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Aytən NƏSİBOVA 

SƏFƏVİLƏRİN QULAM SİYASƏTİ VƏ BU MƏSƏLƏNİN 
MÜASİR QƏRB ƏDƏBİYYATINDA ƏKSİNDƏN NÜMUNƏLƏR 
 
Açar sözlər: Səfəvi dövləti, qızılbaşlar, qulam  
Key words: Safevi state, kizilbash, qulam 
Ключевые слова: Государство Сафевидов, кызылбаши, гуламы  

Qərblilər üçün Səfəvilər tarixi əsrlərdir xüsusi maraq mövzusu təşkil edir. 
Xristian aləmi Şərqin nəhəng Osmanlı Sultanlığına və ideologiyasına rəqib 
gördüyü Səfəvilərlə sıx əlaqə qurmağa çalışmışdır. Səfəvi dövlətində bir sıra 
ölkələrin səfirlikləri açılmış, ticari əlaqələr qurulmuşdur. Xristian missionerlər 
və səyahətçilər də tez-tez buraları ziyarət edib öz müşahidələrini yazmış, 
beləliklə, çox böyük məlumat toplamağa nail olmuşlar.  

Bu gün Səfəvilər tarixi dünyanın bir sıra aparıcı universitetlərində çox 
dərindən tədqiq və tədris obyektidir. Kembric, Edinburq, Stənford, Prinston, 
Oksford və bir çox başqa elit kateqoriyadan olan universitetlər bunların 
sırasındadır.  

Əlbəttə ki, bu prosesdə də, tarixən olduğu kimi, erməni mənşəli alimlər ən 
mühüm rollardadır. Söhbət Azərbaycan tarixindən gedərkən, zənnimcə, bu, 
artıq qəbul olunmuş bir həqiqətdir. Etiraf etmək lazımdır ki, onların təbliğatı və 
lobbiçilik gücü burada da özünü tam anlamıyla göstərə bilmişdir. Bu alimlər 
geniş tədqiqatlar aparır, qlobal mahiyyət daşıyan tarix kitablarına və dərsliklərə 
öz “elmi nəticələri”ni asanlıqla yerləşdirirlər.  

Əsas məqsəd isə Səfəvi dövlətində qulam faktoruna diqqət çəkmək, yəni 
erməni, tacik və başqa xalqların oynadıqları “qurucu rolu” fikrini yaradıb 
beyinlərə yerləşdirməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvilər dövlətinə aid bu 
tərz tədqiqat yalnız erməni mənşəli alimlərə aid deyil, demək olar ki, Qərb 
alimlərinin çox hissəsinin bu fikirlərə istinad etdiyini müşahidə edirik. 
Bunlardan Katrin Babayan, Susan Babaie, Ina Baghdiatz McCabe, Edmund 
Herzig, Willem Floor, Roger Savoury, David Ayalon və bir çox başqalarının 
adını çəkmək olar. Bu mövzuya aid klişelər, təkrarlanan və bir-birindən 
kopyalanmış fikirlər, hətta çox vaxt eyni səslənən cümlələrə tez-tez rast gəlinir. 
Lakin bu təhrifləşdirmə üslubu bu gün yaranmayıb. Bunun yaranış tarixinə  
baxsaq görərik ki, İran dövlətini ziyarət edən xristian missionerləri və 
Vatikanın buraya göndərilən nümayəndələrinin fəaliyyəti məhz erməniləri 
burada gücləndirmək və gələcək məkrli planlarında istifadə etmək olub. 
Erməni Qulamların Səfəvi dövründə yerləşmələrini yə bərkimələrini 
“European Catholic Missionary propaganda among the Armenian population of 
Safavid İran” məqaləsində Kristine Kostikyan detalları ilə izah etmişdir. 
Kostikyanın iddiasına görə, avropalı katolik missionerləri Şərqə gəlişlərini XIV 
əsrin əvvəllərindən başlamışlar. Onların ilk mərkəzi Sultani, sonralar da 
Naxçıvan imiş. İran dövlətində katoliklər əsasən erməni əhali ilə təmas 
edirmişlər. Bu gəlişlər haqqında müəllif geniş məlumat vermir.  

Onların ən aktiv fəaliyyət dövrünü isə o, Şah Abbasın dövrü hesab edir. 
Onlar erməniləri guya qriqorianlıqdan katolisizmə döndərmək üçün çalışır, 
lakin buna nail ola bilmirlər. Ermənilər bu missionerlərdən istifadə edib 
özlərinə mümkün olduğu qədər geniş imtiyazlar qazanırlar. Ermənilərlə 
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katoliklərin arasındakı münasibətlər İlhanilər dövründə başlayır. Belə nəticə 
çıxara bilərik ki, qərblilər ermənilərin mənafe güdməklərindən istifadə edə 
biləcəklərini tez başa düşürlər. Kostikyan, adətləri üzrə, yenə erməni lobbisinin 
klişeləşmiş ifadələrini və tarixi təhrifləri istifadə edərək belə yazır: “Orta 
əsrlərdə erməni xalqı Osmanlı Türkiyəsinin və İranın hakimiyyəti altında 
olduğuna görə onların milli, mədəni və dini azadlıqları təhlükə altındaydı” [2, 
372]. Müəllif missionerləri də təhlükə kimi təqdim etməyə çalışır və bununla 
da gələcəkdə Avropayla ermənilərin arasında olan problemləri, görünür, 
bununla ört-basdır etmək istəyir. Katolik missionerlər İranda Avropanın və 
Roma Papasının elçisi rolunda idilər. Onlar Osmanlı türklərinə qarşı Şah 
Abbasla Qərbin münasibətlərini “möhkəmlətmək” üçün çalışırdılar. Buna görə 
də missionerlər maneəsiz fəaliyyət göstərir, hətta şahın hüzuruna da çıxa 
bilirdilər. Onlar Təbrizdə, Marağada, Tiflisdə bir çox kilsə tikir, xristian 
mərkəzləri açırdılar. Beləliklə, onlar Səfəvi sarayından inanılmaz imtiyazlar 
almağa nail olurlar. Bu imtiyazların arasında şəxsi mülkiyyətə sahib olmaq, 
azad ticarət, siyasi immunitet, xristianlığı təbliğ edən məktəblər və maarif 
mərkəzləri, İranda yaşayan bütün xristian əhali ilə sıx əlaqələr də durur. 
Əlbəttə ki, mərkəzi yeri bu işlərdə ermənilər tutur.  

