafazası ise harem hâceleri  

tarafından yapılırdı. Memleketin idaresi de şahın gıyabında hâceler’in reisinin 

sorumluluğundaydı.
596

 

1. Sûfiler 

Şeyh Safiyüddin zamanında oluşmaya başlayan bir birliktir. Şeyh Cüneyd ve 

Şeyh Haydar zamanında onların taraftarlarını ve ordusunu oluşturanlara “Sûfiler” 

denilmiştir. Daha sonra Şeyh Haydar, sûfi Türkmenlere kızıl taç giymelerini 

emretmiş ve onun ölümünden sonra kızılbaş kelimesi sûfi kelimesi ile aynı anlamda 

kullanılır olmuştur. Şah İsmail döneminde sûfi ünvanı çoğunluğu Rumlu, Şamlu ve 

Kaçar aşiretlerine mensup eski şöhretli sûfiler ve bazı müritlere verilmekteydi. Şah 

da “Mürşid-i Kâmil”ünvanı ile onların lideriydi. 
 597
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Sûfiler kızılbaşlara nazaran şaha daha yakın, fedakar ve itaatkar idiler. 

Mürşid-i kâmil yani şahın naibi olarak gördükleri “halifet’ül hulefa” denilen bir 

resileri vardı. Sadık ve güvenilir oldukları için bazıları kurçi veya karavul olarak 

seçilirlerdi. 
598

 

 I. Şah Abbas döneminde sûfiler eski itibarlarını yitirmiş ve ne yapacakları 

belli olmayan, idaresi zor bir grup haline gelmişlerdir. Onların fanatik 

davranışlarından hoşlanmayan I. Şah Abbas, sûfileri saray muhafızlığından alarak 

bekçilik ve cellatlık gibi daha düşük pozisyonlara atamıştır. Sûfiler, kurbanlarını 

kılıçla, teberle ya da tekmeleyerek öldürürler bazen de öldürdükten sonra 

kurbanlarının etlerini yerlerdi.
599

 

II. Şah Abbas dönemi hakkında bilgi veren Chardin’in yazdıklarından onların 

yeniden Şah’ın yakınında bulunduklarını ve şahı koruduklarını anlıyoruz. Ona göre 

sayıları 200 kişiden daha az olan sûfiler kendilerine has bir külah takarlardı. Silahları 

ise; kılıç, hançer ve teberzin idi.
600

 1683’de İran’da bulunan Sanson da sûfilerin eski 

itibarlarını kaybettiklerini ve eskisi kadar saygı görmediklerini belirtir. Buna rağmen 

onların sayısını 2 bin kişi olarak vermektedir. Bu yıllarda sûfiler saltanat kasrının 

girişini korumakla sorumlulardı.
601

 Sanson’a göre eskiden tüm emirler ve memleket 
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büyükleri bu taifeden seçilirdi. Şah da onların reisi olarak kabul görürdü. Bu 

münasebetle yabancılar şahı “Büyük Sûfi” olarak adlandırırlardı. Ancak zamanla sûfi 

kelimesi yozlaştığı için yabancılar dışında kimse şahı böyle adlandırmaya cesaret 

edemiyordu.  Zira  İran’da bu isim hoş karşılanmıyordu. 
602

 

“Halifet’ül hulefa” olarak anılan reisleri, perşembe akşamları tüm sûfileri 

toplar ve sarayın içindeki mescidde şahın selameti ve saadeti için dua ederdi. Bayram 

günleri şahın huzuruna elinde şeker dolu bir kap ile çıkarak şahın bayramını kutlar ve 

dua ederdi. Şah dua ile kutsanan şekerlerden küçük bir parça aldıktan sonra ileri 

gelen emirlere verirdi.  
603

  

Karacadağ eyaletinden 359 tuman ve 6000 küsür dinar geliri vardı. Bu 

eyaletten maaş alan 100 kişiden, 300 Tebriz tumanı ona kalıyordu. Yılda yaklaşık 

1.000 tuman geliri oluyordu. Mecliste sağ tarafta, müstevfi el memalik’ten aşağıda 

otururdu.
604

  

2. Cezairi 

“Gulaman-ı cezair-i endaz” adıyla geçmektedir. 1654 yılında II. Şah Abbas 

zamanında kurulan bir gruptur. Chardin, cezairilerin II. Şah Abbas’ın vezir-i âzam’ı 

tarafından, şahı ve sarayı korumak için, oluşturulduklarını yazar. Vezir-i âzam şahın 

haberi olmadan uzun boylu, güçlü ve iri pazulu kişilerle bu birliği kurmuş; birliği 

hazır hale getirdikten sonra şahın dışarıya çıkacağını bildiği bir gün onları elbiselerle 
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süsleyerek Şah’ın güzargahına koymuştu. Şah onları görünce şaşırarak kim 

olduklarını sorunca Vezi-i azam; “ben bu grubu divan reisi ve onun 

taraftartarlarının komplolarından sizi korumak için oluşturdum.” demişti.
605

  

Başlangıçta 600-700 kişi ile kurulmuşken
606

 I. Şah Süleyman döneminde 

sayıları 4 bin kişiye kadar çıkmıştır. 
607

 Sorumlu oldukları kişi konusunda farklı 

bilgiler mevcuttur. Sanson’a göre onların komutanı topçubaşıydı.
 608

 Kempfer tüm 

muhafızlarla birlikte cezairilerin de sadece eşikağası’nın emrini dinlediğini 

yazarken
609

 Chardin, tüfenkçi ağası başının komutası altında görev yaptıklarını 

yazmaktadır.
610

 Ancak Safevi teşkilatı hakkında bilgi veren iki önemli Safevi 

kaynağı bizi bu konuda aydınlatmaktadır. Orda yazılanlara göre Cezairi grubu kullar 

ağasının emri altındaydı.
 611
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Cezairi grubu kasrın içindeki bahçenin korunmasından sorumluydu. 
612

 

Kadife elbiseler giyer,  çuhadan yapılma uzun ve sivri külahlar takarlardı. Kırmızı 

çuhadan yapılan geniş kemerleri ara ara küçük gümüşler ile süslenmişti. Kemerin 

astarında zarif, küçük ve değerli eşyalarını saklayabiliyorlardı. Şahın ihtişamını 

göstermek için şahın sağ tarafında hareket ederlerdi. 
613

 Binbaşı rütbeli bir 

komutanları vardı.  Bu kişi sefer olsun olmasın her zaman hazır olmak zorundaydı. 

Onun ve askerlerinin maaşı önce kullar ağasının onayından geçer ardından vezir-i 

âzam’a sunulurdu. Mecliste haremin eşikağası’ndan sonra ayakta dururdu.
614

 

Bunlar çok iyi teçihazat ve silah ile donatılmışlardı. Silahları kılıç, hançer ve 

tüfenkten ibaretti. Tüfenkleri piyade grubu olan tüfenkçilerden daha büyük 

kalibreliydi. Tüfenkin namlusu, kılıç ve hançerin sapı ile barut kutularının hepsi 

gümüştendi. Saf tuttukları zaman tüfenklerini yuvarlak bir şekilde birbirlerine 

çatıyorlardı. Şahın etrafında hareket ettikleri zaman tüfenkin namlusunda bulunan 

kayış ile silahlarını omuzlarına alıyorlardı.
615
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3. Yasavullar 

Kaynaklarda “Yasavulan-ı Kur” olarak geçen yasavullar atlı muhafızlardı. 

Bellerinde kılıç ellerinde sopa ile kapıların önünde nöbet tutuyorlardı.
 616

 Nöbet 

dışında şahı korumak için onun önünden at ile hareket eder ve insanları kenara iterek 

yolu açarlardı. 
617

 2 bin kişiden oluşurlar ve savaş zamanında ordu komutanın emrine 

girerlerdi. Divanbeği mecliste muhameke yaptığı zaman insanları sessizliğe davet 

ediyorlardı. Aynı zamanda yöneticiler ve hanlar suç işlediği zaman onların mallarını 

müsadere etmek ve idam etmekle görevli idiler.
618

 

 Düstûr’ül Mülûk’un verdiği bilgilere göre yasavulların tamamı savaşa 

gitmiyordu. “hemişe-i keşik” olarak adlandırılan bir grup her halükarda sarayı 

korumakla görevliydi ve keşikbaşı adlı baş muhafızları vardı.  Savaşa giden 

yasavullar ise “seferi” olarak adlandırılırdı. Bunların maaşları emri altında oldukları 

komutanlar tarafından onaylandıktan sonra eşikağasıbaşı ve vezir-i âzam’ın kararı 

için sunulmuş olan idari beyannameler doğrultusunda nakit olarak ödenirdi.
 619
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EYALET ASKERLERİ 

A. EYALET YÖNETİCİLERİ 

Safevi Devleti’nin ilk dönemlerinde eyaletleri yönetenler kızılbaş 

oymaklarıydı. Genellikle merkezden bağımsız hareket eden bu oymaklar sembolik 

olarak Safevilere bağlıydı ve gerektiğinde askerî destek sağlıyorlardı. Ancak ne 

kayda değer bir vergi veriyorlardı ne de merkezî idarenin denetimine tabiydiler. I. 

Şah Abbas merkezî otoriteyi sağlamak amacı ile yaptığı reformlar ile önemli ve gelir 

getiren eyaletleri has araziye katmıştır. Böylece kızılbaş reislerinin nüfuzlarını 

azaltarak kızılbaş topluluklarını memalik eyaletlerinde sadık yöneticilerin hizmetine 

vermiş ve merkezde meydana getirdiği yeni birliklerin yanısıra eyaletlerde de yeni 

bir eyalet ordusu kurmuştu.
620

 

İlk dönemler eyaletlerde sadece emir ünvanı kullanılırken daha sonra han, 

sultan ve bey ünvanları ortaya çıktı. Şah İsmail döneminin başlangıcında Fars, 

Bağdat, Herat gibi büyük eyaletlerde han ve sultan ünvanları biliniyor olsada sadece 

bey ünvanı kullanılıyordu. Ancak Şah İsmail döneminin sonlarında tüm önemli 

eyaletlerde han ve sultan ünvanını görmekteyiz.  Bu ünvanlar Şah Tahmasb’ın 

ölümüne kadar rütbe olarak hemen hemen birbirine eşitti. I. Şah Abbas dönemi ile 

birlikte büyük veya ikinci derece öneme sahip eyalet hâkimlerinin hepsi “han” 

olarak, önem olarak daha az olan hâkimler ise “sultan” olarak adlandırılıyordu.
621
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Eyaletlerde Vali, Beylerbeyi, Kol Beyi, Daruga ve Kalanter adlı yöneticiler 

bulunmaktaydı. Seyahatnâmelerde tüm bu ünvanlar hakkında bilgi sahibi olmamıza 

rağmen bazı seyyahlar özellikle vali ve beylerbeyi gibi önemli eyalet hâkimlerine 

han denildiğini belirterek han ünvanı ve dolayısı ile bu kişiler hakkında genel bilgiler 

vermektedir. Vali ve beylerbeyini ayrı başlıklar altında inceleyeceğimiz için verilen 

bu genel bilgileri han başlığı altında vermeyi uygun görmekteyiz. Ancak yukarıda da 

belirtildiği üzere han; vali ve beylerbeyi gibi eyalet hâkimlerine verilen genel bir 

ünvan olduğu için onlardan ayrı olarak düşünülmemelidir. 

1. Han 

Han, genel bir ünvan olarak eyalet hâkimleri için kullanılırdı. Tavernier’ göre 

hanlar genellikle kurçiler ile gulamlar arasından seçilmekteydi. Çünkü onlar boylu 

poslu ve cesurdu.
622

 Adam Olearius da atamaların bizzat şah tarafından yapıldığını 

ve hanların genellikle savaşta başarı ve cesaret gösterenler arasından seçildiğini 

yazar.
 623

 

Hanlar bulundukları yerde küçük bir şah gibi hareket ederek toprağı ve halkı 

yönetirlerdi. Saray, hazine ve ordu sahibiydiler. Chardin’in gözlemlerine göre 

ordudaki askerlerden her birinin hızlı bir atı ve mükemmel silahı vardı. Ayrıca her 

gün askerî talim yaparlardı. 
624

 Hanların genellikle birçok hizmetkârı olurdu. Ata 

binip evden çıktığı zaman mahallenin büyükleri ve saygınları ona eşlik ederlerdi. 
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Verdiği ziyafetler şahınki gibi görkemliydi. Onun emriyle sabahları ve öğlenleri 

hâkimiyet sembollerinden biri olan borazan çalardı. 
625

  

Kendi hâkimiyetindeki tüm bölgenin ve askerlerin kaderi onun elindeydi. 

Sorumlu olduğu tek kişi şahtı. Savaşlarda veya diğer konularda sadece hanın 

emirlerine itaat edilirdi.
626

 Hanın emirlerini yerine getirmek üzere bir yardımcısı 

olurdu. Bu kişi hanın kendisi tarafından seçilir ve vezir-i âzam’ın onayından sonra 

atanırdı.
627

 Genelde halka iyi davranırlardı. Tersi durumlarda ise şahın duymaması 

için rüşvet verirlerdi.
 628

  Han aynı zamanda kendi hâkimiyet bölgesinde hukuki 

işlerin en yükseği idi. Halk arasındaki anlaşmazlıklara bakar hüküm verirdi.
629

 

Her hanın itibarı farklıydı ve halka zulmetmedikleri sürece azledilmeleri 

zordu. Davranışları ve işleri sarayın rızasına uygun olursa, öldükleri veya daha iyi bir 

makama geldikleri vakit yerine genellikle oğulları geçerdi.
630

 Hanlar servetlerini 

çocuklarına bırakabilirdi ancak ünvanlarını ve makamlarını bırakamazlardı. Eğer bu 

makama yaraşır olduğunu gösterirse şahın inayeti ile hanlık lakabı verilebilirdi. 
631
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Hâkimiyeti altındaki bölgenin gelirleri onun şahsi malları gibiydi. Şahsi 

hademelerinin masraflarını, ordusunun giderlerini ve ziyafet harcamalarını kendi 

cebinden karşılardı. Şaha karşı yükümlü olduğu konular ise şunlardı; Kendi 

topraklarında şah için bir miktar asker beslemek ya da toprakları dışındaki bazı 

askerlerin masrafını karşılamak; kendi bölgesindeki ürünlerden depolayıp şahın 

mutfağına göndermek; nevruzda birazı nakit olmak üzere halı, perde, kumaş, pamuk, 

ipek, yün, at, deve, şahin ve katır hediye göndermek zorundaydı. Buna karşılık 

şahtan yaklaşık değeri 12 tuman olan bir hilat alırdı ki bu hilat ziyafetler ile takdim 

edilirdi.
632

 Hediyeler haricindeki vergilerden muaftılar. Sadece gümrük vergisi 

ödemek zorundaydılar. Hanın kendisi de savaş zamanı askerler ile birlikte orduya 

katılmakla yükümlüydü. 
633

 Ayrıca hanlar nevruzda kendi bölgelerindeki halka bir 

hafta açık sofra sunardı.
 634

  

Şah bazı zamanlarda hanlardan elçilik için istifade ederdi. Onları elçi ünvanı 

ile yabancı ülkelere ve vasal devletlere gönderirdi. Yabancı ülkelere gönderilen 

hediyelerin yarısı şahın hazinesinden diğer yarısı ise elçi olan eyalet hanı tarafından 

temin edilirdi.
 635

 Şah Süleyman döneminde en önemli han Şiraz Han’ı idi. Yaklaşık 

25.000 asker muhafaza ediyordu.
636

 

                                                 
632

 Kempfer, s. 160 

633
 Adam Olearius, s. 741 

634
 Gemelli Careri, s. 169 

635
 Adam Olearius, s. 741 

636
 Bembo, s. 339 



128 

 

2. Vali 

Loristan, Gürcistan, Dağıstan, Arabistan, Kürdistan, Sistan, Mazenderan, 

Şirvan, Kirman, Kandahar ve Gilan gibi yerlerin yöneticilerine vali denilmekteydi. 

Buralar Safevilerin vassalıydı. İklim, kültürel ve dilsel farklar, göçebe yaşam tarzı ve 

o bölgeye ulaşım zorluğu gibi bazı etkenler sebebiyle, ele geçirilen bu yerlerin 

yönetimi itaat etmeleri karşılığında eski yöneticilerine veya onların akrabalarına 

bırakılırdı. 
637

 

Valiler şahın onlara verdiği tüm imtiyazlardan faydalanıyorlardı. 

