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Tanınmış səfəvişünaslar Babayan, Fərhad, Babaie, Mccabenin birgə 

yazdıqları “Slaves of the Shah” əsərində hakimiyyəti yavaş-yavaş ələ keçirən 
qulamların incəsənətə münasibətlərindən bəhs ediblər. “Before long they 
eclipsed the rival qızılbash as patrons of the Art of the book and contributed 
towards the formulation of a new pictorial language that reached its 
culmination in the mid-seventeen century” [1, s.114]. Müəlliflər xüsusilə 
erməni qulam - “armenian qhulam” Qaraçaqay xanın fəaliyyətini açırlar. 
Görünür, o, Məşhədin valisi statusunda bir çox incəsənət nümunələrini ələ 
keçirməyə müvəffəq olur. Əsərdən belə nəticəyə gəlinir ki, qulam ailəsinə  
qədər Məşhədin valisi qızılbaş Şamlu ailəsinin bütün varidatı, xüsusilə də 
kitabxana və ya bir hissəsi Heratdan Məşhədə keçib “new locus of power” 
dedikləri erməni ailəsinin əlinə keçir. “When Shah Abbas 1 succeeded to the 
throne in 1587, patronage of the Arts of the book traditionally centered at the 
Royal Court, was largely dominated by the qızılbash nobility, who had set up 
their own libraries in the provinces” [1, s.115]. Deməli, ermənilərin “xüsusi 
qabiliyyətləri” Səfəvi dövründə incəsənətə və kitabxanalara da yansıyır. 

Bu məqaləyə əsasən, yenə erməni siyasətinin nümunəsi olaraq, müəlliflər 
belə bir arqumentlə çıxış edirlər ki, guya II Şah İsmayılın, kor Məhəmməd 
Xudabəndənin və Təhmasibin şahlığı dövründə qızılbaşlar incəsənəti “ələ 
keçiriblər”. Sual doğur: tarixən incəsənətin ataları sayılan qızılbaşlar bunları 
kimdən və haradan “ələ keçiriblər”? Bu subulandırıcı cümləni yazmaqla 
müəlliflər qızılbaşların qədimdən “incəsənət patronları” kimi tarixi 
əhəmiyyətini azaldır, qəsdən “cavanlaşdırırlar”. 

Müəlliflər özləri də qızılbaşların kitabxanaları haqqında yazırlar: “Ferhad 
khan Qaramanlu, the governor of Azerbaijan and later Fars, was another 
leading Qızılbash patron, whose library staff included two of the most 
celebrated Safavid calligraphers, Ali Riza Abbasi and Mir Imad” [1, s.115]. 

Ya da ki, “In 1576, when Abbas Mirza, the future Shah Abbas I arrived 
in Herat as Royal governor of the province, his Turkoman guardian Ali Guli 
Shamlu established one of the premiere libraries in the city and employed 
several leading poets and artists including the Painter Muhammadi, who later 
joined Shah Abbas I” [1, s.115]. Heyif ki, müəlliflər yenə də əsassız və tutarsız 
intriqaya yol verib, qızılbaşların tarixən məlum nəcib cəhətlərini burada siyasi 
məqsəd kimi təqdim edirlər: “Sponsorship of lavishly illuminated and 
illustrated texts and deliberate emulation of the Safavid court style, helped the 
Qizilbash to strengthen their cultural status and present themselves as 
formidable rivals of Safavid household” [1, s.15]. Hətta Şah Abbasın Qəzvində 
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kitabxananı gücləndirmək kimi nəcib bir addımını müəlliflər necəsə 
qızılbaşlara qarşı yönəlmiş siyasi addım kimi qələmə verirlər. Müəlliflər, Rza 
Abbasi, Məhəmməd, Sadıq bəy, Siyavuş kimi nəhəng kalliqrafların Qəzvin 
kitabxanasında yaşayıb-yaratdıqlarından bəhs edirlər. İnanılması çətin olsa da, 
müəlliflər hətta Şah Abbasın “Şahnamə” proyektini də qızılbaş düşmənliyinə 
bağlayırlar. “Although the manuscript was never completed, its scale and 
luxuriose illustrations were clearly intended to bolster the Shahs politikal 
authority and confirm his rightful claim to the Persian throne, especially in 
view of persistant qızılbash threats” [1, s.116]. 