Kostikyan ermənilərin nəyə görə missionerlərlə yaxınlaşmasına 
özünəməxsus izah verir. Birincisi, o, ermənilərin dövlətinin olmamasına görə 
kilsənin də qorumasız qaldığını vurğulayır. Papa isə onların könlünü xeyriyyə 
yardımları etməklə, “pulsuz” məktəblər açmaqla, “pulsuz” müalicə ilə qazana 
bilmişdi. Onların uşaqları beləliklə katolik kilsəsinə xidmət etməli idilər 
əslində. XVI əsrdə isə “Ermənilər və onların apostolik kilsələrinin başçısı 
Avropa ölkələrindən Türk və İran zülmündən onları qurtarmaq üçün onlardan 
dəstək istəyir. Buna cavab olaraq Avropa hakimləri onları inandırır ki, əgər 
erməni kilsəsi Papaya tabe olsa, onlar yeni xaçlı yürüş təşkil edib ermənilərə 
müstəqillik bəxş edəcəklər” [2, 373]. “Katolikliyi qəbul etmək ermənilər üçün 
təhlükəli fenomen ola bilərdi, çünki onlar müsəlmanların hakimiyyəti altında 
dövlətsiz bir xalq idi” [2, 374]. Bundan sonra Kostikyan iki ayrı erməni icması 
arasında yaşanan ayrılıqdan bəhs edir. Avropalıların onları aldatdığını görən 
ermənilər yenidən öz kilsələrinin himayəsinə daxil olurlar. Bu arada şahla 
missionerlərin və avropalıların münasibəti korlandığı üçün onları təzəcə 
yerləşdikləri Naxçıvandan qovurlar. Kostikyanın bu məqaləsi yeni çıxan 
topluda yer aldığı üçün belə nəticə çıxara bilərik ki, qulam, xüsusilə də erməni 
qulam məsələsi Qərbdə hələ də öz təsir qüvvəsini saxlayır.  

Mənim məqaləmin məqsədi isə Səfəvi dövlətində qulam faktorunun 
bugünkü Qərb alimlərinin araşdırmalarında təqdimatıdır.  

Sussan Babaie, Katrin Babayan, Ina Baghdiantz və Məassumeh Farhad, – 
bu dördlü qrupun yazdığı son kitablardan 2004-cü ildə çıxan “Slaves of the 
Shah, New Elites of Safavid İran” (“Şahın qulları, Səfəvi İranının yeni elitası”) 
kitabını nümunə kimi göstərə bilərik. Əsər erməni alimlərinin və erməni 
ideyasına xidmət edən alimlərin necə işləməsi sxeminin izahından başlayır. 
Belə məlum olur ki, bu kitabın yaranışına, yəni qulam sisteminin araşdırıl-
masına və qulamlığı güclü institut kimi təqdim etmək ideyasına xidmət edən 
bir sıra fondlar cəlb edilmişdir. Bu məqsəd o qədər əhəmiyyət kəsb edirmiş ki, 
buna aid illərlə konfranslar, seminarlar və yığıncaqlar keçirilir, zərrə-zərrə 
məlumat toplanılır, bir mərkəzə yığılır, istiqamətləndirilir və buradan yayılır. 
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Katrin Babayanın öz sözləri ilə desək, “...this publication has given us a unique 
opportunity of learning and shareing and a sense of the exciting of leaps 
scholars can take ühen collaborating on a project”. 

Müəlliflər kitabda qulamların Səfəvi dünyasına necə nüfuz etməsini, orada 
necə ustalıqla əvvəl gizli, sonra isə aşkar şəbəkə yaratmalarını, cəmiyyətin hər 
sahəsinə, siyasətə, dinə, incəsənətə, arxitekturaya, iqtisadiyyata, mədəniyyətə 
qarışmalarını incəlikləri ilə izah etmişdir.  

Onlar “gul” termininin “qərbdə plantasiya qulları anlamına gəldiyini izah 
edir, Şərqdəki “qul” məfhumunun bundan tamamilə fərqli olduğunu 
vurğulayırlar. Şərqin “İslam qulları” saray idarəetməsində və hərbi 
məqsədlərdə istifadə olunduğu fikrini irəli sürürlər. Qərbdə bəlli etnik 
mənsubiyyəti olan qulların azad olunması imkansız idi və bunun üçün heç bir 
mexanizm yox idi, çünki belə bir məqsəd yox idi, lakin Şərqdə qulların dinləri 
dəyişdirilir, köklərindən ayrılır, tərbiyə verilir və onları qulluqdan azad edib, 
azad insan statusu verib, Katrin Babayanın təbiri ilə, “empowerment”, yəni 
“gücləndirib”, onlara cəmiyyətdə istədikləri mövqe tutmaq imkanları da 
yaradırdılar. Şərqin bəlalarının kökünün bəlkə də buradan qaynaqlandığı indi 
bizə daha aydın görünür. Bu alim qrupunun araşdırmalarının bu səpkidə 
xidmətləri əvəzsiz və bizim özünüdərketmə prosesində vacib çalışma olduğunu 
qeyd etməliyəm. Müəlliflər belə yazır: “The potential of becoming a free 
muslim differentiates the islamic system of slavery from the Judo-Christian 
model” (Azad müsəlman olmaq perspektivi İslam quldarlıq sistemini yəhudi-
xristian quldarlıq sistemindən fərqləndirən cəhətdir...). Müəlliflər bu modelin 
Məhəmməd Peyğəmbərdən miras qaldığını, Peyğəmbərin öz qulu Zeydi 
müsəlmanlaşdırıb yaxın qohumunu ona ərə verməsi ilə başladığını yazırlar [1, 
3]. Katrin Babayan hərəmağalarının və qulların əhmiyyətini çox artırır, hətta 
tarixin ən böyük dövlətlərinin quruculuğunun onlarsız mümkün olmadığından 
bəhs edir.  