Toplantılarda altı vezirden sonra otururlar, sarayda ikamet ettikleri sürece şah ile 

aynı sofrada yemek yerlerdi.
 638

 İlk başlarda valilerin merkezle irtibatı azdı. Sadece 

vergi verirler ve bazen saltanat sarayına gelirlerdi. Daha sonraları bu valilerin merkez 

ile bağlarını güçlendirmek için çalışmalar yapılmıştır. Bunun için öncelikle eyaletler 

hanedan üyeleri yerine kızılbaşlara verilmeye başlanmıştır. Şah Tahmasb döneminin 

ortalarında başlayan merkezîleştirme çabaları ile yerel yöneticiler bertaraf edilerek 

yerine eyalet yöneticisi karşılığı olarak “evliya-yı devlet-i kahre” dedikleri kızılbaş 

emirleri getirilmeye çalışılmıştır. Şah Tahmasb dönemi ile başlayan bu girişim I. Şah 

Abbas ile başarıya ulaşmıştır.
 639
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Sanson’a göre zamanla sayıları azaltılan valilerin yerini beylerbeyi almıştır.
640

 

Buna rağmen valilik ünvanının uzun süre varlığını koruduğunu ve beylerbeyinden 

daha itibarlı sayıldığını görmekteyiz. Chardin, Sistan hâkiminin vali ünvanı 

taşıdığını, tam ve mutlak imtiyaz sahibi olduğunu ve ayrıca makamının tüm 

beylerbeylerinden daha yüksekte olduğunu yazar.
641

 Kempfer de Gürcistan, 

Huzistan, Loristan ve Dağıstan beylerbeylerine diğerlerinden daha itibarlı kişiler 

oldukları için vali diye de hitab edildiğinden bahseder.
 642

 Safevilerin son döneminde 

yazılan Düstûr’ül Mülûk’de ise 4 adet valilinin ismi zikredilir. Bunlar; Arabistan, 

Loristan-ı Feyli, Gürcistan ve Kürdistan idi. Kürdistan ve Loristan-ı Feyli 

hâkimlerinin ünvanı beylerbeyi olarak yazılmasına rağmen onları da vali olarak 

saymaktadır. Çünkü yazdığına göre daha önceden valilik olan bu yerler şimdi 

beylerbeyi olarak geçmektedir. Buna göre Arabistan; itibar ve rütbe olarak diğer 

valiliklerden daha öndeydi. Her yıl saraya birkaç aygır ve kısrağı hediye olarak 

gönderir, saraya geldiğinde misafir gibi ağırlanırdı. Meclislerde tüfenkçi ağasının üst 

tarafında otururdu. Loristan-ı Feyli; eskiden vali olarak adlandırılırdı. Beylerbeyi 

olarak geçmesine rağmen Gürcistan ve Arabistan valileri ile aynı statüdeydi. Loristan 

eyaleti ona bağışlanmıştır. Saraya geldiği zaman misafir gibi karşılanırdı. Yol 

masrafları ödenmezdi ancak ihtiyaçları buyûtat tarafından karşılanırdı. Sabit bir 

askerî gücü yoktu. Bağdat, Kürdistan ve Arabistan seferine 3-4 bin, uzak seferlere 

500 kadar asker göndermişti. Meclisteki yeri tüfenkçi ağasının üst tarafındaydı. 
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Gürcistan; buraya bazen bir bazen iki kişi görevlendiriliyordu. Tiflis kalesinin 

muhafızı merkez tarafından atanıyordu.  Vali ve akrabaları sarayda misafir olarak 

ağırlanıyor ve tüm ihtiyaçları hassa bölümünden karşılanıyordu. Genellikle nevruzda 

hediye olarak birkaç erkek ve kadın köle ile şarap getirirdi. Kürdistan; eskiden vali 

ünvanı vardı. Bağdat, Arabistan ve Azerbaycan gibi kısa seferlere yaklaşık 2.000 

asker desteği vermişti. Uzak seferlere ise 200 ile 500 arasında asker gönderirdi. Her 

yıl sabit bir hediye gönderirdi ancak göndermediği zaman kimse ona hesap sormazdı. 

Meclislerde tüfenkçi ağasından sonra otururdu.
643

   

3. Beylerbeyi 

Beylerbeyilik önemli bir ünvandı. Emri altında birçok küçük han ve sultan 

bulunmaktaydı. 1680’ler hakkında bilgi veren Kempfer’e göre beylerbeyi bulunan 

yerler; Loristan, Huzistan, Kürdistan, Sistan, Meşhed, Herat, Horasan, Kandahar, 

Esterabad, Tebriz, Erivan, Dağıstan, Azerbaycan, Kuh Gilayuh, Karabağ, Gürcistan, 

Şirvan ve Hemedan idi.
644

Safevilerin son dönemi hakkında bilgi veren Düstûr’ül 

Mülûk’da yazılan beylerbeyilikler ise Meşhed, Herat, Kandahar, Esterabad, Tebriz, 

Karabağ, Şirvan, Kuh Gilayuh ve Hemedan’ın yanısıra Çuhur Sa’d, Kirman, Merv-i 

Şahican ve Kazvin’dir.
645

  

Beylerbeyleri idari ve askerî hâkimiyeti ellerine alarak yerel eyaletlerde toplanan 

orduya kumandanlık ediyorlardı. Bu vilayetlerde idari hâkimiyet askerî özellik 

                                                 
643

 Düstûr’ül Mülûk, s. 182-185 

644
 Kempfer, s. 161 

645
 Düstûr’ül Mülûk, s. 186 



131 

 

taşımaktaydı. 646  Sınır eyalet hâkimleri ve önemli eyaletlerde bulunan herkese 

beylerbeyi ünvanı verilirdi. Bu kişiler savaş esnasında komutası altındaki hanlardan 

ordu toplamak zorundaydı. Kendisine bu yüzden hanlar hanı da denilmekteydi. 

Böylece hem kendi askerlerine hem de topladığı orduya komutanlık ederdi. Bu 

durumda onlara serdar derlerdi.
647

 İçişlerinde merkezden bağımsız hareket eden 

beylerbeyleri tabiyetindeki halktan topladıkları vergileriden bir miktarını şaha 

gönderir, asker yetiştirir ve ihtiyaç halinde devlet için kullanırlardı.
648

  

Beylerbeyinin itibarı çok yüksek olduğu için mecliste emir-i şikarbaşı ile 

nazır’ın ya da tüfenkçi ağası ile divan beyi’nin arasında dururdu.  Onların ataması 

şahın fermanıyla oluyordu.
 649

  Beylerbeylerinin hizmetinde tıpkı merkezdeki gibi 

vezir, kurçibaşı ve sadr bulunurdu. 
650

 

4. Sultan 

 

Özellikle Şah Tahmasb döneminde eyalet hâkimleri için kullanılan önemli bir 

ünvandı. Bu dönemde İran’da bulunan D’Alessandri
 
‘nin verdiği bilgilere göre sultan 

ünvanlı elli kişi vardı. Bunlar yüz ila üç bin süvarinin sorumluluğunu taşımaktaydı. 
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Kendilerine verilen tiyullar ile bu askerleri besler ve ihtiyaç anında şahın hizmetine 

sunarlardı. Bu askerler daima savaşa hazır bir şekilde tutulurdu. 
651

 

Sultan ünvanı sonraları daha küçük yerlerin idarecileri için kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunlar hanların emri altında görev yapmaktaydılar. Büyük bir saray ve 

birçok hademe sahibiydiler. Sarayı şahın sarayının bir taklidi gibiydi. Genellikle 

hanlara karşı sorumluydular ancak bazen doğrudan şaha hizmet ederlerdi.
 652

 

Sultanları sadece şah azledebilir veya atayabilirdi.
 
Görevlerini kötüye kullandıklarına 

dair bir şikayet gelirse bu konuyla han ilgilenirdi. Han, mesele önemliyse ve devleti 

ilgilendiriyorsa şahın bilgisine sunardı ancak mesele önemsiz ise kendisi yargılayıp 

hüküm verme iznine sahipti.
 653

  Şah hanlar gibi bazı zamanlar sultanlardan da elçilik 

için istifade ederdi. Bu durumda onlar da gönderilen hediyelerin yarısını kendi 

hazinelerinden karşılarlardı.
654

   

Şah Süleyman döneminde sultan ünvanlı iki kişi vardı. Bunlardan biri 

Sultaniye’de Tebriz beylerbeyinin diğeri ise Hürremabad beylerbeyinin hâkimiyeti 

altında hüküm sürmekteydiler. 
655
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5. Kol Beyi 

 

Küçük şehir ve kasabaların hâkimleri bazen kol beyi olarak adlandırılırdı. Hanlar 

emir verdiği zaman kendi askerî güçlerini onlara yollamak zorundaydılar.
 656

   

6. Diğer Görevliler (Daruga, Kalanter, Kutval ve Asesbaşı) 

Darugalar genellikle şahın özel mülkiyetindeki hassa topraklarına gönderilirdi. 

Han veya sultan bulunmayan bu yerlerde en büyük rütbeye sahiptir. Bulunduğu yerin 

vergilerini toplamak aynı zamanda adalet ve nizamı sağlamakla görevliydi. Suç 

işleyenlerin soruşturmasını kendisi yaparak bazen para cezası verir bazen ise sözlü 

olarak uyarırdı.
 

Bazı durumlarda kendi bölgesinden başka bir yere 

görevlendirilebiliyor ancak işlerini düzene koymadan şehirden dışarı çıkmasına izin 

verilmiyordu. 
657

 Geceleri adamları ile birlikte mahalleri dolaşmakla mükellef olan 

darugaların her mahallede kendisine bağlı olan ve düzeni sağlamakla görevli 

memurları vardı. Çalınan bir malı buldukları zaman daruga ve naibi ondan pay alır 

bulamadıkları takdirde zararı kendileri karşılardı. Daruga’nın atanması genellikle 

hâkimler ve valiler tarafından yapılmaktaydı ancak bu vazifeye merkezdeki bazı 

memurların da atandığı görülmektedir. Örneğin, Kum şehrinin darugalığı genellikle 

Kılıç kurçilerine verilmekteydi.
658

 Darugaların hâkimiyetinde olan yerlerde asker 
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besleme zorunluluğu yoktu. Onun yerine şaha yüklü bir vergi göndermekle 

yükümlüydüler.
 659

  

Kalanter ünvanı ile şehire atanan kişilerin vazifesi geçmişte halktan vergi 

toplayarak topladığı vergileri şaha göndermesi için hana vermekti.
660

  Ancak son 

dönemlerde halkın sorunları ile ilgilenir ve onların hakkını savunurdu. Büyük 

şehirlerde birçok kalanter bulunmaktaydı.
 661

 

Asesbaşı geceleri şehri korurdu. Suçluları tutuklar ve muhafıza teslim ederdi. 

Kaleler ve savunma Kutval’ın sorumluluğundaydı. Kutval bir hanın emri altında 

görev yapardı. Daruganın olmadığı zamanlarda kutval onun işindende sorumluydu. O 

ilave olarak asesbaşının da yerine işlerini idare ederdi.
 662
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SAFEVİ DEVLETİ’NDE TOPRAK SİSTEMİ VE 

MAAŞLAR 

A. SUYURGAL VE TİYUL SİSTEMİ 

  Kökeni Uygur Türkçesindeki “suyurgamak” sözüne dayanan suyurgal, 

hükümdarın bir kimseye bahşiş ya da hibede bulunması anlamına gelmekteydi. 
663

 

Sahibine dokunulmazlık ile birlikte idari ve hukuki haklar kazandıran bu sistem ilk 

defa XIII. yüzyılın sonlarında İran' da ortaya çıkmış;  İlhanlı Devleti' nin 

parçalanmasından sonra da Celayirliler, Karakoyunlular. Akkoyunlular, Timurlular 

ve Safeviler tarafından uygulanmıştı.
664

 Suyurgal topraklar miras yolu ile bir 

başkasına bırakılabildiği ve bu toprak sahiplerinin büyük imtiyazlara sahip olduğu 

için merkezî otoritenin aleyhine olan bir sistemdi. Safeviler, Akkoyunluların 

sistemini devam ettirerek suyurgal vermeye devam etmişlerdir. Fakat onların 

politikaları daha farklıydı. Safevi döneminde verilen suyurgallar genellikle bir çeşit 

vakfetmeydi. Bu topraklar genellikle dini kimlikleri olan, şeyh veya seyit gibi, seçkin 

dindar ailelere verilirdi ve nesilden nesile aktarılabilirdi. Ayrıca suyurgal bir aileden 

diğerine geçebilir ve miras bırakılabilirdi.
665
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Ancak merkezîleşmeye önem veren Safevi şahları toprakları büyük imtiyazlar 

ile askerî emirlere vermek istemiyorladı. Bunun sonucu olarak Safevilerde suyurgal 

yerine ikta sistemi ile benzerlikler gösteren tiyul verilmeye başlanmıştır. Suyurgal ise 

terim olarak bazı yerlerde kullanılmaya devam etse de tiyulu andırmaktadır. Şah 

Hüseyin’e ait 1701 tarihli bir ferman vesikasında suyurgal tabiri geçmekte ve Dizmar 

nahiyesindeki bu ikta sahibinin yıllık 6 tuman, 3 hazar ve 96,5 dinarlık meblağ 

karşılığında 7 asker yetiştirmek zorunda olduğunu yazmaktadır.
666

 

Çağatay Türkçesinde “ülke, arazi, toprak” anlamına gelen yatul’dan geldiği 

tahmin edilen tiyul kelimesi İran’da XV. yüzyıldan itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır. İlk olarak Karakoyunlular zamanındaki metinlerde geçtiği görülen bu 

terim Safevi metinlerinde yaygın bir şekilde yer almıştır. Kelime Şah Tahmasb 

döneminin başlarında genellikle “ülke” kelimesiyle yan yana zikredilir. 
667

  

Tiyul sisteminin suyurgaldan en önemli farkı zaman sınırlaması ile verilmesi 

ve miras yoluyla başkasına aktarılamamasıydı. Tiyul verilen kişi vergiden muaftı 

ancak bunun karşılığında asker yetiştirmek zorundaydı. 
668

 Genellikle emirler, boy 

beyleri ve ordu komutanlarına ödül olarak verilen tiyulların dagıtımı çogu zaman 
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tahtın el değiştirmesinden sonra yapılırdı. Bu iş diğer memuriyetlere yapılan yeni 

atamalarla aynı zamana denk gelmekteydi. 
669

 

 Tiyullar sadece memalik olarak adlandırılan devlet topraklarından değil aynı 

zamanda hassa, özel mülkler ve nadiren de olsa vakıf arazileri arasından tevcih 

edilmekteydi. Tiyullar ile ilgili her türlü düzenleme Divan-ı Âla tarafından 

yürütülmekteydi. Tiyul-namçe adı verilen bir belge ile toprağın tasarrufunu elinde 

bulunduran tiyul sahipleri yine miktarı bu belgede belirlendiği üzere asker hazırlayıp 

ihtiyaç halinde askerî destek sağlamak zorundaydılar.
 670

  

Tiyuldarlar bulundukları yerden bu arazilere gittiklerinde köylüler tarafından 

iyi karşılanmak zorundaydılar. Vergi toplayıp ceza verme hakkına sahiptiler. 

Genellikle cezalandırmalar para cezası şeklinde olmasına rağmen tiyul sahipleri 

çıkarları için halka iyi davranırlardı.
671

 

Tiyul aynı zamanda devletten maaş alan kişilere de verilirdi. Onlar hem 

tiyul’dan pay hem de devletten maaş almaktaydılar. Bazılarına ise maaş yerine 

maaşına denk bir yer tiyul olarak verilirdi.  Eğer tiyul ona bağlanan maaşı 

karşılamazsa eksik miktar telafi edilir, eğer ona verilen köy kendisine bağlanan 

maaştan daha fazla gelir elde ederse artanı iade ederdi.
672

 Kempfer’in yazdığına göre 
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tiyul sahibinin geliri maaşından daha fazla olduğu için taliplisi fazlaydı. Bazı yerlerin 

geliri maaşa oranla iki kat kazandırırken; İsfahan beş, Kaşan ve Şiraz altı hatta bazı 

yerler yedi katına kadar kazandırabiliyordu.
673

  

Zamanla bu sistemin devletin aleyhine işlediği görülmektedir. Bazı tiyullar 

kervanların gidiş gelişi, nüfus artışı, yeni su kaynaklarının bulunması ve diğer olumlu 

etkenler sebebiyle değerini arttırmış ancak bu artış tiyuldarlar tarafından gizlenmiş 

ve merkeze bildirilmemiştir. İyi tiyullara sahip kişiler bu bölgeleri gerçek değerinden 

daha az göstererek tasarrufta bulunurlarken, kötü tiyul sahipleri tiyullarının 

zararlarının teminini istiyorlardı. Gerçek değerinin 3-4 kat altına şahıslara dağıtılan 

ve zarar eden tiyullar sebebiyle şahın geliri yıldan yıla düşüş gösteriyordu. Bu 

duruma bir çözüm bulmak için yapılan düzenlemeler ise büyük tiyuldarlar tarafından 

engelleniyordu. Ayrıca tiyullar ırsi bir hal almış ve tiyuldarlar genellikle 

kendilerinden sonra çocuklarını yerlerine bırakmaya başlamışlardır. 
674

 

B. DİĞER MAAŞ TÜRLERİ 

Maaş ödemesi ilk dönemler arazi tahsisi (tiyul) şeklinde gerçekleşmekteyken 

merkezî ordunun kurulmaya başlaması ile ayni veya nakdi şeklinde ödenmeye 

başlanmıştır. Bunun ilk adımı kızılbaşlar arasından seçilen kurçi grubu ile atılmıştı. 

Şah I. Tahmasb döneminde hazineden sadece sayısı 5.000’i bulan kurçilere maaş 

verilmekteydi. Bu maaşlar ise nakdi olmayıp elbise veya at verme şeklinde 
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gerçekleşiyordu.
675

 Yapılan ıslahatlar ile merkezî ordunun güçlenmesi ve eyaletlerin 

hassa arazisine katılması sonucu asker maaşlarının merkezden ödenmesi 

yaygınlaşmıştır. Ödemeler, saray gelirlerini oluşturan hassa arazilerinden gelen 

gelirler ile gümrük, geçiş ücreti ve her yıl zenginlerin veya hâkimlerin verdiği 

hediyelerden temin edilen vergilerle yapılmaktaydı.  Bu gelirler müstevfi el memalik 

ve müstevfi el hassa tarafından toplanarak defterhane-i memalik’e kaydedilir böylece 

asker ve devlet görevlilerin maaşları buradan ödenirdi. 
676

  

Maaş için birkaç ödeme yöntemi kullanılmaktaydı. Merkezdeki asker ve 

memurlara verilen esas maaş mevâcib
677

 olarak adlandırılmaktaydı. Bazı durumlarda 

askere merkezden ödeme yapılmıyor ve maaş ödemesi belirli arazi gelirlerinin tahsis 

edilmesi şeklinde oluyordu. Bu sistem tiyul’dan farklıydı. Zira bu ödeme şeklinde 

asker, toprağı ekmek ya da asker beslemek zorunda değildi. Sadece arazi gelirlerinin 

bir kısmına ortak olmaktaydı. Şah hizmetleri sonucu bu askerlere hangi araziden ne 

kadar maaş alacağı yazılı olan bir senet (berat) verirdi. Bu senedin süresi yıllık ya da 

ömür boyu olabiliyordu. O yıl için geçerli olanlar yeksale ömür boyu geçerli olanlar 

ise hemesale olarak adlandırılmaktaydı. Bazen kişinin alacağına karşılık tahsis 

etmesi gereken yer uzakta kalmaktaydı. Bu durumda kişi oraya varmak için masraf 
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etmek yerine senedi bulunduğu yerde zararına başkasına satarak nakde çeviriyordu.  