Qəribə səslənsə də, Şah Abbasın incəsənət nümunələri ilə zəngin sarayını 
müəlliflər “the presence of a large christian Armenian community in Isphahan” 
- “böyük erməni xristian cəmiyyəti”nin İsfahandakı varlığına bağlayır, bunun 
izahını vermirlər. Şah Abbasın sənətkara verdiyi qiyməti müəlliflər Sadıq bəyin 
nümunəsində göstərirlər. Sarayda işləyən sənətkarlar saray əyalı hesab edilir, 
hətta işdən çıxandan sonra onların həyat tərzi dəyişmirdi. 

Qulamlara gəldikdə isə, müəlliflər gürcu qulam Siyavuşun sarayda təhsil 
almasını və yerləşməsini nümunə gətirirlər. Yenə də qəribə bir faktı vurğulayan 
müəlliflər qulamların sarayda polo, oxatma, təbii elmlər, din, atminmə kimi 
qabiliyyətlərlə yanaşı, onlara “civility” -  “sivil insan olma tərbiyəsi”, 
“humanity” - “insaniyyətlik” kimi elmlərin öyrədilməsindən, qulağa qəribə 
gələn və bir çox şeydən xəbər verən məlumatlar verirlər. Onların zövqünü 
inkişaf etdirib saray qanunlarına inteqrasiya edirmişlər. Qulamların hər sahəyə 
nüfuz etmələrinə qarşı olan qızılbaşlar bu durumdan narahat idilər. Xüsusilə 
Zülqədər ailəsinin səsini yüksəltməsi nəticədə qarşıdurmaya  və Zülqədərlərin 
məğlubiyyətinə gətirib çıxarır. “Their defeat in 1590 is generally 
acknowledged as turning point in Safavid-qizilbash relations” [1, s.119]. 
Gördüyümüz kimi, qulamlar bu gün üstləndikləri “ara qarışdırıb mənfəət 
əldəetmə” prinsipi ilə artıq çox şeyə nail olmağa başlayırlar. Qulamların 
“nailiyyətləri” sənətdə də həkk olunmuşdur. Qulam Allahverdi xanın buraxdığı 
“Futuhhati-humayun” manuskriptində, misal üçün, “ascendancy of qulam 
nobility” - “qulamların zadəganlığa yüksəlməsi” əks etdirilmişdir. Qulam 
Allahverdi xanın oğlu İmanqulu xanın dövründə onun iştirak etdiyi 
müharibədən sonra isə “Qashm book of war” manuskripti nəşr edilir və Pietro 
della Valle bu nəşri “öz ağalarına” - Vatikana hədiyyə edir. 

 Müəlliflər, nəhayət, qəbul edirlər ki, qulamların sənətdəki fəaliyyəti heç 
də sənətin inkişafı üçün deyildi, bu, sırf qızılbaşların təqlidi və yerini tutmaq 
niyyəti daşıyan məkrli planlarından biri idi: “None of these activities was either 
new or unusual among members of the Safavid elite, but for the newly 
converted slaves artistic patronage must have played an important role in 
bolstering their standing and help counter the qizilbash`s long established 
political and cultural influence” [1, s. 121]. 