Qulamların əhəmiyyətini nə qədər artırmağa çalışsalar da, müəlliflər 
qullar haqqında danışarkən etiraf edirlər ki, Səfəvi cəmiyyətinin ən “hörmətsiz 
və dəyərsiz fərdləridir”, “least respected individuals”, yəni kökləri olmayan, 
axtalanmış kişilər, hərəmağaları əslində gətirilib cəmiyyətdə yüksək mövqelərə 
yerləşdirilirlər. “Their castration rendered them neither male nor female in the 
male dominated cultured defined by gender hierarchies and spatial differen-
tiation” (Axtalanmış olmaq nəticəsində onlar nə qadın, nə də kişi idilər artıq, 
kişilər dominant olduğu cəmiyyətdə isə insanlararası mədəni münasibətlər 
gender iyerarxiyası ilə müəyyən olunur, buna görə məsafələndirilirdi).  

Səfəvilərin əsas qulları erməni, gürcü, çərkəz, slavyan, hindli və afrikalılar 
idi. Müəlliflər çox düzgün müşahidə edirlər ki, nəhayətdə “in the 17th century 
the Safavids came to employ sexually and etnically marginal groups made to 
excercise control. İn return to loyalty these slaves earned access to the Shahs 
most priced posessions,his women,his sons and his treasery” (XVII əsrdə artıq 
Səfəvi dövlətini seksual və etnik cəhətdən marginal qruplar idarə edir. 
Sədaqətləri əvəzində onlar şahın ən qiymətli sərvəti olan qadınları, oğulları və 
mal-dövlətinin üzərində hakimiyyət qururlar) [1, 21]. Zənnimcə, bu sözlərə 
əlavəyə ehtiyac yoxdur. Müəlliflərin fəxr etdiyi, ya bundan təəssüfləndiyi 
mətndən anlaşılmır.  
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Beləcə, Şərq tolerantlığını əks etdirəndən sonra müəlliflər Səfəvi Türk 
hökmdarlarının bu insapərvərliklərinin qarşısında birdən-birə qulların daxilən 
psixoloji əzik və alçaq, xəyanətkar, xain xislətini mümkün olduğu qədər təbii 
bir hal kimi təqdim edir, onların xəyanət şəbəkəsinə bəraət qazandırırlar. 
“Northwithstanding the abuse they frequently suffered, slaves did develope 
intimate ties with the masters family as one of its members – bonds that 
endured beyond their legal ownership”... “Eunuches, concubines and military 
slaves created networks of alliences that extended beyond the household into 
the realm of the court,the marketplace and battlefield...” (Qarşılaşdıqları 
alçaldıcı münasibət qarşısında qullar ağalarının ailə üzvləri ilə çox səmimi 
münasibətlərə girir, ailə üzvünün birinə çevrilir, onların əsas vəzifələrindən 
çox kənara çıxan əlaqələrə girirdilər... Hərəmağaları, cariyələr və hərbi qullar 
öz aralarında sıx şəbəkələr və birliklər yaradır, bu əlaqələr saraydaxili 
münasibətlərdən çıxıb məmləkətin hər tərəfinə, ticarətə və hətta hərbi 
düşərgələrə də yayılır) [1, 4]. 

Hərəmağası və xacə vəzifəsi daşıyan qullar tezliklə öz aralarında sıx 
şəbəkə yaradır, bu şəbəkəyə xristian qul cariyələri və tərbiyəyə götürülən qul 
uşaqları da cəlb edirlər. Bu üçlü tandem şahzadələri, gələcəyin şahlarını 
beləliklə öz təsir qüvvəsinə sala bilir, öz məqsədləri üçün istifadə etməyə 
başlayırlar. Qeyd etmək lazımdır ki qulam sistemi I Şah Abbasın dövründə 
daha da güclənir. Bundan əvvəl İran türk mədəniyyətində “kingmaking”, yəni 
xüsusi şah formalaşdırma sistemi, “şah memarlığı” mövcud idi. Belə ki, 
şahzadələr doğulan kimi onları mütləq lələlərə, yəni əfsanəvi qızılbaş 
atabəylərə tərbiyə üçün təslim edirdilər. Burada onlar xüsusi sistemlə, türk adət 
və üslubları ilə hökmdar tərbiyəsi görürdülər.  

Təəssüf ki, bu sistemi pozmaq Şah Abbasın ən böyük səhvi olur və 
bununla o, unikal türk sufi dövlətinin təməlini sarsıdacaq fəlakətlərə yol açır, 
hətta cəsarətlə demək olar ki, Səfəvi dövlətinin süqutunun təməlini qoyur. Bu 
haqda sonralar detallı danışacağıq.  

Ümumiyyətlə, Qərb elmi araşdırmalarında belə bir fikir təqdim edilir ki, 
guya Səfəvi şahları qızılbaş əmirlərə qarşı qulamların gücündən istifadə 
edirmişlər, hətta beləliklə qızılbaşların gördüyü bir çox iş qulamların ayağına 
yazılır. Əlbəttə, bir yalana qarşı məntiqi arqument qoyulana qədər bu fikir 
sonsuzadək inkişaf edir, yayılır, beyinləri zəbt edir. Şübhəsiz ki, Səfəvi 
şahlarının əsas dayaqları olan qızılbaşlara belə münasibəti mümkün deyildi, 
onların canlarından, qanlarından olan, ölümü şahlarının uğrunda heçə sayan 
qızılbaşları hansısa qulamların ayağına vermələri az ehtimal edilə bilər. Tarixi 
təcrübəmizdən belə nəticə çıxara bilərik ki, bu münasibətlər, çox güman ki, 
“qulam şəbəkəsi”nin məkrli siyasəti nəticəsində eroziyaya uğramışdır. 
Beləliklə, bu kitabın müəllifləri də əsası olmayan bu fikri inkişaf etdirərək belə 
yazır: “They served in key positions as visiers,governors and generals, and 
helped to uphold dynastic souverenity by countering internal opposition from 
tribes or prominent local notables” (Onlar (qulamlar) aparıcı mövqelərdə yer 
tutur, vəzir, vali və əmir vəzifəsinə yerləşir və Səfəvi sülaləsini yerli zadəgan və 
tayfa başçılarından (qızılbaş əmirlərindən) qorumaq üçün daxili müxalifət 
gücü təşkil edirdilər) [1, 4].  