10 tumanlık senedi 6 tumana hatta yerin uzaklığına göre bazen 5 tumana satmaya 

razı oluyordu.
 678

   

Bunun yanı sıra bazı askerlere İnam verilmekteydi. Selçuklu ve Osmanlı 

devletlerinde de bulunan İnam terimi; İhsan ve lütufta bulunma, iyilik etme 

anlamlarında kullanılmaktaydı.
679

 İnam Safevilerde özel durumlarda bahşiş ve 

mükâfat şeklinde veriliyordu. Sadece vezir-i âzam’ın belirli bir maaşı olmadığı için 

ona yıllık inam veriliyordu. Minorsky’nin Du Man’dan naklettiğine göre inam yıllık 

ödeme ile eşitti. 
680

 

Eyaletler üzerinde merkezî denetimin azalması ile birlikte maaş ödemelerinde 

zorluk çıkarılmaya başlanmıştır. Sulh zamanı birçok asker eyalet hâkimlerinin 

sorumluluğuna verilmekteydi. Adı maaş listesinde görülen bu kişiler hâkimlere itaat 

etmek durumundaydı. Ancak askerlerin maaşını ödemek ile yükümlü yöneticiler 

birçok askerin ödemesini yapmıyor ve maaşlar sadece kâğıt üzerinde kalıyordu. Şah 

bu olayları önlemesi için gizli bir müfettiş gönderiyordu. Gönderilen müfettişler ise 

ya rüşvet yiyor ya da işini tam anlamıyla yapmıyordu.
681

 Hâkimler rüşvet ile ordu 

defterinde usulsüzlük yaparak asker sayısını azaltıyorlar ve onların maaşını cebe 
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atıyorlardı. 
682

 Denetimsizliği fırsat bilen bazı askerler ise rüşvet ile 2 yaşındaki 

oğullarını bile ordu defterine kaydettirerek onun maaş almasını sağlıyor ve böylece 

hem orduyu hem maliyeyi bozuyorlardı. 
683

 

Savaş zamanı hazinede askerlere verilecek yeterli para olmadığı zamanlarda 

kaynak bulabilmek için değişik yöntemler uygulanıyordu. I. Şah Abbas, Özbeklere 

karşı başlatmış olduğu seferde hazinede kaynak olmayınca hemen serviste kullanılan 

tüm gümüş ve altın tabakların eritilmesini emretmişti. Yapılan bazı itirazlara rağmen 

tüm servis gereçleri eritilerek para şekline sokulmuş ve bu şekilde 80.000 süvariye 

ödeme yapılmıştı.
684

 Aynı şekilde Şah Hüseyin döneminde Afgan isyanı için 3.000 

askere ihtiyaç duyulmuş ancak hazinede yeterli para olmadığı için Kum şehrindeki 

mezarlıklardan altın toplanması emredilmişti. Bunun yanı sıra şah saraydaki tüm 

altın ve gümüşlerin toplanarak askerlere dağıtılması buyurmuştu. Böylece 

mezarlardan yaklaşık 500.000 tuman değerinde altın ve gümüş sökülerek para 

yapılmıştı.  
685

 

Ordudaki maaşlar genel itibarıyla iyiydi. Pietro Della Valle’nin yazdığına 

göre hiç kimse 5 tumandan daha az maaş almıyordu. Bu para ile asker hem atına hem 

kendine iyi bakabiliyor ve güzel bir şekilde yaşayabiliyordu. Rütbelilerin ve 
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komutanların durumu çok daha iyiydi. Makam ve rütbelerine göre maaş alıyorlardı. 

Yıllık maaşları 200 ile 300 tuman arasında değişiyordu.
686

  

C. ORDU MENSUPLARININ ALDIĞI MAAŞLAR 

Askerlerin kaynaklara yansıyan maaşları şu şekildeydi;  

1. Sipehsalar 

Sipehsalar Rüstem Han’ın (1631-1643) geliri bir miktar nakit paraya ek 

olarak, Azerbaycan ve Irak topraklarının gelirlerinden tahsis edilen, nakit olarak 

17,464 tuman ve 7,298 dinar olarak belirlenmişti.
687

 Şah Süleyman döneminde 

İran’da bulunan Careri sipehsaların yıllık 20 bin tumandan fazla geliri olduğunu 

yazmaktadır.
 688

 Mirza Ali Naki Nasıri’nin verdiği bilgiye göre Tebriz’in yanısıra 

tahminen yıllık 12 bin tuman değerinde bir tiyul’u vardı.
689

 

2. Kurçibaşı ve Kurçiler 

 

Kurçibaşı’nın 1640’larda aldığı maaş senelik 150 tuman idi.
690

 1694’de İran’a 

gelen Careri, kurçibaşı’nın günlük 15 tuman maaş aldığını yazar.
691

 1725 yılında 
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Kurçibaşı’na maaş ve bahşişler haricinde Kazerun şehrinden 2580 tuman ve 3387 

dinarlık tımar ayrıldığını görmekteyiz. Buna ek olarak her yıl toplam 600 dinar 

gelirleri vardı. 1731’de yazıldığı tahmin edilen Mirza Ali Naki Nasıri’nin eserindeki 

bilgilere göre gelirleri; yıllık tahminen 3 bin tuman değerinde tiyul; Şah Safi’nin 

mezarını korudukları için Kum şehrinden gelen 100 tebriz tumanı ve kurçilere 

verdiği tüm tiyul, mevâcib ve inam’dan her tuman karşılığı 500 dinar geliri vardı. 

Ayrıca kurçilerin yıllık tenhahlarından her tuman karşılığı 100 dinar alıyordu. 

Böylece tüm gelirleri yıllık tahminen 7.000 tuman oluyordu. 
692

 

Kurçiler doğrudan şahtan maaş almaktaydılar.
693

 Şah I. Tahmasb döneminde 

kurçilerden bazıları yıllık 30 bazıları 10 bazıları ise 4 tuman alırdı. 
694

 Şah Süleyman 

zamanında aldıkları maaş yıllık en az 9 tumandı. Bu maaş rütbeye göre değişiklik 

göstermekteydi. Onbaşı 15, yüzbaşı 30, binbaşı ise 70 tuman almaktaydı.
 695

 1725 

yılında merkezden kurçilere verilmek üzere 4473 tuman ve 1110 dinar’ı tiyul; 21089 

tuman ve 5300 dinar’ı mevâcib olmak üzere toplamda 25572 tuman ve 6700 dinar 

üzeri bir bütçe ayrılmıştı.
696

 1730’ larda ise 8.019 kişiden oluşan kurçilerin toplam 48 

bin 763 tuman gideri vardı.
 697
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3. Kullar Ağası ve Kullar 

Kullar Ağası’na Gulpayegan şehri tiyul olarak verilmişti.  Oradan 2000 

tuman geliri vardı. Bunun dışında gulamlara ödenen mevâcib, tiyul ve enamlardan 

500 dinar, hemesale ve beratilerden ise 100 dinar alırdı.
698

  Mirza Ali Naki Nasıri’ye 

göre geliri tahminen yıllık 6.000 riyaldi.
699

 

Kullar ücretlerini doğrudan şahın hazinesinden alıyorlardı. 
700

 Tavernier’e 

göre 5 ile 8 tuman arasında mevâcib almaktaydılar.
701

  Chardin yıllık 8 veya 9 tuman,
 

702
 Careri ise yıllık 7 veya 8 tuman

703
 maaş aldığını yazmaktadır. Mirza Ali Naki 

Nasıri’ ye göre Şah I. Abbas döneminde sayıları 8 bin olan kullara yıllık 20.000 

tuman maaş ayrılmıştı. Şah Hüseyin döneminde ise bu sayı 6263 kişiydi ve onlara 

ayrılan bütçe 41.250 tuman ve 3368 dinar idi. 
704

 Tezkiretü’l Mülûk’e göre devlet 

kullara, 6378 tuman ve 5500 dinarı tiyul; 11882 tuman ve 9700 dinarı da mevâcib 
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olmak üzere toplam 18261 tuman ve 5200 dinar bütçe ayırmıştı.
705

 Tavernier, kullar 

ile muhtemelen kurçileri karşılaştırarak kulların aldıkları maaşı eğlenmek için 

harcadıklarını ancak diğer grupların az bir paraya sahip olunca hemen koyun 

aldıklarını yazar.
706

    

4. Tüfenkçi Ağası ve Tüfenkçiler 

Tüfenkçi Ağası’na Aberkuh bölgesinde toplam 711 tuman ve 5651 dinar tiyul 

verilmekteydi. Ayrıca 500 dinarı mevâcib, tiyul ve inam atamalarından 100 dinarı ise 

yıllık ve beratilerden olmak üzere 600 dinar geliri daha vardı. 
707

 Yıllık yaklaşık 

5500 tumanı bulmaktaydı.
708

 

Tüfenkçiler genel olarak 5 veya 6 tuman maaş almaktaydılar.
709

 1520’li 

yıllarda devlet bütçesinden tüfenkçilere ve tüfenkçi birliği altında görev yapan 

kişilere 21701 ve 9700 dinar mevâcib ayrılmıştır.
710
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5. Topçubaşı ve Topçular 

Topçubaşı’na 500 tumanlık bir tımar ayrılmıştır. Bunun yanı sıra diğer Ak 

Sakallılar gibi onunda ek geliri vardı. Tiyul, inam ve mevâciblerden bir miktar 

tuman; yıllık beratilerden bir defa 500 dinar bir defa ise 100 dinar alırdı.
711

 Tüm 

gelirleri tahminen yıllık 2659 tuman ve 2900 dinarı bulmaktaydı.
712

 

Topçular 1720’li yıllarda 434 tuman ve 1300 dinarı tiyul; 1508 tuman ve 

3700 dinarı hemesale olmak üzere toplamda 1942 ve 5000 dinar üzerinde bir bütçeye 

sahiplerdi.
713
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BEŞİNCİ BÖLÜM: SAFEVİ ORDUSUNDA SAVAŞ HAZIRLIKLARI, 

TAKTİKLER VE CEZALAR 

A. ORDUGÂH 

Şahın bizzat iştirak ettiği savaşlarda durum ahaliye önden giden kişiler 

tarafından duyurulurdu. Şah, başınının üstünde son derece kıymetli taşlar ve 

mücevherlerle süslü bir çetr ile at üzerinde giderdi. 
714

 Ordunun önünde “Piş 

Karavul” veya “Piş Revaneh” diye adlandırılan keşif kolu giderdi. Onları Çarkçılar 

ve ardından öncü kuvvet olan Karavullar izlerdi. Yaklaşık üç kilometre arkadan 

vezir-i âzam’ın komutasında birliğin geri kalanı, yükler, arabalar, toplar ve silahlar 

yavaş bir şekilde öncü birliğini takip ederdi. Ordunun en arkasında ise ordu-bazar 

bulunurdu.
715

 İskender Bey Münşi, Belh seferi hazırlıklarını anlatırken ordu düzeni 

hakkında önemli bilgiler vermektedir. Buna göre sefer kararı alındıktan sonra etrafa 

haber yayılarak birliklerin merkezde toplanacak orduya katılmaları istenmişti. Bunun 

için 300 top arabasının yanısıra tam teçhizatlı 10 bin kadar Irak ve Horasan 

tüfenkçisi orduya katılacaktı. Yaklaşık 2 ay beklendikten sonra askerler merkezde 

toplanmış ve tüm malzemeler hazır edilmişti. Tophanenin, topçuların ve tüfenkçilerin 

kumandanlığı Karaçakay Bey’e verilerek göç davulları çalınmış ve sefer başlamıştı. 

Tüfenkçi, piyade ve süvarilerden oluşan ve çarkçı olarak adlandırılan bir grup önden 

yola çıkmıştı. Bu grubun emirlerinden her biri sıra ile nöbet bekleyip karavulluk 

yapacaklardı. Çarkçılerin arkasından ise üç bin tüfenkçi yaya olarak gelmekteydi ki 

bunlar onar gruplar halinde iki top arabasının arasında yürümekteydiler. Tophane 
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emiri olarak atanan Karaçakay Bey adamları ve maiyeti ile birlikte tophanenin 

arkasından gidiyordu. Kızılbaş emirlerinden bazıları tüfenkçilere yardım etmekle 

görevlendirilmişlerdi. Tophane ve tüfenkçilerin arkasından bayraklarla birlikte şahın 

maiyeti gitmekteydi. Önemli kızılbaş emirleri, kurçiler, gulamlar ve mülazımlar 

ordunun sağ ve sol taraflarında yer alıyordu.
 
Ordunun arkasından 12 adet borozan 

sürekli olarak çalmaktaydı. Emirlerin bir kısmı da orduya arkadan bir saldırı 

olmaması için nöbet tutuyordu. Geceleri istirahat edip gündüzleri yola devam 

ediyolardı.
716

 

Ordu genel itibari ile bu şekilde yolculuk ederken Pietro Della Valle’ye göre 

düzensiz bir yapı vardı. Sadece şüpheli durumlarda ve düşman askerine yakın olan 

noktalarda birbirleri ile hareket etmeye dikkat ediyorlardı. Yükler ve kadınları 

taşıyan develer de dağınıktı. Eğer askerin yönü düşmana doğru ise askerler 

kadınların önünden gider, ama düşman arkalarında ise kadınlar ve yükler safın önüne 

koyulurdu.
717

 

Sefer sırasında beyler, süvariler ve diğer askerler şahı takip ederken şahın ön 

tarafında her biri dizlerinin uzunluğunda kesilmiş beyaz kumaştan elbise giyen, 

altlarında pantolon, başlarında tüyler bulunan ve bellerinin önünde küçük bir zil olan 

yaklaşık 10 adet piyade askeri vardı.  En önde savaşa katılan herkesin sancakları 

taşınırdı. Bunlar at sırtında taşınan, kırmızı çuha ile kaplanmış iki uçlu mızraklardı. 
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Mızrağın üzerinde bir halka vardı ve halkanın içinde bakırdan yapılmış harfler ile 

“Ali Veliyullah; La ilahe illallah; Ali Veliyullah ve Allahu Ekber” yazıyordu. 
718

 

Orduda bulunan asker sayısı dışarıdan rahatlıkla görülebilen bu sancaklar ile 

anlaşılabilirdi. Çünkü açılan her bir sancak altında bin adet süvari ya da piyade 

bulunmak zorundaydı. Oruç Bey Bayat geçmişte katıldığı seferlerde 200 sancak 

saydığını ve şahın 200 bin süvariyi rahatlıkla toplayabildiğini yazar.
719

 Şah Süleyman 

döneminde İran’da bulunan Gemelli Careri de şahın ihtiyaç halinde bir gecede 

yaklaşık 150 bin asker toplayabildiğini belirtir.
720

 

Sefer zamanı hassa kuvvetlerine ek olarak her kızılbaş taifesi sekiz ya da 10 

bin süvari ile orduya katılırdı.
 721

 Ordudaki insan sayısı günden güne tüm 

eyaletlerden gelenler ile artardı. Bu kişiler yanlarında eşlerini ve çocuklarını da 

getirirlerdi. Sahip oldukları erzak, mutfak malzemesi, çadır, halı, kumaş ve silah gibi 

eşyalarını deve ile katırlar üzerinde taşırlardı.  Her bir asilzadenin ortalama 60 deve 

ile 30 katırı vardı.
722

 İskender Bey Münşi’nin yazdığına göre askerler sefer 

                                                 
718

 Membre, s.24 

719
 Don Juan Of Persia (Oruç Bey),  s. 75 

720
 Gemelli Careri,  s. 156 

721
 Don Juan Of Persia (Oruç Bey),  s. 75 

722
 Membre, s.24 



150 

 

halindeyken atların ve katırların çokluğundan tozdan gökyüzüne bulut çekiliyordu. 

Birlikte giden iki adam birbirini zor görüyordu
 723

 

Şah ordugâha az sayıda kadın götürebiliyordu. Asker sevkinin acil olduğu 

zamanlarda engel olmamaları için kadınları diğer bir yoldan gönderiyorlardı. Onların 

ikamet yerini de muhafazası kolay olsun diye ordugâha yakın bir yere 

koyuyorlardı.
724

 Membre’nin gözlemlerine göre şahın haremi ordunun yarısından 

fazlası geçtikten sonra yola devam etmişti. Bu hatunlar ata biner, erkek gibi giyinir 

ve başlık yerine beyaz başörtüsü takarlardı. Bazen atlarını dörtnala koşturur ve harika 

bir performans gösterirlerdi. Atları bazen zıplatır ve birçok hünerli numara 

sergilerlerdi. Bu hatunlara 10 ila 12 eşik ağası eşlik ediyordu. 
725

 İcabı halinde bu 

hatunlar da at üzerinde savaşabiliyorlardı. 
726

 

Ordu karanlıkta hareket ettiği zaman aydınlatma aracı olarak bir tür meşale 

kullanırlardı. “Işık” adını verdikleri bu meşale üç parmak kalınlığında ve ortası delik 

bir odun parçasıydı. Deliğin üzerinde yuvarlak demir bir plaka, çevresinde ise demir 

bir ızgara vardı. Demir halkanın içine Şirvan’dan getirtilen neft ile ıslatılmış bez 

parçaları koyarlardı. Yaklaşık 3 veya 4 saat aydınlatma sağlayabilen bu meşaleler 

görüldüğü zaman herkes derhal yüklenir ve birbirlerini takip ederek ışığı izlerlerdi.
727
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İnsanlar orduyu gördüğü zaman geçmesi için yol verirler; bunun için yetki 

verilen yasavullar önden gider ve kralın geçmesi için yol açılmasını mümkün 

kılarlardı. Onu görenlerin hepsi başlarını öne eğerek; “Şah Şah” diye hürmette 

bulunurlardı. Bazı köylerden geçtiğinde 100 veya 200 köylü eşleriyle ve müzik 

aletleriyle birlikte şahı karşılamaya gelir, “La İlahe İllallah” diyerek ilahi söyler ve 

köyün reisi ve din adamıyla birlikte diğer törenleri yerine getirirlerdi. 
728

 Bu seferler 

esnasında “Bildâr” denilen görevliler ellerinde kürekleri ile hayvanların geçeceği 

yerleri temizler ve çadır yerlerini kazmak için yardımda bulunurlardı.
729

 

Ordugâh kurulumu düzensiz yapılmaktaydı. Önce şahın veya sipehsaların 

çadır kurması beklenir ardından herkes istediği yere çadırını kurmaya başlardı. Tek 

kural sağ diye ayrılan kızılbaşların sağa, sol diye ayrılan kızılbaşların ise sol tarafa 

çadır kurmalarıydı.
 730

 Rütbeye göre bazıları şahın çadırına yakın bazıları ise belirli 

uzaklığa çadırını kurardı.
731

 Kempfer’in yazdığına göre çadırlar öyle düzensiz 

kuruluyordu ki herhangi bir baskın anında ordu yokedilebilirdi. Baskın şüphesi olan 

yerlerde ise baskını haber vermeleri için tepe noktalara askerler koyarlardı.
 732
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Safeviler ordugâhı emin ve sağlam bir yere kurma tekniklerini bilmiyordu. 