Tarixin ən qəddar cəlladlarından olan erməni qulam Qaraçaqay xan və 
ailəsi də əllərində geniş var-dövlət və sənət kolleksiyaları toplayırlar. Sarayda 
dərzi kimi çalışan bu tip necəsə özünə siyasi karyera edib, qızılbaşları 
“sıxışdırmağa” nail olur. Şah Abbasın yersiz etibarından və sadəlövhlüyündən 
istifadə edən qulam ailələri ona nail olurlar ki, qədim “Quran”lar, təfsirlər və 
manuskriptlər tarixən olduğu kimi, qızılbaşların baş əydiyi Şeyx Səfinin Sufi 
məbədində deyil, onların ağalıq etdiyi yeni şiəlik mərkəzi olan Məşhəddə 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 231

yerləşdirilsin və beləliklə də, Şeyx Səfi məbədinin mənəvi təsir qüvvəsini 
azaldıb, diqqəti oradan yayındırsınlar. “The collection of Qurans and religiouse 
texts were intended to transform Mashad into the undisputed religiouse and by 
extention shii, sembol of Iran, while Ardabils remarkable holdings of secular 
manuscripts and luxury goods reinforced its status as the Safavid ancestral 
shrine” [1, s.123]. 

Qəribədir, Şahın bu məbədlərə bəxş etdiyi məşhur çini kolleksiyasının 
üzərində Şah Abbas yazılıb, yanında da, müəlliflərin öz etirafına görə, erməni 
qulam Qaraçaqay xanın adı olsa da, bu adın yazılış şəklinin və zamanının fərqli 
olduğu ehtimal edilir. Demək ki, məlum təhrif və saxtakarlıq “qabiliyyəti” 
burada da özünü göstərir. Müəlliflər Şah Abbasın nadir kolleksiyasını yavaş-
yavaş, Qaraçaqay xanın isə, müasir dövrdəki kimi, “all at ones”, birdən-birə 
əldə etdiyini yazırlar: “Perhaps as booty in one of the military campaighnes in 
the east” [p.125]. Beləliklə, bu “yeni xan” əldə etdiyi var-dövlətlə özünə 
“iqtisadi-sosial status əldə etməyə çalışır - “economic and social status among 
the elite” [1, s.125]. 

Beləliklə, 1616-cı ildə o, “xan” statusu alır. Müəlliflər Səfəvilərə xidmət 
etmiş bir sıra qulamları qeyd edib onların böyük nailiyyətlərindən söz açırlar. 
Şah Abbasın bütün memarlıq nailiyyətləri isə ermənilərin adına çıxılır. 
Bununla belə, qızılbaş düşmənçiliyi  hər an vurğulanır: “Only the qhulams, the 
servants of the Şah, his adopted sons and brothers whose loyalties transcended 
tribal ties of the qizilbash grandees, could have acted in unison as the all-
embracing arms of the monarch in order to implement and concretise these 
imperial designs” [1, s.101]. Və yaxud da bu cümlədə bütün fikir və niyyətlər 
ortaya çıxır: “Architectural patronage necessitates substantial funds, material 
resources and labour, and the qhulams had the privilege of access to the royal 
purse “the khassa” in the full meaning of the term” [1, s.113]. 

Qızılbaşların qədim ənənələrinə sahiblənən qulamlar əmirləri hər şeydə 
təqlid edir, özlərini onların sırasına daxil etmək üçün əllərindən gələni edir, 
özünütəsdiq prosesi hər sahədə, dində, siyasətdə, o cümlədən incəsənətdə də 
min cür hiylə ilə qarışıq mənzərə yaradır. Müəlliflər bu prosesi belə qələmə 
verirlər: “Although no other illustrated manuscrips comissioned by Manuchehr 
khan [Qaraçaqayın oğlu] have been identified at this time “Tarcuma-i-suüüar 
al-kavakib” ranks among one of the most innovative illustrated texts of the first 
half of the 17th century, establishing him as a leading patron of the art of the 
book” [1, s.130]. Hətta məşhur Səfəvi rəssamı Məhəmməd Qasımın “Xana 
məktub”unu müəlliflər necəsə Mənuçöhrün oğluna aid etməyi məqsəd 
qoyurlar. Bu məktubda xanın adı çəkilmir, yəni kim istəsə, öz məqsədi üçün 
istifadə edə bilər: “Although the addresee is simply referred to as a “Khan”, the 
text implies that he already employed other artists, who were “invoking 
blessings” on him... It can be safely argued the petition was intended for the 
new governor of Mashad [Qaraçaqay xanın nəvəsi]” [1, s.131]. 