Yalnız bu müəlliflər deyil, bir çox Qərb alimi I Şah Abbasın qulam 
institutunu möhkəmləndirib, onları daha yüksək vəzifələrdə istifadə etməyə 
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başladığını yazır. Bunun səbəbini isə onlar Şah Abbasın qulamlara bəslədiyi 
“sonsuz etibarı” və qulamların “qeyri-adi qabiliyyətləri”nə heyran qalması ilə 
izah etməyə çalışırlar. Lakin hətta müasir imperiyalara bu nöqteyi-nəzərdən 
baxsaq görərik ki, əlbəttə, adını qullar qoymasalar da, bu gün də onlar güclü, 
özünə güvənən dövlətinin gücünə arxalanan, millətini qorumaq və üstünlüklə 
təmin etmək məqsədilə bir çox işlərdə başqa millətlərə mənsub “müasir 
qullar”dan istifadə edirlər, onları müharibələrdə, qara fəhlə işlərində işlədir, 
aralarından az çox seçilənləri isə öz başqa məqsədlərində istifadə edirlər. 
Formul eynidir, sadəcə zaman və məkan başqadır. Bu halları heç də Şah 
Abbasın qullara “etibarı ilə” izah etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq 
qulamlara etibar etmək Şah Abbasın tarixi səhvi idi, tarix isə səhvləri əfv etmir 
və ən qəddar şəkildə cəzalandırır.  

Bir çox Qərb alimi iddia edir ki, I Şah Abbas bilə-bilə, yəni qulamlara 
böyük əhəmiyyət verdiyi və qızılbaşları zəiflətmək üçün qulam institutunu 
bərqərar edir və əsaslarını möhkəmləndirir. Düzdür, qulam gücündən onun 
babası Təhmasib də geniş istifadə edir, amma Şah Abbasın dövründə o, 
keçirdiyi islahatlarla qulamları daha əhəmiyyətli mövqelərə qaldırır. Ona görə 
də müəlliflər qrupu “Şahın qulları” kitabında belə qənaətə gəlir: “It was Shah 
Abbas 1 who fully institutionalized military and domestic slavery and broke 
with Safavid tribal and messianic past. Here began the slave chapter of Safavid 
history…” [1, 4] (Məhz Şah Abbas idi ki, hərbi və saraydaxili qulamlıq 
institutunu tam bərqərar edir və Səfəvilərin tayfa və idealist sufi keçmişindən 
qopur. Beləliklə, Səfəvilər tarixinin qulam səhifəsi açılmış olur”). Lakin bu 
məlumatı birmənalı qəbul etmək olmaz. Şah Abbas artıq böyük səltənətin 
imperatoru idi. Qızılbaşlar dövlətin siyasi, intellektual, iqtisadi, əsas da ki hərbi 
gücünü təşkil edirdi. Onlar qul işləri və qul münasibəti görməmişdilər və hər 
zaman hakimiyyətdə olduqları üçün görə də bilməzdilər. Bütün böyük 
imperiyalardakı kimi, qulamlara köməkçi qüvvə olaraq ehtiyac var idi və 
imperiya böyüdükcə bu ehtiyac da böyüyürdü. Qulamlar Səfəvi imperiyasının 
hər sahəsinə bir zəli kimi yapışıb sormağa başlayırlar. Böyük imperatorlar 
qulların bu cəhətlərini heç vaxt görməyiblər və tarix göstərir ki, nəhayətdə belə 
oyunların da qurbanı olublar.  

Müəlliflər Şah Abbasın bu addımlarını qızılbaşları “neytrallaşdırmaq” 
arzusu ilə izah edirlər, onların “tayfaçılıq və idealist” keçmişinə son qoymaq, 
“həmrəyliklərini sındırmaq” niyyəti ilə qulamları gücləndirib onlara qarşı 
qoyduğunu sübut etməyə çalışırlar, Səfəvilərin müqəddəs şeyx-mürid ideolo-
giyasının yerinə ağa-qul münasibətləri yerləşdirdiklərini deyirlər: “The 
designation qulam (slave) in Safavid political discourse signifies loyalty to the 
patriarch, be it the master of the household,the governor, or the Shah” [1, 6]. 
(Qulamların Səfəvi siyasətindəki əhəmiyyəti onların ağalarına olan 
sədaqətidir, onlar üçün fərq etmir ki, bu saraydakı ağalardır, əmirlərdir, ya 
şahın özüdür). 