Genellikle pusu ihtimali az olan dağlar, yüksek yamaçlar veya geçitlerde ordugâh 

kurulmasını tercih etmekteydiler.
733

 Ordugâh kurulacak yerleri bilen ve şahın 

çadırının kurulmasını organize eden bir komutan vardı.  O nereye emir verirse şahın 

çadırı oraya kurulurdu. Şahın en az iki adet çadırı bulunmaktaydı. Ordugâh yer 

değiştirdiğinde biri önden gönderilir ve şah gelmeden hazır hale getirilirdi. Böylece 

hareket zamanına kadar şahın içinde bulunduğu çadırın sökülmesine gerek 

kalmıyordu. Şah Tahmasb’ın ordugâhına şahit olan Membre Şah’ın önden katır ve 

develerle bir çadırı gönderdiğini kendisinin ise öğlen saat bir veya ikiye kadar 

yattıktan sonra yola koyulduğunu anlatır. Kurçiler ve kabile reisleri çadırın dışında 

durarak Şah’ın çıkışını beklemiş, Şah çadırdan çıktıktan sonra kösler çalınmış ve 

Teberra olarak adlandırılan kişiler yol boyunca Osmanlılara lanet okumuştu. Şah 

diğer tarafta kurulacak olan çadırına gidene kadar lanet okumalar nöbetleşerek 

devam etmişti.
734

 Şüphesiz bu durum koşullara göre değişkenlik gösterebiliyordu. 

Pietro Della Valle ordunun sefer sırasında yürürken çok sessiz gittiğini, borozan veya 

davul çalmadıklarını, hatta komutanların bile emirleri sessiz verdiğini yazar.
735

  

Sefer zamanı askerlere silah, barut ve tüfenk gibi savaş aletleri verilirken 

yiyecek ve giyecek gibi diğer masrafları askerlerin kendisi karşılamak zorundaydı.
 736
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Askerlerin ihtiyacı olan maddeleri satmak için ordu ile birlikte tüccarlar ve 

zanaatkârlar onları takip ederdi. Ordugâh kurulan yer aranılan herşeyin bulunduğu 

ufak bir pazar yerine dönüyordu. Satıcılar sadece askerlerin öncelikli ihtiyaçlarını 

karşılamıyor aynı zamanda onlara at üzerinde yemeleri için her türlü meyve, sebze ve 

atıştırmalık yiyecekler sunuyordu.
737

 Ordu hareket halindeyken onları sürekli takip 

eden tüccarların yanı sıra ordunun geçtiği yerleşim yerleri de bu durumdan fayda 

sağlıyordu. Köylüler askerlere çeşitli eşya ve yiyecek satmak için koşarak tezgâh 

açıyorlardı. Çok geniş bir alana yayılan bu pazarda hayvan ve insan için her türlü 

yiyecek temin edilebiliyordu. Bazı köylüler ekonomiyi canlandıran bu durumdan 

azami faydalanmak için tüm yıl kendi yiyeceklerini ordunun geçiş zamanı için 

biriktiriyorlardı. Zira onları satmak için daha iyi bir fırsat yoktu. Bu şekilde askerler 

ihtiyaçlarını ucuza satın almış oluyor ve böylece iki tarafta bu işten karlı çıkıyordu. 

Bu durum askerlerin oranın sakinlerine iyi davranmalarına da sebep oluyordu.
738

 

Askerler genellikle satın aldıkları şeylerin parasını hemen öderdi. İtibarlı olup da 

parası olmayan kişilere veresiye veriliyordu. Bu durumda parası ve itibarı olmayan 

bazı kişiler hırsızlık yoluna giriyorlardı.
739

 

Yemeklerini pişirmek için toprağı biraz kazar ve yanına iki veya üç taş 

yerleştirdikten sonra üzerine bir ızgara koyarlardı. Ateş yakmak için genellikle çalı 

çırpı ya da deve gübresi kullanılırdı. Ordu içindeki mühim kişilerin demirden yapılan 
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iki huniden oluşan taşınabilir bir fırınları vardı. Bu fırında tüm bir kuzu bile 

pişirilebiliyordu. 
740

 Yine develerin üzerinde ordu ile birlikte gelen büyük bir seyyar 

mutfak vardı. Bu mutfak ordunun hizmetindeydi. Hareket halinde iken bile bu 

mutfaktan yemek pişirilebiliyordu.
 741

  

Sefer esnasında orduyla birlikte ağaçtan yapılma seyyar hamamlar da 

getirilirdi. Bunlar develerin üzerinde taşınıyordu ve çadırların içine kuruluyordu.
 742

 

1. Bayrak 

Safevilerin bayrağı hakkında çok detaylı bilgilere rastlamasakta seyyah 

Chardin’in verdiği bilgiler bizi bu konuda aydınlatmaktadır. Chardin, Safevi bayrağı 

hakkında şunları yazmaktadır; “İranlıların bayrağı da biz Fransızların komutanlık 

bayrağı gibi sivri uçlu şekilde kesilmiştir. Pahalı kumaşlardan ve çeşitli renklerden 

oluşur. Süvari ve piyade sınıfının bayrağı arasında fark yoktur. İmamlara ve dine 

sadakatlerini göstermek için; Kurandan cümleler, Hz. Ali’nin kılıcı olan zülfikar’ın 

şekli veya kelime-i şehadet’i bayrağın üzerine resmederlerdi. Ya da bayrağın 

üzerinde arkasında güneş görülen bir arslan görülürdü.” 
743
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Her birliğin kendi sancağı olmaktaydı buna göre Kurçibaşı’nın sancağı yeşil; 

744
 Tüfenkçi Ağası’nın sancağı kenarlarında yeşil şerit bulunan beyaz;

745
 

Topçubaşı’nın sancağı kenarında beyaz şerit bulunan yeşil ; 
746

 Kulllar Ağasının 

sancağı ise beyaz
747

 renkliydi. 

Membre’nin tasvirine göre bu sancaklar sefer esnasında en önde at üzerinde 

taşınırdı. Sancakların mızrakları iki uçluydu ve kırmızı çuha ile kaplanmıştı. 

Mızrağın üzerinde bir halka bulunmaktaydı ve halkanın içinde “Ali Veliyullah; La 

ilahe illallah; Ali Veliyullah ve Allahu Ekber” yazmaktaydı. 
748

 

Safevi ordusunu ve devletini temsil eden bayrak alemdarbaşı tarafından 

korunmaktaydı. Bu makam oldukça saygın ve önemliydi.
 749
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2. Askerî Bando 

Şah İsmail’den itibaren Safevi ordusunun içerisinde müzik aletleri çalan bir 

grup vardı.
750

 Ancak anlaşıldığına göre orduyu motive edebilecek kalitede müzikler 

yapamıyorlardı. Müzik aleti olarak trampet, zil ve şipur adını verdikleri borazan 

kullanıyorlardı. Kempfer’e göre borazanlar İngilizlerinkine benziyordu. Bu alet ile 

çok sert bir ton sesi çıkarıyorlardı. Sesi o kadar kötüydü ki eşeğin anırmasına 

beziyordu. Trampetlerin farklı tarzları vardı. Orkestra şefi yoktu herkes istediği 

tarzda vuruyordu. Ziller boyut olarak büyüktü. Ortası çukur ve dış tarafında tutulacak 

sapı vardı. Bunları birbirine vurarak çok kötü ses çıkarıyorlardı. Savaşta birbirlerine 

“yürü yürü” diye bağırarak bu sesle her yeri titretiyorlardı.
 751

  

Sefer esnasında her bölüğün kendine ait borazanı ve çalma tonu vardı. Şah 

Abbas’ın Belh seferi hakkında bilgi veren İskender Bey münşi ordunun arkasından 

giden 12 borazancının aletlerini sürekli çaldığını yazar. Bu şekilde kurçiler ve 

mülazimlerin her biri kendi bölüğüne ait borazan sesini tanıyarak kendi 

bölüklerinden ayrılmıyorlardı.  
752

 

B. TAKTİKLER 

Savaş esnasında şah veya sipehsalar orduyu kısımlara ayırır ve bunların 

sorumluluğunu hanlar, sultanlar ile diğer ünvan sahiplerine verirdi. Bu komutanlar 

kendilerine emanet edilen bölgeleri korumakla görevli olurlardı. Della Valle’ye göre 
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savaş esnasında tüfenkçiler, mızrakçılar ve okçular birbirine karışırdı. Kimin nerde 

savaştığı belli olmazdı.
 753

 

1. Savunma Taktikleri 

1514 Çaldıran savaşı yenilgisinden sonra meydan savaşı vermemeye özen 

gösteren Safeviler genellikle yıpratma ve vur-kaç taktiği ile düşman ordusunu 

sindirmeye çalışmaktaydılar. Düşman askeri yaklaştığı zaman köyleri viran ediyor, 

köprüleri kullanılmayacak hale getiriyor ve tüm tarlaları yakarak düşmana viran bir 

yer bırakıyorlardı. Bu şekilde düşman askeri yiyecek ve içecek temininde zorluğa 

düşüyor ve doğal zorluklara karşı mücadele ettikleri için güçleri azalıyordu.
 754

 Aynı 

şekilde saldıranların yolunun üzerinde bulunan tüm yerleşim yerlerini tahliye 

ediyorlar ve oradaki insanları tüm eşyalarını ve yiyeceklerini toprağa gömmeleri için 

zorluyorlardı. Köylüler eşyalarını ve yiyeceklerini çukurlara saklamakta çok ustaydı. 

Bu şekilde saklanan yiyecekler iklimin de etkisiyle yaklaşık bir yıl bozulmadan 

kalabiliyordu. Ayrıca düşmanı tam anlamıyla sıkıntıya sokmak için her şeyi 

yakıyorlar, ağaçları kökünden söküyorlar ve ırmak ile çayların yönünü 

değiştiriyorlardı.
 755

 Çaldıran savaşı öncesi Safevi kuvvetleri Erzincan’dan Tebriz’e 

kadar yağma yaparak halkı zorla göçürmüş ve bütün otlakları ateşe vermişti.
756

 Yine 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534’de Safeviler’e karşı yapmış olduğu seferde Şah 

                                                 
753

 Pietro Della Valle, s. 460 

754
 Kempfer, s. 95 

755
 Chardin, c. III, s. 1201 

756
 Emecen, a.g.e., s. 117 



158 

 

Tahmasb orduyu birkaç bölüme ayırıp heryeri harap etmişti.
757

 Tüm bu yapılanların 

hile olduğunu kabul eden Şah Tahmasb tezikiresinde böyle davranmalarının sebebini 

şöyle açıklamaktadır; “Mü’minlerin Emiri’nin (a.s.) ‘Harp hiledir.” diye bir sözü 

vardır. Savaşta ister kaç, ister aldat ama bunu düşmana fırsat vermeyecek biçimde 

yapmak gerek…Ben emirlerin huzurunda defalarca söyledim. Rum ordusu frengi 

hastalığı gibidir; eğer ilk ortaya çıktığında tedavi etmek istersen hastayı öldürür, 

eğer dikkate almazsan [sonu] kötüdür. Öyleyse kıvamına gelinceye dek tetikte olmak 

lazımdır. Ondan sonra kolayca tedavi edilir. Onlar erzak kıtlığı dışında başka bir 

yolla nasıl aciz ve zebun kılınabilir?”
758

 

Bu taktik I. Şah Abbas ve sonraki dönemlerde de uygulanmaya devam 

etmiştir. 1618’de Osmanlılar ile Safevilerin Tebriz mücadelesine bizzat şahit olan 

Pietro Della Valle; sipehsalar Karaçakay Han’ın Osmanlı askerlerine saldırmak için 

I. Şah Abbas’tan izin istediğini ancak şahın buna şiddetle karşı çıktığını yazmaktadır. 

Ona göre şah kış mevsimine kadar onları oyalamayı düşünüyordu. Çünkü Safevi 

kuvvetleri Osmanlı askerlerinin geçeceği yollardaki her şeyi harap ediyor ve yiyecek 

birşey bırakmıyordu. Böylece Osmanlı askerleri tüm yiyeceklerini tükettikleri zaman 

öne doğru gelmeye mecbur olacaklardı. Zaten bitkin olan askerler kış mevsimininde 

etkisiyle iyice güçsüzleşecekler ve saldırı için uygun zaman gelmiş olacaktı.
 759

 Bu 

arada Tebriz’deki halk tahliye edilerek tüm eşyaları güvenilir biryere saklanmış, 
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Karaçakay Han da şehrin etrafını su ile kaplayarak orayı bataklığa dönüştürmüştü.
760

 

Şah Safi döneminde de Sultan IV. Murat’ın Tebrizi yakıp yıktığı ve 100.000’i aşkın 

askerle ilerlemeye devam ettiği duyulunca İran’ın içlerine ulaşan bütün akarsuların 

yatakları değiştirilmiş ve bunun üzerine Osmanlı ordusu geniş ve çorak yörelerde 

susuzluktan kırılmıştı.
761

 

 Tüm bu yapılanlar ikmal yollarının kesilmesini de beraberinde getiriyordu. 

1626’da Osmanlı’nın Bağdat kuşatmasında Osmanlı ordusunu Bağdat önlerinden 

uzaklaştırmanın zor olacağı düşünen I. Şah Abbas en iyi çözümün ikmal yollarını 

kesmek olduğuna karar vermişti. Bunun sonucu Diyarbekir-Musul ile Halep yolu 

tutularak Osmanlı’nın hem denizden hem de karadan bağlantısı kesilmiştir ve 

gemilerdeki zahireler Safevilerce ele geçirilip yağmalanmıştır.
762

 Safevilerin bu 

taktiği karşı tarafa ağır zayiatlar vermekteydi. Osmanlı İran’a yaptığı seferlerde 

Rumeli’ye yaptığı seferlerden daha fazla zahire sıkıntısı çekmekteydi. Öyleki 

1625’de Hafız Ahmed paşanın Bağdat’da yaşadığı sıkıntı yüzünden birçok askerin ve 

hayvanın açlıktan telef olması Osmanlı idarecilerini doğuya düzenlenen seferlerde 

artık daha dikkatli davranmaya zorluyordu.
763

 

                                                 
760

 Pietro Della Valle, s. 378 

761
 Jean Baptiste Tavernıer, Tavernier Seyahatnamesi, Ter. Teoman Tunçdoğan, 

Kitap Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 89 

762
 Küpeli, a.g.e., s. 158-159 

763
 Küpeli, a.g.e., s. 240-241 



160 

 

 Yapılan bu eylemler ile güçsüz düşen askerlere daha sonra ani saldırılar 

düzenlenirdi. Ordunun hareket halinde olması veya kamp kurmuş olması 

farketmiyordu. En uygun anı gözleyerek pusu kuruyorlardı. Ordu hareket halinde ise 

pusu kurdukları yer genellikle vadiler, dağlar ve dar boğazlardı. Kayaların üzerinden 

veya tepelerden gözledikleri düşmana uygun bir anda saldırıya geçiyor ve geri 

çekiliyorlardı.
 764

 Aynı şekilde kamp kurdukları yerde çabucak düşmanın etrafını 

sarar ve ansızın grup halinde saldırırlardı. Bu saldırılar sonucu ordunun yiyeceğini 

yağmalayarak onları güçsüz bırakırlardı.
 
Eğer düşman tüm bu engellemeler ve 

güçlüklere rağmen yoluna devam ederse geri çekiliyorlar geri çekilirken ise köyler ve 

şehirleri boşaltıp viran hale getirmeye devam ediyorlardı.
765

  

Sanson’a göre bu baskınlardan sonra Safevileri takip etmek çok tehlikeli 

olabiliyordu. Zira onlar hem dörtnala at sürüp hem de maharetle ok atabiliyorlardı. 

Ayrıca düşmanı hangi noktalara çekeceklerini iyi biliyorlardı. Ya susuz yerlere ya da 

onlara tekrar saldırabilecekleri dar geçitlere sürüklüyorlardı. 
766

 

Süvariler ile yakın dövüşe mecbur kaldıklarında ise hayatta kalmak için 

uygulanması gerekenleri I. Şah Abbas, Pietro Della Valle’ye şöyle anlatmıştır;  

“O, kılıç ile savaşırken kesinlikle uyulması gereken bir kaç kuralı anlattı. İlk 

kural; hiçbir zaman süvariyi hedef almamak gerekir çünkü bu zor ve faydası 

olmayan bir iştir. Bunun yerine ata darbe vurmaya çalışılmalıdır. Zira atın düşmesi 
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ile süvarinin de işi bitecek ve bir taşla iki kuş vurulacaktır. İkinci kural; kılıcı atın 

boynuna vurmaya gayret gösterilmelidir. Çünkü atın yüzü kemikten ve sert olduğu 

için buraya öldürücü bir darbe vurmak çok zordur. Boynu vurulan hayvan artık 

süvarinin ağırlığını kaldıramaz ve birden yere düşer. Üçüncü kural; düşman yere 

düştüğü zaman ayağa kalkmasını beklemeden boynunu vurmak için acele etme. 