Sual doğur: bəs bu qədər “xeyirxah və nəcib” insan kimi təqdim olunan 
bu “erməni xana” nəyə görə “bad suluki” - “pis əxlaqlı” adı qoyaraq Şah Abbas 
2 valilikdən uzaqlaşdırır və yerinə qızılbaş əmiri Murtuzaqulu xanı təyin edir?! 
Lakin Murtuzaqulu xan qorçubaşı təyin edildikdə Qaraçaqay xan yenidən 
yerinə qayıtmağa nail olur. Murtuzaqulu xan Məşhəddə olarkən “Şahnamə”nin 
yeni illüstrasiyalı versiyasını sifariş edir, bunu görən Qaraçaqay onu təqlid edir 
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və bir “Şahnamə” də o sifariş edir. “His desicion to embark on such an 
ambitiouse rival project highlightes the importance of illustrated manuscripts 
as symbol of status, especially among the qhulams and the qizilbash elites” [1, 
s.133]. Bu “Şahnamə”lərin biri bu gün Windsor Sarayı muzeyində, o biri isə 
Gülüstan Saray Kitabxanasında saxlanılır. Lakin müəlliflərin faktları qarışıq 
verməsi ona əsas verir biz düşünək ki, məhz Murtuzaqulu xanın “Şahnamə”si 
Qaraçaqayın adına çıxılır. Yeri gəlmişkən, “bad suluki” ifadəsinin əsl mənasını 
gizlədən müəlliflər bunu “arrogance” - “dikbaşlıq” kimi tərcümə edirlər. 

Səfəvi incəsənət nümunələri sonralar böyük talana uğrayır. 
XX əsrin əvvəlində dağılan, daha doğrusu, dağıdılan Şərqin türk 

imperiyaları, Osmanlı, Səfəvi-Qacar, Moğol dünyası bəşəriyyətə böyük sənət 
vərəsəsi bəxş etmişdir. Kolonializm siyasəti nəticəsində yandırılan, 
yağmalanan, talan olunan əsərlərin sayı-hesabı yoxdur. Bu gün bu əsərləri biz 
ancaq Avropa, Amerika və Rusyanın dəbdəbəli və zəngin muzeylərində az da 
olsa görüb, öldürülən sivilizasiyanın möhtəşəmliyi haqqında təsəvvür 
formalaşdıra bilərik. 

Nyu Yorkun Metropolitan, Vaşinqtonun Sakler Smithonian, Böyük 
Britaniyanın British Museum, Viktoria və Albert Muzeyi, məşhur 
universitetlərin muzeyləri, Rusyada Ermitaj, Oxotniy ryad, Almaniyanın, 
Fransanın və dünyanın bir sıra aparıcı muzeyləri bu gün Şərq mirası ilə dolub-
daşırlar. Son texnologiyalarla və yüksək hazırlıqlı kadrlarla təchiz edilmiş bu 
muzeylərdə dünyanın aparıcı mütəxəssisləri durmadan dərin araşdırmalar və 
yeni kəşflər edirlər. Bu proseslər insanda qibtə və rəğbət hissi doğurur. Son 
zamanlar isə Səfəvi, Osmanlı İslam incəsənətinə maraq getdikcə artır və 
nəticədə bir sıra mühüm nəşrlər ortaya çıxmaqdadır. Xüsusilə bu sahədə 
bugünün aktiv mütəxəssislərindən Məsumə Fərhad, Şeyla Conby kimi 
alimlərin, Metropolitan Muzeyinin tərtib etdiyi “Court and cosmos” 
kitablarınin adlarını çəkməliyəm. 