 Türkmən qızılbaş xanlıqlarının Səfəvilərlə ruhi bağlılığının tarixinin uzaq 
keçmişə, Həzrət Əliyə qədər uzandığı məlumdur. Tarixdə tayı-bərabəri 
olmayan və heyrət doğuran bu münasibətləri anlamaq və dərk etmək olduqca 
çətindir. Müəlliflər bu münasibətləri bəsitləşdirib, mənafe və qazanc münasi-
bətləri donu geydirib, əhəmiyyətini kiçiltmək üçün əllərindən gələni edirlər. 
Məqsəd aydındır – qızılbaşların əhəmiyyətini azaldıb, qulamların əhımiyyətini 
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artırmaq. Onlar yazırlar: “The Safavid rise to and precarious hold on power 
depended on theire relationship with turkman tribal chiefs (khans), originally 
from Anatolia and Sirya. These new tribes were reconfigured around the 
mistical devotion to the Safavid Shahs. As representatives of individual tribes 
the khans were rewarded with positions of power in return for their military 
support and loyalty. Power bestowed could mean power seized” (Səfəvilərin 
hakimiyyətə gəlişi və laxlayan (!) hakimiyyəti onların ətrafındakı əslən 
Anadolu və suriyalı türkmən xanlarından asılı idi. Bu yeni tayfaları (əslində bu 
tayfaların çoxunun qədim tarixi olduğu sübut olunub) Səfəvi şahlarının 
ətrafında mistik bağlılıq cəmləşdirib formalaşdırır. İqtidara gətirmək onların 
özləri üçün hakimiyyət gücünü ələ keçirmək demək idi [p.7]. Bu sonuncu cümlə 
insanı heyrətə gətirməyə bilməz. Ömürlərini mürşidi kamillərinə, yəni 
şahlarına qurban verən, bunun üçün bütün varlıqlarından keçmiş qızılbaşları 
“mənafe hərisləri” olmaqda günahlandırmaq acı gülüş və heyrət doğurmaya 
bilməz. Qızılbaşlar Səfəviləri hakimiyyətə gətirməzdən əvvəl də, sonra da 
məşəqqətli həyat yaşayırlar. Çünki Səfəvilər elə qızılbaşların özü deməkdir. 
Qərb alimləri Şah Abbasın ətrafındakı əcdadları kimi bu münasibətləri 
anlamamış və ya həzm edə bilməmişlər. Bu müəlliflər öz məkrlərində daha da 
irəli gedib belə deyirlər: “To create fissure in the tribal structur, Abbas 1 
patronised individual tribal members... demanding in return their unconditional 
loyalty and love to the person of the shah. Hence the term Shahsevan or “lover 
of the shah. This development introduced a new conception of authority where 
devotion was no longer based on either spiritual belieif or the interest of tribal 
collectives,but on individual relationships and gains” (Qızılbaş tayfa 
münasibətlərində) qeyri-sabitlik, çatlaq yaratmaq üçün I Şah Abbas ayrı-ayrı 
tayfa fərdlərini yanına çəkib sonsuz dəstək verir, bunun müqabilində isə 
onlardan qeyd-şərtsiz sədaqət və sevgi tələb edir, buna görə də onlar 
“şahsevən” adlanır. Hakimiyyətdəki bu yeni meyillik əvvəlki kimi ruhi inanca 
və tayfa münasibətlərinə deyil, yeni, fərdi münasibətlərə və mənafelərə 
əsaslanması demək idi) [1, 7]. Beləliklə, müəlliflər bütün mənəvi dəyərlərin 
üstündən xətt çəkmək qərarına gəlir, qətiyyən ilahi bağlılığını qəbul etmir və 
onlar üçün yeganə anlayış olan ticari münasibətləri ortaya qoyurlar. 
Ümumiyyətlə, yazdıqları əsəri başdan-ayağa müşayiət edən leytmotiv “almaq, 
satmaq və yerləşmək” prinsipləridir. Məqsəd Səfəvilərin sufilik, qızılbaşlarla 
ilahi münasibətlərini qaralamaq, bəsitləşdirməkdir.  

Dərin kökləri olan və mistik yaradılışa qədər uzanan münasibətlərlə heyrət 
doğuran əfsanəvi qızılbaşlar haqqında müəlliflər başdan çox kobud münasibətə 
yol verirlər.  

Qulamlara gəldikdə isə, onların ictimai vəziyyətini izah etmək üçün 
müəlliflər fəlsəfi terminlərə baş vurur və çox kübarcasına onların əskik 
mövqelərini ört-basdır edir və Səfəvi dövlətinin “sədaqətli xidmətçiləri” kimi 
qələmə verirlər. “Uprooted from their indigenouse socio-political networks,the 
slaves were transpalanted into the reconfigured imperial court. Once enslaved, 
the Shah invested them through conversion,with a new muslim identity 
predicated upon shii loyalty to the “shadow of god on earth...” (Özlərinin 
doğma köklərindən və ictimai-siyasi şəbəkələrindən ayrılan qulamlar yeni 
saraya yerləşdirilir. Qul vəziyyətinə düşən kimi şah onların dinini dəyişdirir, 
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“Allahın yerdəki kölgəsinə...”, yeni şiə müsəlmanlar kimi itaət etdirilirdilər) 
[1, 22]. 

1597/8-ci illərdən etibarən Səfəvilər dövlətinin paytaxtı Qəzvindən 
İsfahana köçürülür. Şah Abbasın bu addımı bir neçə strateji səbəbdən atdığı 
məlumdur. Birincisi, İsfahan İranın coğrafi mərkəzində yerləşirdi, bu baxımdan 
özbəklərin hücumlarına qarşılıq vermək daha asan idi və sərhədlər daha 
təhlükəsiz hala gəlirdi. Bundan əlavə, bu yerləşimin böyük ticari əhəmiyyəti də 
var idi, buradan İran körfəzinə çıxış daha asan idi və diplomatik əlaqələr daha 
asanlaşırdı [5, 155]. Müəlliflərin isə bu barədə yazdığı təəssüf doğurur:” Shah 
Abbas 1 decision to move the capital from Qazvin to Isfahan encapsulates the 
antogonism wrought by a new socio-military system, one that could not survive 
within a qızılbash-dominated order... Abbas I. s İsfahan served as a new 
physical and cultural environment from which the ruler and his slave 
household extended their power throughout the empire” (I Şah Abbasın 
paytaxtı Qəzvindən İsfahana köçürmək qərarı yeni ictimai-hərbi sistemin 
şəkilləndirdiyi antoqonistik ideyaları ifadə edir. Bu sistemin bərqərar olması 
qızılbaşların üstünlüyü şəraitində mümkün deyildi. I Şah Abbasın İsfahanı yeni 
təbii-mədəni mənzərə yaradırdı. Roger Savory heç bir əsas və isbat 
göstərmədən yazır ki, Abbas istərdi ki, qızılbaşları onların “sədaqətsizliyi” 
(“disloyalty”) üçün ağır şəkildə cəzalandırsın, lakin bunu edə bilmirdi, çünki 
ordunun əsasını təşkil edən qızılbaşlara qarşı bunu etmək ağır nəticələr verə 
bilərdi. Lakin Savory qəti bir fikirə gəlir ki, guya Abbas artıq qızılbaşlara 
üstünlük verməmək qərarına gəlir. Eyni zamanda da Savory qəbul edir ki, 
Səfəvilərin hakimiyyət gücünün əsasını qızılbaş müridlərinin sorğu-sualsız 
Səfəvi ailəsinə itaəti və fədakarlığı təşkil edirdi. Bu zaman belə bir sual doğur 
ki, nəyə görə Şah Abbas bu sevgidən, itaətdən və fədakarlıqdan öz istəyi ilə üz 
döndərsin. Bu, ya tarixi saxtalaşdırma cəhdi ola bilər, lakin əgər bu düzdürsə, o 
zaman bu hadisələri sübut edən məxəzlər olmalıdır. Lakin etiraf etməliyik ki, 
bütün şahlar kimi, Şah Abbasın da möhtəşəm quruculuq işlərinə qədər də 
böyük səhvləri olmuşdur.  