Çünkü o kişi henüz ölmemiş olabilir ve kalkıp sana darbe vurabilir. Bu yüzden 

düşmanı önce mızrak ile yarala ardından attan inerek başını kes ve eşyalarını 

ganimet olarak al.  Dördüncü kural; mızrak eğerin üzerinde durmamalı ve ucu dışa 

doğru bakmamalıdır. Zira bu şekilde düşman yakına geldiği zaman etkili bir iş 

yapılamaz. Mızrağı aşağıda tut ve kolunu arkaya doğru götür. Bu şekilde düşman 

yaklaştığı zaman elini mızrak ile öne fırlat ve öldürücü bir darbe vur.
”767

  

Meydan savaşına girmedikleri sürece başarı sağlıyorlardı zira İran’ın coğrafi 

yapısı buna elverişliydi. Ülkede bulunan kalelerin çoğu köhne ve bakımsız olmasına 

rağmen etrafı çöl, deniz ve yüksek dağlarla çevrili olması düşmanlarına karşı avantaj 

sağlıyordu.
768

 Muhtemelen düşman saldırılarına karşı kaçarak yıpratma taktiği 

uygulamaları kalelerin bakım ve onarımına önem vermemelerine yol açmaktaydı. 

1586 yılında İran’a gelen Vechietti, 17. yüzyılın ikinci yarısı hakkında bilgi veren 

Chardin ve Safevi Devletin’in yıkılışından kısa bir süre önce 1721’de İran’da 

bulunan Ahmed Dürri Efendi’nin kalelerin saldırıya açık olduklarını belirtmesi 

Safevi Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar aynı politikayı devam ettiğini 

göstermektedir. Adı geçen seyyahların bizlerle paylaştığı bilgiler şu şekildedir;  
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“Şah kale bakımından yoksundur zira ben Kaşan ve İsfahan’dan başka, 

duvarlarla çevrili kent görmedim diyebilirim. Ayrıca bu duvarlar öylesine zayıf ve 

alçak ki, herhangi bir top yardımı olmadan, kolayca alınabilir. Az sayıda 

nişancıların veya minik topların bulunduğu iki kale ise, isyankârların ani bir 

zorlamasına ya da bu tür durumlardaki kora kor savaşa karşı koymak için 

yapılmıştır; gerçek ordulara ve özellikle de Türk [Osmanlı] ordusuna dayanacak 

güçte değildir çünkü biliyoruz ki Türkler bu tür savaşlarda başarılıdırlar. Bu nedenle 

bu duvarlar ve bu kaleler, iyi teşkilatlanmış ordulara karşı iyi bir savunma teşkil 

etmediklerinden rüzgâr karşısındaki toz gibidirler.”
769

  

“Ülkenin savunulabilmesi için işe yarar kaleleri ve istihkâmları yoktur. Diğer 

bir ifadeyle İran’ın sınırları her taraftan açıktır. Askerî bir karargâh olan ve 

Hintlilerin saldırılarına karşı savunma gücüne sahip Kandahar kalesi, 

Ermenistan’da bulunan Erivan kalesi, Kirman’ın muhafazasını sağlayan Lor kalesi 

gibi var olan bazı kaleler ise köhne ve yarı viran haldedir ki günümüzde pek düzgün 

istifade edilemez. Bunların tek avantajı yüksek yerlere kurulmalarıdır.”
770

 

“Bu kadar büyük memâlikde ancak kal’aları vardır ki biri serhad-ı Hind-

istân Mir Veys hurûc itdüği Kandehar kal’asıdır ve biri dahi Heşderhândır ve biri 

Van kal’asıdır sâir vilâyetleri bütün Üsküdâr gibi açıkdır ve kal’âların dahi mâadâ 
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şehirleri topları yokdur ve cebehâneleri yokdur ve candân rağbetleri dahi 

yokdur.”
771

  

Kale içinde kuşatıldıkları zaman yiyecek ve içecek temini giderek en büyük 

sorun olmaya başlıyordu. Bu tarz durumlarda genellikle kale içindeki sivil halk 

tahliye ediliyor ve uzun süre direnç sağlamak için onların yiyeceği askerlere 

veriliyordu.
772

 1532 yılında Özbek Ubeyd Han, Herat’ı kuşattığında halk bir buçuk 

yıl sonra yiyecek azlığından tahliye edilmişti. Ancak yiyecek sıkıntısı öyle bir hal 

almıştı ki kedi ve köpek eti yenmeye başlanmış hatta bunun için anlaşmazlıklar 

yaşanmıştı. Bir rivayete göre iki asker bir köpek için kavga etmiş ve çözmesi için 

Han’a başvurmuşlardı. Han ise köpeği ikiye bölerek onlara paylaştırmıştı. Bu 

kuşatma esnasında şehzade Behram Mirza’ya ve Han’a verilen yemek ise her gün bir 

tabak pirinç ile bir parça at etiydi.
773

 

2. Saldırı ve Kuşatma Taktikleri 

 Kuşatma uzun süren zorlu bir operasyondu. Yiyecek, hayvan yemi, silah gibi 

kaynaklar yeteri ölçüde desteklenmez ise kuşatmanın başarısız olması kaçınılmazdı. 

Safeviler kuşatmaları pek sevmezdi ve bu konuda da pek başarılı oldukları 

söylenemezdi. Willem Floor’un İskender Bey münşi’den naklettiğine göre kuşatma 

ile Osmanlılardan bir kale almak imkânsızdı.
774
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Safeviler, kuşatma esnasında kaledekilerin savunma gücünü kırmak için 

çeşitli yöntemlere başvurmaktaydılar. Genellikle kaleye doğru lağımlar açarak 

duvarları yıpratmayı ve içeri sızmayı hedefliyorlardı. Tünel kazma konusunda çok 

iyiydiler. Hatta Chardin, bu konuda hiçbir milletin Safeviler kadar maharetli 

olmadığını yazar.
 775

 H. 906/1500-1 yılında Bakü kalesi kuşatmasında Safevi 

askerleri kalenin altından bir kanal açmışlar ve kazı esnasında bir kayayı sirke 

kullanarak parçalamışlardı. Bu şekilde kalenin bir surunu yıkmışlardı.
776

 Yine Şah 

İsmail’in bizzat katıldığı Derbent kuşatmasında burçlardan birinin altına büyük bir 

lağım kazılarak içi odunla doldurulmuş ve ateşe verilmişti.
777

 H.994/1585-86 yılı 

Tebriz kuşatmasında tünelciler birkaç gün boyunca tünel kazmış ancak bu durum 

farkedilince kaledekiler tünelin üzerini açarak içeri girmiş ve tünelcileri öldürerek 

tüneli suyla doldurmuşlardı.
778

 Şah Abbas zamanında yapılan Belh seferinde de 

kuşatılan kalenin etrafında tüneller açılmış ve hendeğin suları boşaltılmıştı. Böylece 

hendeklerden geçerek hisarın surlarına varmışlardı. 
779

 

 Lağım açmanın yanısıra duvarları aşmak için debbâbeler ve yıkmak için ise 

toplar kullanılıyordu. I. Şah Abbas döneminde top hakkında ciddi bir eğitim gören 

Safevi askerleri bunun öncesinde top kullanma konusunda yeteneksizdi. Şah İsmail 

zamanında Van kalesi kuşatılırken iki tane orta büyüklükte top getirilmiş ve kale 
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bombalanmıştır. Topçular eğitimli olmadığı için bu atışlar başarılı olmamıştı. 

Topçular daha sonra kaleye akan bir çeşme farkedip orayı bombalamışlar ve kale 

halkını susuz bırakarak orayı ele geçirmeye çalışmışlardı.
780

  

  Kale halkını yıpratmaya yönelik başka hileler de yapıyorlardı. Adam 

Olerious, Safevilerin savaş hilelerinin uygulanmasında fevkalade bir maharete sahip 

olduklarını belirtir. 1633 yılında Erivan kalesinin muhasarasında güçlü bir zehiri 

küçük şişelerin içine dökmüşler ve bu şişeleri ok ile dışarıdan içeriye fırlatmışlardı. 

Şişeler kırılarak zehir havaya karışmış böylece kaleyi müdafa eden askerler 

zehirlenerek elleri ve ayakları şişmişti.
781

 Bu hilelerden biri de oyalama taktiği idi. 

Safeviler, 1616 yılında Osmanlıların Revan kuşatması sırasında topçuların şiddetli 

ateşi karşısında gedikleri kapatmaya yetişememişti. Bunun üzerine ateşkes istemişler 

ve teslim için "Şahımızla görüşelim" diyerek üç gün muhlet talebinde bulunmuşlardı. 

Bu talep vezir-i âzam tarafından uygun görülmüş ve top ateşi kesilmişti ancak 

içeridekilerin asıl niyeti surlarda açılan gedikleri onarıp kaleyi tahkim etmekti. 
782

 

Aynı şekilde Hollandalılar Bender Abbas’ı dört savaş gemisi ile topa tutup Kişm 

adasını kuşattıkları zaman donanması olmayan Safeviler oyalama taktiğine 

başvurmuşlardı. Sanson; Safevilerin elçi göndermeleri halinde Hollandalıları hoşnut 

etmek için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını söyleyerek onları ikna ettiklerini 

yazar. Bunun üzerine Hollandalılar Van Hol adlı elçiyi Safevi sarayına göndermişti. 
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Van Hol yanında birçok kişi ile saraya gelmiş ve üç yıl boyunca yanındakilerle 

başkentte kalmıştır. Bu süre zarfında defalarca dilekçe yazarak görüşme talebinde 

bulunmasına rağmen bir muhattap bulamayınca geri dönmek istemiştir.
 783

   

3. Sihir, Rüya ve Astroloji 

Pietro Della Valle’ye göre büyü ve sihirden istifade etmek de Safevilerin 

savaş taktiklerinden biriydi. Hatta ona göre I. Şah Abbas orduda bir büyücü 

bulunduruyordu. Bu kişiler güçlerini kullanarak istedikleri zaman istedikleri yere 

yağmur, kar veya dolu yağdırabiliyordu. Sultaniye’de bu duruma şahit olan 

mihmandarlar Pietro Della Valle’ye şunu anlatmışlardı; “Büyücü, ölülerin kemiğine 

birşeyler ekleyerek onu yaktı ve dumanını göğe yükselterek bir bulut oluşturdu. 

Oluşan bu bulutu da dua ederek istediği yere gönderebiliyordu.”  Kendisi de bu tarz 

bulutlarla beklenmedik bir anda yağmur yağdırıldığını gördüğünü yazar ve şunları 

ekler; “Bu büyüler yapıldığı aya göre değişkenlik gösteriyordu. Şöyleki; Sultaniye’de 

ağustos ayında bu deney yapıldığı için az yağmur yağdı ama bu büyü kışın yapılırsa 

yağmur ile beraber dolu da yağdırabilirdi ki bu büyük bir ordu üzerinde sıkıntı 

yaratabilirdi. Sultaniye’de bununla ilgili bir kez deneme yapıldı ve sonuç 

memnuniyet vericiydi. Erdebil’de de aynı deneme başarı ile sonuçlandı. Hava aniden 

bozarak kar yağmaya başladı. Şah bu durumdan çok memnundu.”
 784

 

Aynı şekilde yıldız falları ve rüyalar da savaşa yön verebiliyordu. Şah İsmail, 

Gülistan kalesini kuşattığı zaman bir derviş yanına gelerek gördüğü rüyayı 
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anlatmıştı. Derviş rüyasında, Şah İsmail’in Kur nehrinden geçerken eğer Şirvan’ı 

fethederse Gülistan’a dokunmayacağına dair söz verdiğini görmüştür. Şah İsmail bu 

rüyayı duyunca verdiği sözü doğrulayarak kimseye bundan bahsetmediğini belirtmiş 

ve kuşatmayı kaldırarak Tebrize gitmiştir. Nozhat Ahmadi’ye göre bu tarz rüyalar 

şahın savaşı bitirmek veya yaptıklarını meşru göstermek için uydurduğu bahanelerdi. 

Gülistan kalesini alamayacağını anlayan Şah İsmail böyle bir rüyaya sığınmıştı.
785

 

Şah İsmail o gün istihareye yatmış ve devlet adamlarını çağırarak imamların Şirvan’a 

gitmenin daha hayırlı olacağını ona söylediğini anlatmıştı.
786

 

Şah Tahmasb da tezkiresinde rüyalara sıkça yer vermektedir. Onlardan 

birinde Hz. Ali’yi gördüğünü ve onun; “Ey oğul, asitaneyi tavafa gel, meşayihi tavaf 

et, on iki nezir mumu getir ve ondan sonra istediğin yere git.” dediğini nakleder. 

Ancak söylenenleri yapamadığı için işlerin yolunda gitmediğine ve fetihin 

gerçekleşemediğine inanır. 
787

 Diğer bir rüyasında ise Hz. Muhammed ile Medine 

imamı Mir Seyyid Muhammed’in kendisine kötü işlerden vazgeçmesini bu şekilde 

kendisine fetihler nasib olunacağı buyruğunu görmüştür. Bunun üzerine şarabdan, 

zinadan ve diğer bütün kötülüklerden arınarak tövbe etmiş ve beklenmedik fetihler 

yapmaya başlamıştır.
788
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Rüyalar gibi gökyüzünde gerçekleşen bazı hadiseler önem arzetmekteydi. 

Pietro Della Valle İrandayken bir kuyruklu yıldızın ortaya çıktığını gözlemlemiştir. 

Bu durum herkes tarafından savaşa ve çok kan döküleceğine yorumlanmıştı.
789

 

Şahların rüya yorumlarına ve yıldız fallarına önem vermeleri 

müneccimbaşılık makamını önemli kılıyordu. Şah herhangi bir işe yelteneceği zaman 

müneccimbaşı’na soruyor, onun önerileri doğrultusunda bir karar alıyordu.
790

 I. Şah 

Abbas döneminde yaşanan ilginç bir olay bu makamın devlet yönetiminde nekadar 

etkili olabileceğinin kanıtıdır. I. Şah Abbas’ın saray müneccimleri yıldızların ve gök 

cisimlerinin hareketine bakarak İran ülkesinde padişah gibi bir adamın öldürüleceğini 

haber vermişlerdi. I. Şah Abbas döneminin meşhur müneccimi Mevlana Celaleddin 

yine yıldızlara bakarak bu olayın gerçekleşebileceği üç günü tespit ederek I. Şah 

Abbas’a bildirmişti.  Bunun üzerine toplanan devlet erkânı bu üç günde I. Şah 

Abbas’ın yerine başka birini tahta oturtmaya karar verdi ve bu iş için idam mahkumu 

olan Yusuf-ı Tirkeşdüz’ü seçti. Böylece 5 Ağustos 1593 ile 8 Ağustos 1593 arasında 

bir idam mahkûmu Safevi tahtına geçti ve üç günün sonunda başı kesilerek 

katledildi.
791

 

 Bir kalanter’in Chardin’e anlattığına göre Safevilerin yıldız falı ve rüya 

yorumlarına aşırı önem vermeleri ordunun bozulmasına sebep olmuştu. Ona göre 

yıldız falına bakanlar kendi refahını düşündükleri için devleti savaştan uzak tutmaya 
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çalışmaktaydı. Sürekli, savaşmanın zarar getireceğini söylüyorlar ve bu düşüncelerini 

saraya da yayıyorlardı. Şaha bir zarar gelmesi durumunda kendi refahlarının da son 

bulacağını düşünen haceler de bu duruma destek çıkıyordu.
792

  

C. CEZALAR 

Safevi ordusunda askerler veya emirler savaşta korkaklık gösterirlerse, 

disiplinsiz davranırlarsa ya da düşmana yenilirlerse ya ölüme mahkûm olurlar ya da 

hakarete maruz kalırlardı. Hakaret için en yaygın ceza kadın elbisesi giydirerek 

aşağılamaktı. Emet Beğ, Çaldıran savaşında gevşeklik gösterdiği ithamı ile 

öldürülürken
793

 Şah İsmail zamanında kurçibaşı olan Abdal Dede Bek Özbeklerle 

yapılan Merv savaşında Necm Sâni’yi yalnız bırakıp kaçtığı için Şah İsmail’in emri 

ile sakalı kesilmiş, kafasına başörtüsü takılmış ve yüzü kadın gibi boyanmıştı. Onu 

bu şekilde eşeğe ters bindirerek ibret olsun diye çarşıda dolaştırmışlardı. 
794

 Michele 

Membre de bu tarz bir cezalandırmaya şahit olmuştur. Şah Tahmasb’ın kardeşi 

Behram Mirza’yı Kürtlere karşı gönderdiği seferde bazı kurçiler ağır davranmış ve 

geride kalmıştı. Bu durum Şah Tahmasb’a rapor edilince Şah, Kara Halife’ yi 

cezalandırıcı olarak göndermişti. Kara Halife, Şah’ın emri ile geride kalan tüm 

kişileri eşeğe bindirip onlara zil taktı ve Şah’ın huzuruna getirdi. Şah halkın önünde 

onları yargıladı daha sonra serbest bıraktı. 
795

 I. Şah Abbas döneminde de Ali Kulu 
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Han düşman karşısında zafiyet gösterince Şah’ın fermanı ile ona kadın elbisesi 

giydirilmiş ve yirmi dört saat boyunca onu bu halde ordunun içindeki askerler ve 

subaylar arasında gezdirmişlerdi. 
796

 

Sefer esnasındaki disiplinsiz davranışlar rütbeli veya rütbesiz fark etmeksizin 

ağır cezalandırılıyordu. Pietro Della Valle’nin şahit olduğu bir olaya göre bir grup 

asker çadırlarını dikkat etmeden bir köylünün tarlasına kurmuş ve yemden tasarruf 

etmek için at ile develerini serbest bırakarak otlamalarına izin vermişti. Köylüler 