Məsumə Fərhadın son nəşrlərindən biri “The art of the Quran treasures 
from the musem of turkish and Islamic Art” kitabıdır. Nəfis və izahlı 
illüstrasiyalarla və dolğun araşdırmalarla zəngin bu əsər insanı heyrətləndirir. 
Diqqət etsək görərik ki, bütün bu muzeylərin və sərgilərin yaranma dövrü məhz 
Şərq sivilizasiyasının dağıldığı dövrə təsadüf edir. Görünür, bu məsələ Qərb 
siyasətinin tərkib hissəsidir. Həmin prosesləri biz bu gün Palmira dağıdıldığı 
zaman Suriyada müşahidə etdik. Məsumə Fərhad yazır: “Opened in Munich`s 
exibition park at Theirsienhöhe on May 14, 1910, it included 3600 
masterpieces artfully installed in eighty rooms. Among these were “500 
illustrated pages of manuscriptes and the so called Art of the book”, which 
included one copy of an Ottoman Quran among Persian illustrated works from 
the collection of  Friderich Sarre,one of the organisers” [2, s.20]. “The art of 
Quran” kitabında bir sıra məşhur alimin əsərləri  və məqalələri yer alır. Səfəvi 
dövrü haqqında burada professor Zeren Tanındının məqaləsi diqqət çəkir. O 
yazır: “With the accession of the Safavids to the Persian throne in 1501, the 
production of fine manuscripts spread from the capital Tebriz and its Royal 
workshops to other cities. Although Shiraz produced the greatest numbers of 
Qurans, the cities of Tebriz, Qazvin, Isfahan and herat were also aktive” [3, 
s.107]. Səfəvi əlyazma ustaları bütün Şərq imperiyalarına Səfəvi sənətini 
yaymaqla məşğul idilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Səfəvilərlə başlayan 
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ənənə deyildi. Qədim tarixi olan “Quran” incəsənətinin bir neçə inkişaf yolu 
var idi, Səfəvilər Ağqoyunlu Dövləti, Timurid dövləti kimi nəhəng incəsənət 
istehsalçılarının varisləri idilər. Lakin bu məktəb “Quran”ı yazmanın 
özünəməxsus yolunu kəşf etmişdir. Səfəvilərin yüksək zövqünü vurğulayan 
alim yazır: “Together they developed a distinctive style, characterised by fine, 
ace-like-floral scrolls in gold with tiny colored flowers on an intence lapis 
ground. The refined design is echoed in the stamped binding, creating an 
overall sence of delicacy, which characterises much of early Safavid artistic 
expression” [3, s.108]. Zeren Tanındı Səfəvi dövründə “Quran” üzərində 
işləyən Qasıməli ən-Naravi Şah Mahmud Nişapuri, Hasan əl-Bagdadi, 
Məhəmməd İbn Əhməd əl-Xalili əl-Təbrizi kimi nəhəng kalliqraf və kitab 
tərtibatçılarının adlarını çəkir. 

Səfəvi dövrü sənətinin öyrənilməsi ayrıca böyük bir elmi araşdırma 
mövzusudur. Zənnimcə, bu mövzunun araşdırılması bu gün Azərbaycan 
alimlərindən böyük diqqət, fədakarlıq və həssaslıq tələb edir. 
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Айтен Насибова 

Сафавиды как патроны искусства и гуламы в исследованиях 
известных западных учёных 

Р е з ю м е 

 

Вклад государства Сафавидов в искусство Востока безмерно. Музеи 
мира, щеголяющие своими восточными выставками, полны шедеврами, 
принадлежащими именно этому региону. Моя цель в этой статье показать 
пример того как гуламы Сафавидов присваивали их достижения в этой 
сфере на примере исследований известных западных учёных. 

 

Ayten Nasibova 

Safavids as patrons of art and gulams (slaves) through the eyes of 
west researchers  

S u m m a r y 

The amo unto fart contributions that Safavid period gave to world is 
countless. Modern prominent museums of the world are full of the examples of 
this contributions, usually presented as the best exemplars of the Easternand 
Islamic Art. The main goal of my article is to sho wanun precedented examples 
of arrogating of these achievements by the gulams (slaves) of the Safavids 
through the eye of modern Safavid researchers. 
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