Roger Savory Şah Abbasın “sədaqətli dəstək gücü” axtarışlarına 
özünəməxsus cavab tapır. O bu gücü “third force”, yəni “üçüncü qüvvə” 
adlandırır. Üçüncü qüvvə deyilən isə bütün Şərq imperiyalarında istifadə 
olunan qulam qüvvəsi idi, yəni muzdlu ordu. Şah Abbas qulam ordusunu 
olduqca genişləndirir, onlara böyük imtiyazlar verir. İmperiyası böyüyüb 
gücləndikcə, daha çox qüvvəyə ehtiyac olduqca o, muzdlu qulamlara orduda 
daha çox yer verir. Səfəvi tarixində ilk dəfə olaraq xristian qulamlar qullar-
ağası, qızılbaş əmirlərin yerinə vali olaraq təyin edilir. Əlbəttə ki, bir çox 
qızılbaş əmirləri bu vəziyyətdən olduqca narazı qalırlar. Roger Savory Şah 
Abbasın qulamlara “sevgisindən və razılığından” yazsa da, onun verdiyi 
məlumatlar ziddiyyətlidir. Şah Abbas bütün yeni taxta çıxan şahlar kimi 
islahatlar aparır, imperiyanın günlük həyatında qulamlardan geniş istifadə edir. 
Ordu genişləndikcə onu saxlamaq şərtləri çətinləşir. Səfəvilərin dönəmin 
supergücləri ilə aramsız müharibələr apardıqlarını unutmaq lazım deyil. 
Qızılbaş sərkərdələri çox əzmli, hazırlıqlı və peşəkar ordu mənsubları olsalar 
da, onların qüvvəsi eyni zamanda bir neçə istiqamətdə savaşmağa yetməyə 
bilirdi. Bu səbəbdən bu islahatlar zamanın ehtiyacından doğan tələb idi, heç də 
“qulam sevgisi”ndən deyildi. Digər tərəfdən, Savory özü özünü təkzib edərək 
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belə yazır: “The fact that qızılbash governors were reappointed in times of 
crisis was in itself an admission that they were better able to defend them... An 
additional point is that the qhulam troops although they performed creditably 
enough in campainghs against the Ottomans and elswhere and although some 
outstanding military commanders emerged from their ranks did not in the last 
analyses posses that irresistable fighting elan (canlilik) based on a strong tribal 
esprit de corps, ühich had made the qizilbash the only troops in the Middle East 
to üin the grudging admiration of the Ottoman Janissaries. The qızılbash,in 
fact,dispised the ghulams,ühom they dubbed qara-oğlu or sons of black slaves” 
(Qızılbaş əmirlərin böhran zamanı öz yerlərinə qaytarılıb təyin edilmələri 
özlüyündə ona dəlalət edir ki, onlar bu torpaqları qorumağa daha mahir 
idilər... Bundan əlavə, demək lazımdır ki, qulam alayları osmanlılara qarşı və 
başqa döyüşlərdə özlərini yaxşı nümayiş etdirsələr və aralarından bəzi 
görkəmli hərbi qulluqçular çıxsa da, yenə də onlarda qızılbaşlarda olan və 
onları Orta Şərqdə yeganə Osmanlı yeniçərlərinin qibtəsinə səbəb olan və 
güclü tayfa bağlılığına əsaslanan döyüş şücaəti yox idi. Qızılbaşlar qulamları 
alçaldırdı, onlara qara-oğulları adı vermişdilər)” [5, 81].  

Lakin bütün şahlarda olan qorxular Şah Abbasdan da yan keçməmişdi. O, 
uşaqlıqdan qızılbaşların gücünə və acığına canlı şahid idi. Onun xatirində 
atasının keşməkeşli taleyi, anasının faciəvi sonu, qardaşlarının, əmi və 
dayılarının, bibisi Pərixan xanımın dəhşətli ölümləri dərin izlər buraxmışdı. O, 
mümkün olduğu qədər taxtını gücləndirməyə, özünü qızılbaşlardan müstəqil 
tutmağa çalışırdı. Misal üçün, o, dövlət torpaqlarını (mamalıqları) xassəyə, 
saray torpaqlarına çevirir. Onları qızılbaş təsirindən çıxarıb öz qulam 
nümayəndələrini oraya idarə etməyə təyin edir.  

Bəzi alimlər məxəz göstərilmədən yazılarında qəti fikirlər irəli sürürlər. 
Məsələn, Savory subyektiv olaraq Şah Abbasın qızılbaşlar haqqında fikirlərini 
qəti şəkildə elan edir. Tarixçi alim kimi böyük nailiyyətlərə imza atan Savory 
bir az belə fikirlərdən əslində çəkinməli idi, zənnimcə.  