şikâyetini Şah’a iletince Şah, kılıç ile tüm çadırları parçalatmış, salınan tüm 

hayvanları toplatmış ve kusurlular ile birlikte Esterabad hâkimi Firuz Han’ı da 

zindana attırmıştı. Aynı şekilde ünlü emirlerden biri parasını vermeden bir bahçeden 

meyve kopardığı için I. Şah Abbas’ın emriyle burnuna bir ok geçirilmişti. Emir, 

çıplak bir atın üzerinde bu şekilde defalarca ordunun arasında gezdirilmişti.
797
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ALTINCI BÖLÜM: SAFEVİ ORDUSUNDA KULLANILAN SİLAH VE 

TEÇHİZAT 

Safeviler savaşırken kılıç, ok-yay, mızrak gibi hafif silahları tercih 

etmekteydiler. Ateşli silahları ise ilk dönemler mertliğe aykırı buldukları için 

kullanmadıkları ya da ateşli silahlara aşina olmadıkları yönünde bazı yanlış bilgiler 

mevcuttur. Oysa 1488 yılında Şeyh Haydar, Gülistan kalesi kuşatmasında top 

kullanmıştı. Şah İsmail ise 1504’de Cizre kalesini top ve tüfenk ile dövmüştü.
798

 

Dolayısı ile Safeviler ateşli silahlara aşinaydı ancak ellerinde çok fazla yoktu ve 

olanları da iyi kullanamıyorlardı. Bu yüzden bazı devletlerden silah ve eğitmen 

talebinde bulunuyorlardı. Şah İsmail’in elçilik vasıtası ile Venediklilerden bu tarz 

isteklerde bulunduğunu bilmekteyiz.
799

 Şah Tahmasb döneminde Portekizliler 

Safevilere 20 top vermişlerdi.
800

 Aynı şekilde Şah Hudabende Rusya’dan 100 top ve 

500 ateşli silah almıştı.
801

 

                                                 
798

 Kenneth Chase, Ateşli Silahlar Tarihi, Çev; Füsun Tayanç-Tunç Tayanç, 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s.147 

799
 Giorgio Rota, “Safevi İranı ile Venedik Cumhuriyeti Arasındaki Diplomatik 

İlişkilere Genel Bir Bakış”, Türkler Ansiklopedisi, c. VI, Ankara, 2002, s. 900 

800
 Roger Savory, “Bārūd. (V. The Ṣafawids)”, Encyclopaedia of Islam, Leiden: 

Brill, 1986, Vol. 1, s. 1066 

801
 Rudi Matthee,”Unwalled Cities ad Restless Nomads: Firearms and Artillery in 

Safavid İran”, Safavid Persia (The History and Politics of an Islamic Society), 

Edited by; Charles Melville, I.B. Tauris, London, 1996, s. 392 



172 

 

Bu taleplerin yanısıra savaşta ele geçirdikleri top ve tüfenkler ile İran’a gelen 

yerli yabancı bazı tüccarların Safevilere silah taşıması silah sayılarını arttırıyordu. 

Çaldıran savaşı öncesi Yavuz Sultan Selim bazı Acem tacirlerini İran’a ateşli silahlar 

ile bunların imâlini bilen ve bu silahları kullananları götürdükleri için tutuklamıştı.
802

  

Uzun yıllar boyunca ateşli silahlar kullanılmış olsa da askerlerin eğitimsiz ve 

düzensiz olması etkili bir savaş vermelerini engelliyordu. Bu silahların teşkilatlı bir 

biçimde kullanılması I. Şah Abbas dönemine rastlamaktadır. Sherley kardeşlerin 

yardımı ile orduya yeni birlikler eklenmiş ve askerlere ateşli silah eğitimi verilmiştir.   

Safevilerin kullanmış olduğu silahlar ve teçhizat şu şekildeydi; 

A. HAFİF SİLAHLAR 

1. Kılıç 

İran’ın efsanevi hükümdarı Cemşid tarafından icat edildiği söylenen kılıç
803

, 

Safevilerin göğüs göğüse mücadelelerde en çok kullandığı silahtı. Safevi kılıçları 

hilal şeklinde eğimli bir kılıçtı. Don Garcia’ya göre bu kılıçlar Osmanlılar’ın 

kullandığı kılıçlara göre daha hafif ve daha kullanışlıydı. Ancak onlarınki kadar 

hünerli değildi ve iyi bir savunma silahı olarak sayılmıyordu.
804

 Pietro Della Valle 

ise Safevi kılıcını şöyle tasrif etmektedir; “İrandaki kılıçların tek tarafı keskindir ve 

Türklerin [Osmanlılar] kılıçlarından daha eğiktir. Bele öyle bağlanır ki ağır tarafı 
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aşağı doğru gider, daha hafif olan keskin tarafı ise üstte kalır. Kılıcın kavisi onun 

kenarında olduğu için ata bindiği zaman eyerin üzerinde duruyordu. Bu durum hem 

süvariler için hem piyadeler için uygundu. Bu şekilde gerektiğinde tutması ve 

darbeye hazır hale gelmesi daha kolaydır. Kılıcın sapı haç şeklindeydi ve kılıcın 

kabzasının üzerinde genellikle oyma işçiliği vardır. Kılıcın kını da deridendi ve 

kılıcın şekline göre yapılmıştı.”
805

 

 Beylerin ve şahın kılıcı gösterişli olmaktaydı. Bu durum seyyahların 

gözlemlerine yansımıştır. Pietro Della Valle, I. Şah Abbas’ın kılıcından bahsederken 

kabzasının beyaz kemikten olduğunu ve tahminen balık dişinden yapıldığını yazar. 

Bu kılıcın kını siyah deriden yapılmıştı.
806

 Adam Olerious ise Şah Safi’nin altınla 

kaplı ve mücevherlerle süslü bir kılıcı olduğundan bahsetmektedir.
807

 Aynı şekilde 

Şiraz hâkiminin de kabzası altın kaplama olan ve mücevherlerle süslü bir kılıcı 

vardı.
808

 

Safeviler kılıç yapma konusunda mahir insanlardı. İran’ın birçok yerinde kılıç 

yapılmaktaydı ancak Kum şehrinde yapılan kılıçlar çok meşhurdu.
809

 Kılıç yapmak 
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için kullanılan çelik buraya Neyriz şehrinden getirilirdi. Burada yapılan kılıca cinsine 

göre 2 tumandan 10 tumana kadar değer biçiliyordu.
 810

 

İran yapımı kılıçların yanı sıra Afganistan, Hindistan ve Mısır’dan gelen 

kılıçların da kullanıldığını görmekteyiz. Hatta 19. yüzyılda Şiraz’da yapılan 

kılıçlarda Hindistan çeliği kullanılmaktaydı.
811

  

2. Gürz 

Topuz olarak da bilinen gürzlerin koni, yuvarlak veya çivili gibi çeşitli türleri 

vardı. Üzerinde mücadele sırasında kaybolmaması için deri bir kayış takılıydı.
812

 

Savaş haricinde avlanmak için de kullanılıyordu.
813

 

3. Teberzin 

Küçük baltalara genel olarak nacak veya teberzin adı verilmekteydi.
814

  

Kızılbaşlar, Kurçiler, Kullar ve Sûfiler’in teberzin taşıdığını bilmekteyiz. 
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4. Ok-Yay 

İnsanlık tarihinin en eski silahlarından biri olan ok ve yay Safevilerde yaygın 

olarak kullanılmaktaydı. Chardin’in yazdığına göre Safevilerin yayları sertti ve onları 

çekmek kolay değildi. Yayların gücünü denemek için üzerine ağırlıklar koyarak 

duvara asıyorlardı.
815

 Ayrıca ona göre yay yapımında çok ustaydılar. Öyle ki doğu 

ülkelerinden hiçbiri onlarla yarışamazdı. Yay, ağaç ve boynuzdan yapılıyordu. Özel 

bir yöntemle bunlar birbirine geçirilirdi. Onları sinir lifleri ile birbirine sarıyorlardı 

ve üzerini düzgün ve yumuşak ağaç kabuğu kaplıyorlardı. Sonra yüzeyini istedikleri 

renge boyayıp iyi görünmesi için cilalıyorlardı. Yay kirişini tüyden yapılmış bir 

kalem kalınlığında yapıyorlar ve hammadde olarak ipek kullanıyorlardı.
 
Sadakları ise 

deriden yapmaktaydılar.
816

  

Yaylar genellikle çınar ağacı ile boynuz ve ağaç kabuğunun birleşiminden 

yapılırken bazen akçakavak ağacı da kullanılır ve çok uzun olmazdı. Willem 

Floor’un Fryer’den naklettiğine göre boynuz kullanımı yağmurlu hava için uygun 

değildi. Ancak yayların uzun yapılmaması onu at üzerinde daha kullanışlı hale 

getiriyordu.
817

 Sanson, Pietro Della Valle ve Chardin de bu duruma dikkat çekerek 

onların at üzerinde çok iyi ok atabildiklerini ve çok tehlikeli olabildiklerini 

yazmaktadır.
818
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 Oklar bambu kamışından yapılırdı. Keskin uçları zırh delebiliyordu. Savaş 

okları genellikle boyanıyordu ve rütbeli veya ünlü askerler kendi adlarını okun 

üzerine kazıyorlardı. Başparmaklarını korumak için zihgir takıyorlardı. Zihgir 

genelllikle mermer, yeşim veya akik taşından yapılıyordu.
819

   

 Gülpayegan şehrinde yapılan yaylar çok iyi ve ünlüydü. Bunun yanısıra Don 

Garcia, İsfahan’dan birkaç saat uzaklıktaki bir köyde konaklarken ev sahibinin ve bu 

yöre insanının çok iyi mızrak ve ok başlıkları yaptığından bahsetmektedir. Ayrıca 

buraya bir günlük mesafede bulunan Kamşe köyünde de İran’da eşi bulunmayan çok 

iyi ve güzel yaylar yapıldığını yazar.
820

 Aynı şekilde Seyyah Antonio Tenreiro’nun 

gözlemlerine göre İran’ın Lar şehrinde mükemmel oklar yapılmaktaydı.
821

  

5. Tatar Yayı  

Venedikli bir tüccarın gözlemleriyle arbalet yada kurmalı yay olarak da 

bilinen bu silahın Safeviler tarafından kullanıldığına şahit olmaktayız. Şah İsmail 

dönemi hakkında bilgi veren Venedikli tüccar bu silahı şöyle tasvir etmekteydi; 

“Onların da boynuz şeklinde bir tür yayları vardı. Ama elle çekilen yaylardan 

daha sağlam yapmışlardı. Kabzalı olup bizim kullandığımıza benzer bir aletle 

kirişi çekiyorlar. Bu yaylarda bilye yerine demirden bir tabya yapımışlar. Bu 

yayın okları yayın yarısı boyunda ince ve uzun olup tıpkı Türklerin okları gibi 
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tüyleri var. Keskin uçlu ve uzun bir mesafe katediyor. Bu yaylardan yaklaşık 

yirmi tanesi kalelerin birinde idi ve sanırım küçük kalede görmüştüm.”
822

 

6. Mızrak 

Safevilerin yaygın olarak kullandığı diğer bir silah mızraktı. Şah İsmail’in 

babası Şeyh Haydar’ın çeşitli silahların yanısıra mızrak ucu da yapabildiği 

söylenmektedir.
823

 Kaynaklarda birçok yerde geçmesine rağmen nitelikleri hakkında 

bilgi sahibi değiliz. Ancak Pietro Della Valle’nin verdiği bilgilere göre savaş 

esnasında mızrak eyerin üzerinde durmaktaydı ve Safevilerin mızrağının şekli ile 

kendi mızrakları arasında çok fark vardı.
824

 Seyyah Antonio Tenreiro da Safevilerin 

büyük muharebeler dışında mızrak kullandığını yazmaktadır.
825

 Çok uzun 

olmadıkları anlaşılan mızrakların da üzeri bazen oklar gibi boyanıyordu.
826

  

7. Hançer ve Kama 

Safeviler Hint ve Kürt yapımı iki tür hançer kullanmaktaydılar. Kürt 

hançerleri yarımay şeklinde ve küçük olurken, Hint hançerleri daha genişti ve 

kabzası koni biçimindeydi. 
827

 Kabzası ünvana ve zenginliğe göre altın veya 
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gümüşten yapılmaktaydı ayrıca çeşitli mücevherlerle süslenmekteydi. İmam Kulu 

Han’ın kardeşi Davud Han’ın askerleri altın kabzalı; yakut, zümrüt ve firuze ile süslü 

olan hançer taşımaktaydılar.
 828

 Cezairi grubunun taşıdığı hançerin kabzası ise 

gümüştendi.
 829

 

İki tarafı keskin olan kama ise Kafkas ülkelerinden gelmişti. Zira kama en iyi 

buralarda yapıyordu. Kamanın kını metalden kabzası ise kemikten veya yeşim 

taşından yapılmaktaydı.
830

  

B. AĞIR VE ATEŞLİ SİLAHLAR 

1. Tüfenk 

Safeviler devletin kuruluşundan itibaren tüfenki tanıyor ve onu 

kullanıyorlardı. Şah Tahmasb dönemi hakkında bilgi veren D’Alessandri Safevi 

askerlerinin kullandıkları tüfenk namlusunun genellikle altı karış, kurşun ağırlığının 

ise doksan gramdan birazcık daha az olduğunu yazar.
831

  

Safeviler çoğunlukla fitilli dedikleri uzun namlulu bir tüfenk 

kullanmaktaydılar. Fitilli tüfenklerde 60 ila 90 santim uzunluğunda için için yanan 

fitili tutan bir çakmak mekanizması vardı. Tetik çekildiğinde fitil ateşleme 

kovanındaki yemleme barutunu yakar, yanan barut da ateşleme deliği aracılığı ile 
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namlunun ucundaki barutu ateşlerdi.
832

 Tüfenk doldurulurken yanan fitilin 

çıkarılması ve bu esnada sönmesini engellemek gerekiyordu. Fitilli tüfenkleri 

kullanmanın ayrıntılı kuralları vardı ve bu onun seri bir şekilde kullanılmasını 

engelliyordu. Kenneth Chase kitabında bu tüfenki kullanırken yapılması gerekenlere 

yer vermiştir. Yazılana göre şu sıra takip edilmeliydi;  

“Özellikle tüfeği ateşledikten sonra bir askerin (1) tüfeği sol eliyle yukarı 

kaldırması, (2) sağ eliyle çakmaktan fitili ayırması, (3) fitilin ucunu sol eline alması, 

(4) ateşleme kovanında kalan zerreleri üflemesi, (5) kovanın içine ateşleme barutunu 

koyması, (6) koyanı kapatması, (7) kovanın kapağının içindeki barutu sallaması, (8) 

kovanın kapağının dışında kalan barutu üflemesi, (9) tüfeği iki eliyle kaldırması, (10) 

tüfeği sol tarafına geçirmesi, (11) sağ eliyle barutluğu açması, (12) namlu ağzına 

barut ve mermi koyması, (13) harbiyi kundaktan çıkarması, (14) harbiyi uygun 

biçimde tutması, (15) mermi ile barutu doldurması, (16) harbiyi çekmesi, (17) 

harbiyi uygun biçimde tutması, (18) harbiyi tüfenk kundağına geri koyması, (19) sol 

eliyle tüfeği kaldırması, (20) sağ eliyle tüfeği sıkıca tutması, (21) tüfeği sağ tarafına 

geçirmesi, (22) fitilin bir ucunu sağ eline alması, (23) fitili üflemesi, (24) fitili 

çakmağa yerleştirmesi, (25) fitili çakmağın içine oturtması, (26) tekrar fitili üflemesi, 

(27) sonunda ateş etmeden önce nişan alabilmek için tüfeği doğrultması, (28) tekrar 

tetiği çekmesi gerekmektedir.”
833
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Safeviler muhtemelen yapılması gereken tüm bu maddeleri Sherley kardeşler 

ile birlikte öğrenmişler ve Ahmed Dürri Efendinin de dikkat çektiği üzere mahir 

askerler haline gelmişlerdir.
834

  

Yaygın olmasada uzun namluluların yanısıra kısa namlulu tüfenklerin de 

kullanıldığı görülmektedir. Vechietti Safevilerin alaybozan tüfenkine sahip 

olduklarını ancak buna çok itibar etmediklerini yazar.
 835

 I. Şah Abbas, İspanyol 

elçilerinin getirmiş olduğu kısa namlulu bir silahı çok beğenmiş ve elçilik heyetine; 

“Bu tüfenk ne çok büyük nede çok küçüktür. Oldukça işlevsel bir silahtır. Savaş 

esnasında süvari de bunu kullanabilir ve at üstünde barutu doldurabilir.”
836

 

demiştir. Buna rağmen kısa namlulu silahlar fitilli tüfenk kadar değer görmemiştir. 

Bunun sebebi elbetteki fitilli tüfenklerin daha etkili atış yapabilmesinde yatmaktadır. 

Kısa namlulular ise genellikle süvarilerin tercih edeceği bir silah olmasına rağmen 

Safevi süvarileri hafif silah kullanmayı tercih etmekteydiler.  