“The polisy thus at the same time reduced the number of powerful 
qızılbash provincial governors who acted like petty princes in the area under 
their jurisdiction and enhansed the prestige of the ghulams” (Beləliklə, bu 
siyasət nəticəsində özlərini kiçik “şahcıqlar” kimi aparan vilayət əmirlərinin 
sayı da azalır, amma qulamlar yüksəlir və güclənirdi. Lakin qızılbaşları 
zəiflətdikcə onun öz hakimiyyəti də zəifləyirdi). Bununla qızılbaşları növbəti 
dəfə alçaltmağa cəhd edən və islahatları bəyənən Rocer Savory bir az sonra isə 
belə nəticəyə gəlir, “In the long term, then the policy of converting state into 
crown provinces impaired the economic health of the country and weakened it 
militarily” (Uzun zaman kəsimində ölkəni xassələrə çevirmək siyasəti hərbi və 
iqtisadi zəifliyə gətirib çıxarır) [5, 101]. 

Qərb alimlərinin xüsusi marağı və hər bir müəllifin dönə-dönə vurğuladığı 
məlumat Allahverdi xan haqqındadır. Bəziləri onu gürcüdən, bəziləri isə 
ermənidən dönmə qulam hesab edir. Allahverdi xan Səfəvi tarixində ilk 
qulamdır ki, ən varlı əyalətlərdən olan Fars əyalətinin vali-əmir statusuna qədər 
yüksəlmiş və qullarağası olaraq qulam alayının sərkərdəsi vəzifəsinə təyin 
edilmişdi. Savory onun bu vəzifələri “meteor sürəti” ilə qazandığını yazır. Bu 
“nouveaux riche” qulamlar tez-tələsik öz ailələrinə yüksək zadəgan statusu 
qazanmağa çalışıb, beləliklə qızılbaşların yerlərini tutmağa tələsirdilər. “These 
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nouveaux riches of Safavid society attempted to found their oün family 
dinasties... Allahverdi Khan achieved equality of status with the qizilbash 
amirs,and became the first reprsentative of a new ghulam aristocracy” (Səfəvi 
cəmiyyətinin nouveaux richeleri özlərinə sülalə qurmağa can atırdılar... 
Allahverdi xan qızılbaşlarla eyni status qazanıb yeni qulam zadəganlarının 
nümayəndəsinə çevrilir) [5, 81].  

Şah Abbas taxta çıxar-cıxmaz bütün gücünü atası Məhəmməd 
Xudabəndənin zəif idarəçiliyi nəticəsində İranın darmadağın edilmiş 
torpaqlarını və ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə yönəldir. Əvvəlcə öz uşaqlıq 
dövrünü, yaşadığı və çox bağlı olduğu Xorasanın cənubundakı Sistanı 
özbəklərdən təmizləməyə başlayır. 9 aprel 1598-ci ildə Şah Abbas İsfahandan 
Xorasana yürüşə başlayır və addım-addım özbəkləri torpaqlardan qovub 
çıxarır. Şah Abbasın döyüş qabiliyyəti dillərdə dastan olur. O, ulu babası Şah 
İsmayılın döyüş taktikasından geniş istifadə edir və Din Məhəmməd xanın 
sərkərdəlik etdiyi güclü özbək ordusunu yenməyə nail olur.  

Bundan sonra Şah Abbas Azərbaycana və Şirvana üz tutur. O, osmanlıları 
Təbrizdən çıxarmağa nail olur, Bağdadda osmanlı hücumlarını dəf edib 
sərkərdələrini həbs edir.  

Şah Abbasın sərkərdəlik nailiyyətləri və qəhrəmanlıqları saysız- 
hesabsızdır. O, taxta çıxan kimi bir neçə mühüm istiqamətdə müharibələrə 
başlayıb hamısında da qələbə çalır.  

Savory Abbasaqədərki İran tarixini “dəyişikliklər və təcrübələr dövrü” 
adlandırır – “change and experiment” [5, 91]. Bunlara o, Səfəvilərin ən başdan 
nədənsə sufi təriqətini dövlətlə birləşdirmək niyyətində olduqlarını və 
türkmənlərin taciklərdən üstün mövqe tutmamalarına çalışdıqlarını yazır. 
Absurddur, deyilmi? Axı Səfəvilərin müridləri sufi türkmənlər idi. Onların 
Səfəvi ailəsi ilə orqanık bağlılığı və üstünlüyü təbii idi. Həm də ən başdan 
bundan daha təbii bir hal və münasibət ola bilməzdi. Əlbəttə, sonraki imperiya 
münasibətləri, üləma, tacik, erməni və gürcü qulamlar kimi yad ünsürlərin 
sistemə daxil olması ilə bu orqanik bağlılıq da yavaş-yavaş eroziyaya 
uğramağa başlayır. Qərbdə əvvəl Şah Təhmasibin, sonra isə Şah Abbasın 
“üçüncü qüvvə”nin təqdimatı ilə “sosial inqilab etdiyini” yazırlar, halbuki 
yuxarıda da yazdığımız kimi, imperiya qanunlarında yeni qulların gəlməsi 
qədər təbii proses ola bilməz, bunu zorla “erməni və gürcü qulamların 
əvəzolunmazlığı” ilə izah edib beyinlərə yeritmək prosesini müşahidə edirik, 
yəni bütün araşdırmalardan qırmızı xətlə bu keçir. Aydındır ki, nəhayətdə 
xristian dünyası məhz bu qulların vasitəsilə möhtəşəm Şərqin dağılmasına nail 
olub, bu siyasətin davamını bu gün də müşahidə edirik və məhz bu qullara 
onlar təşəkkür borcludular, ona görə də onların rolunu böyüdüb “üçüncü 
qüvvə”, “qulam zadəganları” kimi qulağa qəribə gələn ifadələrlə göylərə 
qaldırırlar. Eyni zamanda, Şah Abbasın taxta gəlmədən əvvəlki dövrdə atası 
Məhəmməd Xudabəndənin zəif siyasəti onu məcbur edir ki, gəncliyindən güclü 
daxili siyasət aparsın və qızılbaşların da, necə deyərlər, “yüyənini bərkitsin”. 
Məhz buna görə bəlkə də o, “üçüncü qüvvə” deyilən qulamların hakimiyyətini 
artırır. Əslində, hər yerdə söhbət ən çox iki qulamdan gedir: Qaraçaqay və 
Allahverdi xandan. Burada sual doğa bilər ki, nəyə görə başdan türkmən 
qızılbaşlar bu təyinatlara qarşı çıxmayıblar? Çünki birincisi, onlar yüksək 
status alsalar da, sayları az idi, bundan əlavə, Qərb alimləri türk dilini nə qədər 
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dərin bilsələr də, bəlkə də anlamamışlar ki, bir türkmən üçün kiminsə qulam 
olması onun artıq başdan bəlirlənmış əskik vəziyyətdə olması deməkdir, 
“qulam” sözünün mənasında bu var, eləcə də “qullarağası”. Amma türkmən 
olmaq artıq doğuluşdan Şərqin hakimi olmaq demək idi. Buna görə türk 
xalqının həmişə onlara acımaq və hörmət etmək, daha da əskiltməmək kimi bir 
münasibəti mövcud idi. Türklərin “İgid basdığını kəsməz” kimi ata sözləri də 
bu məqsədə xidmət edir.  