Bu tarz silahlar halkın çok dikkatini çekmekteydi. 1654 yılında Kirman’da 

bulunan Tavernier kendisinden para karşılığında ateşli silah isteyen birine karabina 

                                                 
834

 “kemâdârlık ve tüfenk- endâzlık fenninde mâhirlerdir ve hala bunlara askerinin 

rağbetleri vardır.” Bkz. Ayhan Ürkündağ, “ Ahmed Dürri Efendi’nin İran 

Sefaretnamesi”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon 2006, s. 95 

835
 Vechietti, s. 318 

836
 Don garcia, s. 267 



181 

 

ve bir çift tabanca vermişti.
837

 Parası olmayanın ise silaha sahip olmak için şiddete 

başvurduğunu görüyoruz. Tavernier, İsfahan ırmağı kenarında ördek avlarken 5-6 

kişinin elindeki tüfengi almaya çalıştıklarını ve yapılan kavga sonucu onu vermek 

zorunda kaldığını nakleder.
838

 

2. Top 

Top, Akkoyunlular’dan beri İran’da kullanılan bir silahtı. Etkili bir silah 

olmasına rağmen Safevilerde kullanımı yaygın değildi. Zira bu tarz silahlar 

Safevilerin gerek kuşatmaya giderken gerekse savaş taktiği olarak geri çekilirken 

süratlerini engelliyordu.
839

 İran’ın coğrafi yapısı da topların taşınmasını olumsuz 

etkiliyordu. Piyadeler bozkır, çöl ve dağları aşmak için büyük çaba sarfediyor ve 

yoruluyorlardı. Topları taşıyacak gücü kendilerinde bulamıyorlardı.
 840

 Bu durumda 

bazen toplar yarı yolda bırakılabiliyordu. Misal; Şah İsmail, Dulkadırlı Alauddevle 

Bozkurt Bey üzerine giderken yanında bulunan ağır topları taşıyamayıp Erzincan’da 

toprağa gömdürmüş, Selim ise Erzincan’a saldırarak o mühimmatı ele geçirmişti.
841
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Hafif topları 10 at taşırken büyük toplar 20 at ile taşınıyordu. Bunun yanı sıra 

mühimmatları da 8 at taşımaktaydı.
842

 Dolayısı ile orduya büyük yük olan bu toplar 

genellikle taşıması kolay olan yerlere götürülüyordu. Derbent üzerinden gidilen 

Dağıstan seferine şahit olan Adam Olerious bizimle şu bilgileri paylaşmıştır; 

“Kervanın önünde askerler ile üç subay ellerinde silahlarıyla yürüyordu. Onların 

arkasında dört teker üstünde bir topu çekiyorlardı. Yokuş olmadığı için topu bu 

şekilde taşımak mümkündü. Dört küçük silah, gülle ve mühimmat taşıyan top arabası 

hareket ettikten sonra peşinden yük taşıyan katırlar ve develer gidiyordu. Sefirin 

arkasında bir diğer arrade topu hareket ediyordu.” 
843 

Ateşli silahların önemi Çaldıran savaşı ile anlaşılmış olsa da bu silahları 

profesyonel biçimde kullanmak için çaba sarf edilmemiştir. Yavuz Sultan Selim’in 

savaş dönüşünde toplarını bırakmasına rağmen Şah İsmail onları kullanmak için 

hiçbir girişimde bulunmamıştır. Bundan 70 yıl sonra İran’a giden Vechietti 

raporunda; “daha önce söylediğim gibi topları yoktur ve kullanmayı bilmezler. Bu 

konuda Kral, Siz Efendim Grandüke bazı temsilciler göndererek, sizden bu topları 

yapmayı, kullanmayı ve kaleler inşa etmeyi ve de onları fethetmeyi öğretmenizi 

istiyor.”
844

 diye yazmıştı.
845

 Genel olarak İran halkı topu kullanmaktan korkuyordu. 
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Ancak gerekliliğini bildikleri için top yapımını öğrenmek üzere yabancı devletlerden 

yardım istemekteydiler.  

Şah İsmail döneminde İran ordusunda Osmanlı tarzı top dökümü yapan 

Ermeni mühendisler bulunmasına rağmen tophaneleri yoktu ve I. Şah Abbas 

zamanına kadar bir tophane kurulamamıştı. I. Şah Abbas döneminde İran’a gelen 

Sherley kardeşler yanlarında bazı askerî teknoloji kitapları ile top dökümünü bilen 

bir mühendis getirmişlerdi.
846

 Anlaşılan o ki verilen eğitimlere rağmen devletin 

yıkılışına kadar yabancı desteğine ihtiyaç duyulmuştur.  Safevilerin Afganlar ile 

savaşında aslen Fransız olan bir top yapım ustası da bulunmaktaydı ve onun 

sayesinde birçok Afgan top atışı ile öldürülmüştü.
 847

 

Top dökümü için öncelikle bir kalıp hazırlanmaktaydı. Çeşitli aşamalardan 

sonra eritilmiş metal bu kalıba dökülüyordu ve birkaç gün sonra top kullanılır hale 

geliyordu. Aynı kalıp defalarca kullanılabiliyordu. Top yapım süresi planlı yada 

plansız yapılmasına göre değişkenlik gösteriyordu. Plansız bir şekilde başlanırsa bu 

süre uzarken planlı yapıldığında 30 ila 45 gün içinde imâl edilebiliyordu. Hatta 1598 

yılında bir ay içinde 2 adet top yapılmıştı.
848

  

Top dökümü için atölyeler kurulmasına rağmen birçok top ganimet yoluyla 

ele geçirilmiş veya yabancı ülkelerden hediye olarak gönderilmişti. İsfahan’daki bir 

kalede yaklaşık 50 adet top vardı ve bunlar çoğunlukla Tebriz ve Erivan’ın fethiyle 
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Osmanlılardan ganimet olarak alınmıştı.
849

 Muhammed Hudabende’nin kabrinin 

etrafında, üzerinde latin harfleri bulunan ve her biri dört tekerlekli bir arabanın 

üzerinde olan, 20 adet top vardı.
850

 Osmanlılar 1626 Bağdat kuşatmasını kaldırıp geri 

dönerlerken yanlarında getirdikleri toplar tahrip edilmiş ve Dicle’ye bırakılmıştı. 

Ancak gömülen büyük bir şahi top ise Safeviler tarafından bulunarak İsfahan’a 

götürülmüştü.
851

 Saltanat kasrında Hürmüz’ün muhasarası sırasında ganimet olarak 

el geçirilen 110 adet top vardı.
852

 Portekizlileri Hürmüz adasından kovdukları zaman 

ele geçirilen topların çoğu saraylarda süs olarak kullanılıyor, sadece sayılı birkaç 

tanesi çeşitli kalelerde savunma amacıyla kullanılıyordu. Aynı şekilde 1632 yılında 

Holstein dükü III. Frederick tarafından yollanan toplar da Kazvindeki saltanat 

bağlarının girişinde süs olarak duruyordu. 
853

 Don Garcia’ya göre Safeviler düşman 

saldırısına uzak olan yerlerde topları gösteriş için burçların üzerine 

koymaktaydılar.
854

  

  Topların boyutu değişkenlik göstermekteydi. Kuşatmalara duruma göre 

büyük veya küçük toplar götürülüyordu. 1585 yılı Tebriz kuşatmasında çok büyük 
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iki top kullanılmıştı ki Oruç Bey’e göre bu toplar İran’da daha önce görülmemiş 

büyüklükte savaş toplarıydı.
855

 Büyük küçük tüm toplar arrade (araba) denilen 

tekerlekli araçlar ile taşınmaktaydı. Toplara bazı uzmanlar eşlik etmekteydi. Bu 

kişiler topların kurulumunu yapar, onları saldırılara karşı korur ve gerektiği zaman 

onları tamir ederdi.
856

 Top gülleleri taş veya metalden yapılmaktaydı. Bazen bu 

güllelerin yerine keçe veya kumaş parçalarını kullanıyorlar ve onları ateşe vererek 

düşmana fırlatıyorlardı.
857

 

 Kullandıkları toplar arasında zenburek, havan ve humbara topu da vardı. 

Havanların gülleleri dik bir şekilde gidiyordu. Kundak üzerinde kullanılıyordu ve 75 

dereceye kadar eğik atış yapabiliyordu. 600 kiloya kadar gülle atabilen havanların 

boyları kısa ve barut ihtiyaçları azdı.
858

 Venedikli bir tüccarın naklettiğine göre 

Hısnıkeyfa kuşatmasında Ustaclu Muhammed Han’ın iki adet havan topu vardı. 

Bunlardan biri Akkoyunlu hükümdarı Yakub Han zamanında dökülmüşken 

diğeri bir Ermeni tarafından yapılmıştı. Bunun kundağı bütün parçanın yarısı 

uzunluğundaydı.
859
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Zenburekler genellikle develer üzerine yerleştirilirdi ve bir dingil etrafında 

hareket ettirilebilirdi. Zenbureklerden sorumlu olan Zenburekçibaşı adlı bir görevli 

bulunurdu. Safevilerin son dönemlerine doğru bu kişilerin 3000 zenburek devesinden 

sorumlu oldukları bilinmektedir. 
860

 Zenburek’in bazen elçilik heyeti 

karşılamalarında da kullandığı görülmektedir. 1716 yılında İran’a gelen Rus elçilik 

heyeti develer üzerindeki 10 zenburekten atış yapılarak karşılanmıştı.
861

 

 Safevilerde kullanıldığı bilinen diğer bir top da humbara idi.
862

 Humbara içi 

boş demir veya güllelerin içine bomba veya benzeri tahrip maddesi koyularak 

kullanılan bir silahtı. Elle veya havan topu ile atılabiliyordu.
863

  

3. Debbâbe 

Debbâbe genellikle kalın ve sıkı ağaçtan yapılan ve tekerlekler üzerinde 

hareket ettirilen bir düzenekti. İçerisine mancınık ve koçbaşı gibi bazı savaş aletleri 

de koyularak surların tahribi sağlanırdı. Tekerlekler vasıtasıyla hareket ettirilerek 

askerlerin surlara geçmesine imkan sağlardı.
864

 Safevilerin 1585 Tebriz kuşatmasında 

kullanmış olduğu bu düzenek Oruç Bey tarafından şöyle anlatılmaktadır;  
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“Babam yanındakilerle birlikte, bir gece şafak sökmeden önce kale duvarına 

doğru hareketli bir top kalkanı ile ( ya da tekerlek üzerinde giden bir platforma 

monte edilmiş tahta bir kule ile) yürüyecek, 200 öncü adam da dış hendeğin kenarına 

yaklaşacaktı. Böylece siperin ya da cavalierin tepesi aşılacaktı. Bu ahşap kule 

yapıldı. Dış tarafını tutturulmuş toprak dolu torbalar koruyordu. Kule öylesine 

yüksek yapılmıştı ki en tepesinden kalenin içi görülebiliyordu. Yine bu en tepede bir 

çeşit açılır kapanır mekanizma vardı. Öyle ki, uygun zamanda kalenin duvar 

korkuluklarının üzerine bırakılabilecekti. Bu makinenin tamamı ahşapla kaplandı ve 

amacına uygun olarak kum torbalarıyla desteklendi. Persialılar[Safeviler], Türk 

gözcüler yaklaştıklarını fark etmesin diye düşmana saldırıyı karanlıkta 

gerçekleştirmeye karar verdi. Bizden 300 silahlı adam şaşkınlık yaratıp kalenin bir 

kulesini ele geçirecekti…O gece babam hareketli tahta kulenin içinde adamlarıyla 

birlikte işe koyuldu. Platformun altındaki tekerlerin millerinin iyi yağlanmasına, 

tekerlerin ses çıkarmaması için pamukla sarılmasına, fünyelerden gelen ışığın, 

ateşleme borularının ve top ağızlarının iyice gizlenmesine rağmen Türkler 

geldiğimizi duydu.”
 865

 

C. SAVUNMA ARAÇ VE GEREÇLERİ 

1. Miğfer 

Safevi askerlerinin kullandığı miğfer çelikten yapılırdı.
866

 İki çeşit miğfer 

vardı ki bunlardan biri boynu korumazken diğeri koruyordu. Miğferlerin üzerine 

genellikle dua işlenirdi ve bazı miğferlerin her iki yanında renkli tüyler koyacakları 
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boşluklar bulunurdu. Safevi askerlerinin tamamı olmasada birçoğu miğfer takardı.
867

 

I. Şah Abbas’ın British Museum’da sergilenen miğferinin üzerine Sadi’nin “Bostan 

ve Gülistan” adlı eserinden dizeler işlenmiştir. Miğferin altında boynu korumak için 

bir zırh mevcuttur.
868

 

2. Zırh 

Safeviler Şiraz’ın en iyi çeliğinden imâl edilmiş olan yaldızlı tabakalardan 

oluşan cevşen’i kullanmaktaydılar.
869

 Örme ve levha zırhların birleşiminden yani 

örme-levha zırh sistemi içerisinde yer alan cevşenler, önü açılabilen, göğüs kısmı 

oldukça büyük dikdörtgen plakalar ile güçlendirilmiş, sırt kısmını ise örgü ile 

birbirine bağlanmış olan daha küçük plakaların koruduğu örgü zırhtı. Kullanıldığı 

çağda oldukça ünlü olan bu zırhlar İslam dünyasında oldukça yaygındı.
870

 Oruç 

Bey’in yazdığına göre zırhları dört parçadan oluşan, oldukça güzel yapılmış, 

parlatılmış ve oyma işlenmiş çelik göğüslükten ibaretti. Hafif bir göğüslükten ve 

zırhtan oluşmuş bir elbise giyerlerdi.
871

 Don Garcia da kullandıkları zırhlar hakkında 

şu bilgileri vermektedir; “ Hiçbir savunma aletleri yoktu sadece dörtgen şeklinde bir 

                                                 
867

 Floor, 2001, s. 218 

868
 Savory, Iran Under The Safavids, s. 153 

869
 Angiolello, s. 94 

870
 S. Serkan Ükten, “Buhara Hanlığı’nda Şibanî Hanedanı Devrindeki Savaş Sanatı: 

Silah ve Teçhizat”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 

54, 2 (2014), s. 311 

871
 Don Juan Of Persia (Oruç Bey), s. 73 



189 

 

çelik plakaları vardı.  Bu çelik plakayı mide ve karnına bağlıyorlardı. Vücutlarının 

geri kalanı düşman darbelerine maruz kalıyordu. Sarık da kafaları için savunma 

aracı sayılabilir. Boyunları tamamen açıktı ve vücudun bu bölgelerine yapılan her 

türlü kılıç darbesi onların ölümüne sebep oluyordu. Komutanlar ve diğer önemli 

şahsiyetler vücudunun yarısını kaplayan bir zırh kullanıyorlardı.” 
872

  

Willem Floor’un Sherley’in yardımcısı Pincon’dan naklettiğine göre 

giydikleri birçok zırh onlara Moskova’dan geliyordu.
873

 Oruç Bey ise İran’da zırh 

üretimi çok fazla olduğu için Moskova’ya ihraç ettiklerini yazmaktadır.
874

 Bu konu 

ile ilgili başka bir kaynakta bilgi bulamadığımız için hangisinin doğru olduğunu teyit 

etmek mümkün görünmemektedir.  

3. Kalkan 

Birçok Safevi askeri savunma aracı olarak kalkanı da kullanmaktaydı. 
875

 İki 

çeşit kalkan vardı. Biri küçük olup kılıç darbelerini savuşturmak için kullanılırken, 

kullanımı daha yaygın olan diğeri daha büyüktü ve kılıç, gürz ve mızrak 

darbelerinden korunmayı sağlardı. Gergedan veya sığır derisinden yapılmaktaydı. 
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Kalkanların deri bir kayışı vardı. Askerler kullanılmadıkları zaman bu kayış vasıtası 

ile onu sırtlarına asardı.
876

 

4. Pazubant 

Safevi askerlerinin savunma amaçlı kullandığı bir diğer araç pazubant idi.
877

 

Pazubant dirsekten bileğe kadar takılan metal bir zırhtı. Deri bir kayış veya kopça ile 

bağlanırdı. Miğfer ve diğer zırhlar gibi bunun da üzeri süslenirdi.
878

 

D. SAFEVİ ORDUSUNDA KULLANILAN HAYVANLAR 

1. At 

Safevi ordusunun ve İran halkının en değer verdiği hayvan at idi. İran atları 

birçok seyyahın ilgisini çekmiş ve seyyahlar Safevilerin kullandıkları atlar hakkında 

detaylı bilgiler vermiştir. Onlardan biri olan Adam Olerious şunları yazmıştır; 

“İran’da birçok at mevcuttur. İran atları diğer ülkelerin atlarına göre daha güzeldir. 

Medler zamanında İran atları tüm dünyada meşhur idi. Şimdi asil ve iyi atlar 

Erdebil’de terbiye ediliyor. İran’ın kıymetli atlarının tamamı Arap ırkındandır ve 

şahların tavlasında bunlardan birçok tane vardır. Rağbet edilen diğer at ise 

Türkmen atıdır. İranlılar yük taşımak için arabalı atlardan faydalanırlar. Bu 

arabalar iki tekerleklidir. İranlılar atların eğitimini çok iyi yaparlar. Tavlada atların 

uyuması için saman ve benzerlerinden istifade etmezler. Atların kendi gübreleri 

kurutularak tavlanın zeminine dökülür ve atlar onun üzerinde yatarlar. Bunlar 

                                                 
876

 Floor, 2001, s. 224; Chardin, c. III, s. 1192 

877
 Kempfer, s. 93; Tavernier, s. 255 

878
 Floor, 2001, s. 220 



191 

 

ıslanınca dışarıya çıkarılır ve tekrar kurutularak yeniden serilir. Bazen atların rahat 

uyuması için gübrelerin üzerine kıldan yapılma yatak konulur. Atların dörtnala ve 

hızlı koşmasına o kadar önem gösterirler ki o yönde eğitim verirler. Hızlı çevik atları 

“badpey” olarak adlandırırlar. Genellikle atlarının kuyruğunu ve karnının altını 

daha güzel görünmesi için beyaza boyuyorlar. Atları süslemeye çok değer verirler. 

Atın rikabı, ağızlığı ve semerini altın ve gümüşten yaparlar. Şah tarafından biz 

sefirlere hediye edilen atın ve gümüş semeri vardı.”
879

 

Atların eğitimine önem vermekteydiler. Rahvan yürümeleri için ayaklarına iki 

halat bağlayıp belirli aralıklarla bunu tekrar ederlerdi. 
880

 18-20 yaşına kadar hizmet 

verebilen bu atlar iğdiş edilmezdi. Chardin, İran atlarını doğunun en zarif ve sakin 

atları olarak betimler. Ancak makam sahibi Safevilerin Arap atlarına daha meyilli 

olduğunu yazar. Arap atları onların nazarına göre daha iyi, daha güzel ve ince belli 

idi.
 