Buna görə də Savorynin gəldiyi nəticə “...The secret of Abbasses sucsess 
was that he maintained a delicate balance between variouse elements of the 
system-turks, iranians and caucasians. The failiure of his successors to 
maintain this balanse led ultimately to the decline of the dynasty”. Zənnimcə, 
bu fikir yenə qulamların tarixi əhəmiyyətinin süni qabardılmasına xidmət edir 
və çox əsassız görünür, çünkü qızılbaşlar kimi hərbi və mənəvi qüvvənin 
yanında belə bir “balansa” ehtiyac yox idi və bu, mümkün deyildi, ikincisi, 
deyilən qulamlarda bu potensial da, görünür, yox idi. Dediyimiz kimi, bütün 
tarixçilərin Qərbdə misal gətirdiyi mövqe tutmuş yalnız iki qulam var idi: 
Qaraçaqay və Allahverdi xan. Səfəvilərin süqutunu hazırlayan ən böyük səbəb 
“qulam network” deyilən hərəmqulları ilə tacirlər şəbəkəsinin rolu idi və 
şahzadələri qızılbaşların yetışdirmə üsulundan əl çəkib hərəmə gətirmələri, 
onları qulam hərəmağalarına vermələri idi. Bu siyasətin ən dəhşətli fəsadları 
isə hərəmdə özünü büruzə verir. Burada əvvəllər müəlliflərin ifadəsi ilə desək, 
“əfsanəvi qızılbaşlar”ın mənəvi və fiziki tərbiyəsini alan şahzadələr artıq 
hərəmdə axtalanmış xacələrin və analarının saray fitnələrinin qurbanlarına 
çevrilirlər. “Control of the royal princes by the court yevnuchs and the women 
of the harem gave the latter an undue and altogether purnicious influence in 
political affairs...” (Hərəmağalarının və qadınların himayəsinə verilən 
şahzadələr üzərindəki nəzarət bu insanlara hədsiz və son nəticədə məhvedici 
siyasi təsir gücü bəxş edir) [5, 95]. 

Şah Abbasın xatalı siyasəti dəhşətli nəticələrini öləndən dərhal sonra 
göstərdi. Müəlliflər bu müsibəti belə ifadə edirlər: “With the death of Shah 
Abbas I in 1629 a bloody massacre marked the end of Safavid classical rule at 
the court of İsphahan. Forty women were killed in the harem. All of Abbas I 
grandsons born to his daughters were either blinded or murdered. A faction of 
royal slaves that Abbas 1 had introduced consolidate his dominion eliminated a 
branch of the Safavid family. Qizilbash [Shaykhavand], Persian notables 
[Mar’ashi] and son-in laws [damad] of Abbas 1 were removed from there 
posts” (Şah Abbasın 1629-cu ildə vəfatından sonra İsfahan sarayında 
Səfəvilərin klassik hakimiyyət dövrünün sonunu möhürləyən hadisə baş verir. 
Hərəmdə 40 qadın qətlə yetirirlər. Onun qızlarından olan bütün oğul nəvələri 
ya öldürülür, ya da ki gözləri çıxarılıb kor edilir. Şah Abbasın öz gücünü 
möhkəmlətmək üçün ortaya çıxardığı qulamlar Səfəvi ailəsinin bir qolunu 
tamamən məhv etdilər...).  
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Ayten NASIBOVA 
 

SOME PARADIGMS AND REFLECTIONS OF QULAM POLICY OF 
SAFEVID SHAHS IN RESEARCHES OF WESTERN SCHOLARS 

SUMMARY 
 

Safevi history had held more important place in western historical 
researches than we think or expect it to be. Moreover, looking through this 
works together with we witness authentic investigations we witness also 
misrepresentations and manipulations of facts. The aim of this article is to 
show some examples of researches of western scholars about qhualm policy of 
Safevid Shahs and some distortions assumed in the researches of the western 
scholars, especially of Armenian origin.  

 
Айтен НАСИБОВА 

 
ПОЛИТИКА САФЕВИДОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГУЛАМАМ И 
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
РЕЗЮМЕ 

 
История государства Сафевидов занимает больше места в 

современных западных исследованиях, чем мы могли бы предположить. 
Более того, наряду с правдивым подходом к этой истории мы становимся 
свидетелями также различного рода искажений и манипуляций в этой 
сфере. Цель моей статьи- показать некоторые примеры исследований 
политики Сафевидов в отношении гуламов, а так же примеры трудов и 
допускаемых искажений в работах некоторых современных западных 
историков,особенно историков армянского происхождения.  
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