Bunun yanı sıra birçok İranlı’nın Tatar atı da vardı. Bu tarz atlar daha kısa, iri 

yarı ve çirkin atlar olmasına rağmen daha hızlıydılar. Yine Chardin’e göre atların 

bazen örülen bazen de bağlanan uzun kuyrukları vardı ve İran’da atların fiyatı 

pahalıydı. Pahalı olmasının nedeni ise Hindistan’a ve Osmanlı’ya ihraç edilmesiydi. 

Ayrıca şahın izni olmadan at İran’dan dışarı çıkartılamazdı.
881
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İyi atlar ara vermeden 30 saat yol gidebiliyorlardı.
882

 Bu tarz atlar ile 

insanların yürüyerek 30 günde kat edeceği yolu 5-6 günde gidebiliyorlardı.
883

 

Atların yemi arpa ile karışık samandı. Arpa olmayan yerlerde onun yerine 

pirinç kullanılıyordu. Atlara yem vermeden önce onları su vermeksizin birkaç saat 

koşturuyorlardı. 
884

 Tavernier atların beslenmesi konusunda şu bilgileri vermektedir; 

“Atlara gecelik sadece bir torba saman ile bir kile arpa karışımı veriliyor. Arpa 

başakları yeşil ve taze iken 15-20 gün arası atlara yedirilir. Bu iş bizim baharda 

atlara yulaf verip midelerini temizlememize benziyor. Sonra dişlerini düzeltmek için 

bu yeşil arpalar saman ile karıştırılarak onlara veriliyor ve arpa miktarı her gün 

yavaş yavaş azaltılıyor.”
885

  

At koşumları oldukça sağlamdı. Koşum takımları bazen iyi Şiraz 

çeliğinden bazen de bakırdan yapılmaktaydı.
886

 Atların nallarını kışın 

çıkarmazlar sadece üzerine buz kıran birkaç çivi çakarlardı. Eyerleri çok hafif 

yapılırdı.
887

 Saraydaki atların her biri değerli mücevherlerle süslüydü. Rikab, koşum 

takımları, göğüslükleri ve semerleri altından yapılmıştı. Onların üzerinde ise pahalı 
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ve iri mücevherler bulunmaktaydı. Sanson’un görmüş olduğu atlardan bazılarının 

eyeri zümrüt ile süslenmişken bazıları menekşe renkli yakut, mor yakut ve ya çok iri 

taneli inciler ile süslenmişti.
888

 

Safevi şahlarının birçok atı vardı ve şüphesiz en iyi atlara onlar binmekteydi. 

Michele Membre’nin tanıklık ettiği bir sefer esnasında Şah Tahmasb birkaç köye 

uğramış ve her köyde 2-3 gün kalarak orda bulunan tüm tayların kendisine sunulması 

için emir vermişti. Kurçi ve vassallarının her birine kendi adına yetiştirmesi ve göz 

kulak olması için bu taylardan bir adet vermişti.
889

 1578’ de ise Osmanlı ordusunun 

yaptığı bir akın sonrası Şah Tahmasb’ın 10.000’e yakın Arap atlarından müteşekkil 

yılkısının çoğu Osmanlı beylerinin eline geçmişti.
890

 

Savaş zamanı atlara iyi zırhlar giydirilirdi.
891

 Atların başı ile göğsü çelik veya 

bakır plakalarla örtülürdü.
892

 Atların üzerine ayrıca iyi ipek serilirdi. Böylece ok 

darbelerinden korunma sağlanırdı.
893
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2. Katır 

Safevilerde attan sonraki en önemli binek aracı katırlardı çünkü hiç 

tökezlemezler ve nadiren yorulurlardı.
 894

 Katırlardan daha çok yolculuk ve yük 

taşıma için istifade ediliyordu. Dağlık ve engebeli yollarda katır daha rahat bir ulaşım 

aracıydı. Katırlar yüksek fiyata satılırdı hatta bazıları attan daha değerliydi. İran’ın 

bazı yerlerinde özellikle han ve sultanların bindiği beyaz renkli katırlar vardı ki 

bunlar diğer katırlara göre daha büyük ve parlaktı.
895

 Askerlerin birçoğunun katırı 

vardı. Rütbeliler yaklaşık 10 ila 30 adet katır sahibi iken kurçilerin en yoksulu 3 veya 

4 adet katır sahibiydi.
 896

  

3. Eşek 

Safevi ordusunun istifade ettiği bir diğer yük hayvanı eşeklerdi. İran’da yerli 

ve arap eşeği olmak üzere iki tür eşek bulunmaktaydı. Yerli olan eşekler ağır ve 

tembel oldukları için sadece taşıma için kullanılıyordu. Arap eşekleri ise daha güzel 

görünümlü, yumuşak ve parlak tüylü, uzun ayaklı ve hızlı koşan eşeklerdi. Bunlar 

binek hayvanı olarak kullanılmaktaydı. 
897

 Onlar bazı atlardan daha yüksek fiyata 

satılıyordu.
898
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Adam Olerious İran’daki eşek sayısının tüm Asya ülkelerinden daha fazla 

olduğunu yazmaktadır.
 899

 Ancak Sanson’un İran sarayında yaşamış olduğu bir olay 

bunun aksini söylemektedir; “İspanyalı Hristiyan misyonerlerden biri ki Lehistan 

kralı tarafından ona emanet edilen bir mektubu sunmak için İran sarayında 

bulunuyordu. Pahalı ziynetlerle süslenmiş eşekleri gördüğü zaman şaşırdı ve kendini 

gülmekten alı koyamadı. Saraydaki makam sahiplerinden biri ona yaklaştı ve neden 

güldüğünü sordu. İspanyalı temsilci ona ispanyada eşeklere aşırı kötü davranıldığını 

burada ise seçkin olduklarını söyledi. Makam sahibi zarafetle ona cevap verdi; Biz 

İran’da eşeklere sizin ülkenizin aksine bu şekilde ihtiram gösteriyoruz. Çünkü orada 

eşek çoktur ve sıradandır. Bizim memleketimizde ise eşek çok nadir bulunur ve 

değerlidir.”
900

  

Bazı eşekler rahvan gitmeleri için eğitilirdi. Bunun için ayaklarını iple 

bağlıyorlar ve ipin ucunu eyere takıyorlardı. Daha sonra eğitmen sabah ve öğlen 

eşeğin üzerine binerek onu sürüyordu. Bazen de önceden eğitim almış eşekleri onlara 

bağlayarak birlikte gezdiriyorlardı. Böylece uzun bir eğitim sonucu eşekler 

istenildiği gibi eğitiliyor ve hızlı gitmeye başlıyorlardı.
 901
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4. Deve 

Dayanıklılığı ve ağır yük taşıyabilmesi sebebiyle develer Safevi ordusunun 

vazgeçilmeziydi. Genellikle mühimmat ve silahların savaş meydanına taşınması için 

kullanılırdı. 
902

 

Deve doğduktan sonra güçlenmesi için çeşitli aşamalardan geçirilirdi; “Deve 

dünyaya geldikten hemen sonra dört ayağını karnının altında toplayarak onu 

ayaklarının üzerine çöktürürler. Sonra ona büyük bir halı sararlar ve halının 

etrafına ayağa kalkmaması için bir miktar taş koyarlar. Onu bu şekilde 15 veya 20 

gün tutarak bu süre zarfında ona yemesi için bir miktar süt verirler. Bu şekilde az 

yemeye ve yük almak için çökmeye alışırlar. Böylece deve etkileyici bir süratle itaat 

eder.”
903

 

İran’da deve çoktu ve her yıl birçok deve Osmanlılara satılmaktaydı. İran 

develeri tek hörgüçlüydü ancak güney ve doğu İran bölgelerinde çok hızlı koşabilen 

çift hörgüçlü develer de bulunmaktaydı.
904

 

Sıcak ve soğuk iklimlere uygun iki tür deve vardı. Sıcak bölgenin develeri 

Hürmüz’den İsfahan’a giderler. Bu tarz develer ıslak ve kaygan zeminde 

gidemiyorlardı. Bu durumda ayakları ayrılıyor ve karnı yere değerek parçalanıyordu. 

Bu develer küçüktü ayrıca diğerlerine göre daha az yük taşıyorlardı. Ancak daha az 

yemek yiyip susuzluğa karşı daha dayanıklılardı. Soğuk bölgenin develeri ise büyük 
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develerdi ve ağır yükler taşırlardı. Çamura veya toprağa saplandığı zaman kendilerini 

çıkarabiliyorlardı. Kaygan zeminlerde ise onlar için yere halı seriyorlardı.  Bazen 100 

kadar halı ardarda onun geçeceği yola koyulurdu. Son deve geçtiği zaman arkadaki 

halılar toplanır ve en öne koyulurdu.
905

 40 gün aç ve susuz kalabilen develer baharda 

yün dökerlerdi. Bu dönemde sinekler tarafından rahatsız edildikleri için katrana 

bulanıyorlardı. Develer de atlar gibi tımar ediliyordu ancak kaşağı yerine küçük bir 

sopa kullanılıyordu.
906

  

Orduya katılan insanlar sahip oldukları develer ile un, arpa, yağ, mutfak 

eşyaları, çadırlar, halılar, kumaşlar ve silahlar taşıyorlardı. Makam sahibi rütbeli 

askerlerin ortalama 50-60 adet devesi varken Kurçilerin en yoksulu ise 3-4 deveye 

sahipti. 
907
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SONUÇ 

Safeviler herkesin saygı duyduğu küçük bir tarikattan çevre ülkeleri tedirgin 

edecek kadar büyük bir devlet haline gelmişlerdi. Yeniçağa damgasını vuran bu 

devletin kurucu ve askerî gücü Türkmenlerden oluşmaktaydı. Birçoğu Anadolu’dan 

gelerek Safevi şeyhlerinin etrafında toplanan Türkmen unsurları Şah İsmail ile 

birlikte Safevi Devleti’nin kurulmasında etkin rol oynamışlardır. Kızılbaşlar olarak 

adlandırılan ve Safevilerin askerî gücünün temelini oluşturan bu kişiler iyi ok 

atabiliyor, at binebiliyor ve kılıç kullanabiliyordu.  

Kızılbaşlar,  Safeviyye tarikatını İran’da yaklaşık 235 yıl hâkimiyet sürecek 

güçlü bir devlete dönüştürmüş ve gösterdikleri başarı ve sadakat sonucu devlet içinde 

önemli görevlere getirilmişlerdi. Kazanılan eyalet topraklarının yönetimi de onlara 

verilmiş böylece devlet içinde korkulacak silahlı bir güç haline gelmişlerdi. 

Kazandıkları güç ile şahlar üzerinde etkili oluyor ve devlet işlerine müdahale 

ediyorlardı. Dolayısı ile şah, tam olarak hâkimiyeti elinde tutamıyordu. Bu duruma 

kendi içlerindeki iktidar mücadelesi de eklenince devlet içinde huzursuzluklar baş 

göstermişti. Bunun yanı sıra Çaldıran savaşının kaybedilmesi daha düzenli ve 

disiplinli bir ordunun gerekliliğini ortaya çıkarmıştı.   

Çaldıran yenilgisinden sonra mevcut ordunun yetersizliği görülmüş olmasına 

rağmen kızılbaşların devletteki nüfuzları köklü bir reform hareketini 

engellemekteydi. Askerî reformları gerçekleştirmek için öncelikle kızılbaşlar etkisiz 

hale getirilmeliydi. I. Şah Abbas dönemine kadar bu konuda çeşitli girişimler olmuş 

olsa da tam anlamıyla hâkimiyet I. Şah Abbas ile sağlanmıştır. I. Şah Abbas’ın 

reformlarından önce asi kızılbaşlara karşı kurçiler güçlendirilmiş bunun yanı sıra 

“Şahsevenlik” adlı bir yapı ortaya çıkmıştı. Buna göre buhran zamanlarında şah 
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kendisine sadık olan kişilerden yardım istiyor bu çağrıya icabet edenler şahseven 

olarak niteleniyordu.  

İngiliz sefir Anthony ve Robert Sherley kardeşlerin yardımı ile I. Şah Abbas 

döneminde orduya Tüfenkçiler, Topçular ve Kullar adlı yeni birlikler eklenince 

şahsevenlik de önemini yitirmişti. Zira şahın etrafında onu koruyacak yeni birlikler 

oluştu ve kızılbaş nüfuzu azaltıldı. Oluşturulan bu yeni ordu ile ateşli silahların 

kullanımı da yaygınlaştı. Askerler top ve tüfenk kullanabilmek için eğitim aldılar. 

Ateşli silahlarla erken tanışan Safevi Devleti onu aktif olarak kullanmak için I. Şah 

Abbas dönemine kadar beklemek durumunda kalmıştır. Çünkü ordunun yapısı ve 

savaş taktiği ateşli silah kullanmaya uygun değildi. Atlı olarak savaşan ordu saldırı 

anında kaçarak yıpratma taktiği uyguluyordu. Bunun için hızlı ve atik olmaları 

gerekiyordu. Yanlarında taşıyacakları ağır top veya tüfenk kendilerini 

yavaşlatmaktaydı. Ordunun mahiyetinin değişmesi ve orduya yeni birliklerin 

eklenmesi ile ateşli silahlar daha etkin kullanılmaya başlanmıştır.   

Yeni oluşturulan birliklere kızılbaş olmayan unsurlar yerleştiriliyordu. Buna 

göre tüfenkçiler ve topçular Fars kökenlilerden oluşurken kullar; Ermeni, Gürcü ve 

Çerkez çocuklarından oluşmaktaydı. Bu birliklerin komutanları ülkenin ileri gelen 

emirleri arasında sayılıyor ve mecliste kendisine yer bulabiliyordu. Ancak kızılbaş 

tacı takmalarına izin verilmiyordu. Kızılbaşlara genel olarak tiyul verilmekteyken 

tüfenkçi, topçu ve kullar merkezden mevâcib adı altında maaş almaktaydılar.  

Ordunun yenilenmesi sonucu savaşlarda başarı sağlanarak kaybedilen bazı 

topraklar geri alınmıştır. Ancak I. Şah Abbas ile başarıya ulaşan reform hareketleri 

halefleri zamanında geliştirilememiş aksine topçu birliği ortadan kaldırılmıştı. 
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Şahların kötü yönetimi, yapılan barış antlaşmalarının verdiği rehavet ve ekonominin 

kötüye gitmesi sebebiyle ordu yozlaşmıştı.  Askerlere yeterince maaş verilemiyor ve 

ordu denetimi hakkıyla yapılamıyordu. Asker sayısı kayda değer olmasına rağmen 

savaşlarda başarı sağlanamıyordu. Askerî sistemin zayıflaması devletin çöküşünü 

hızlandırmıştı. Bunun sonucu olarak 1729 yılında Safeviler kendilerinden sayıca 

daha az olan Afgan kabilelerine yenilmiş ve başkenti kaybetmişlerdi. Kendi askerî 

gücünün Afgan kabileleri ve diğer devletlerle mücadele etmeye muktedir olmadığını 

gören II. Şah Tahmasb, Afşar’ın Kırklı oymağına mensup Nadir Bey’den bir süre 

askerî destek sağlayıp başarıya ulaşmış olsada devlet içindeki asıl gücü oluşturan 

Nadir Bey, 1736 yılında Safevi Devleti’ne son vererek kendisini şah ilan etmiştir. 
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ÖZET 

Safevilerin kuruluş yıllarında askerî gücün esasını Kızılbaşlar 

oluşturmaktaydı. Sonraki yıllarda kızılbaşların asi hareketleri ve Çaldıran savaşı 

yenilgisi ordunun yenilenme ihtiyacını doğurmuştur. Asi kızılbaş emirlerinin gücünü 

kırma ve şaha sadık bir grup oluşturma niyeti öncelikle kurçi adlı askerî grubunun 

güçlendirilmesiyle başlamıştır. Bu grubun üyeleri kızılbaşlar arasından seçiliyordu ve 

şaha sadık kalmaları için onlara eğitim veriliyordu. Bunun yanı sıra ateşli silah 

kullanımını yaygınlaştırmak için batılı devletlerden yardım isteniyordu. Ordunun 

güçlendirilmesi için yapılan bu girişimler I. Şah Abbas döneminde başarıya 

ulaşmıştır. I. Şah Abbas asi kızılbaşları ordudan tamamen tasfiye etmiş ve kullar, 

tüfenkçiler, topçular adlı üç yeni birlik kurmuştur. İngiliz sefirler Anthony ve Robert 

Sherley kardeşlerin yardımı askerlere ateşli silah eğitimi verilmiştir. Ordu I. Şah 

Abbas ile birlikte toparlanma yaşasada halefleri döneminde yaşanan kıtlık, ekonomik 

sıkıntı, kötü yönetim ve barış antlaşmalarının verdiği rehavet ordunun bozulmasına 

yol açmıştır.  

ABSTRACT 

Safavid’s main forces were kizilbashes in the first period of the Safavid 

Dynasty. In the following years Safavid army needed to be reformed because of the 

defeat of the Safavids at Chaldiran and the rebel actions of the kizilbashes. The 

tendency to break the influence of the kizilbash emirs and to create a group who was 

loyal to the shah started with increasing the power of the kurchis. Member of the 

kurchis were chosen from kizilbashes and they were trained to stay loyal to the shah. 

On the other hand, Safavids sought professional help from western countries on how 

to use firearms. All these attempts succeded in the reign of the Shah Abbas I. As he 
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was able to get rid of the rebel kizilbashes and created 3 new troops named gulams, 

tufenkcis and topcis. These soldiers were trained with the aid of English ambassadors 

Robert-Anthony Sherley brothers and soldiers learned how to use firearms. In spite 

of all of these reforms Safavid army began to crumble. Following Shah Abbas’ death 

because of famine, economic trouble, mismanagement an the lethargy caused by 

signing the peace treaty. 
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