
 
 
 
 

AZERBAYCAN SAFEVÎ DEVLET�N�N ASKERÎ TE�K�LÂTI 
 
 

Zabil BAYRAMLI� 
 

Özet 
Daimi ordunun bölümleri “korçu”, “gulam”, “tüfekçi”, “topçu” bölümlerinden olu�ur. Bu bö-
lümlerin lideri “korçuba��” d�r, ikinci s�rada “gulama�as�”, üçüncü s�rada “tüfekçiba��” ve son 

olarak “topçuba��” yer al�r. Devlet kademesinde üye olarak “korçuba��” ayn� zamanda ordudan 
sorumlu bakand�r. Korçu ad� verilen ki�iler hassa askerleridir. I. �ah �smail taraf�ndan Chagataev 

ordu sistemi örnek al�narak kurulmu�tur. Yaz�l� kaynaklara göre o dönemde olu�turulan bu 
ordu yerel insanlardan olu�uyordu. 

�ah Abbas iktidara gelir gelmez askeri reform çal��malar�n� h�zland�rd� ve gulam, tüfekçi ve 
topçu s�n�f�ndan olu�an yeni bir ordu kurdu ve �ah’�n ordusunu güçlendirdi. Yeni olu�an bu 

ordunun toplam say�s� 44 bin ki�iyi buldu. 
Korçular askeri politikalarda geni� bir etkiye sahiptiler ve �ah �smail bunlar�n yetkilerini k�s�tla-

mak istedi fakat ordudaki ehemmiyetlerini dü�ünerek plan�n� erteledi.  
16.yüzy�lda bile Korçular devleti desteklemeye devam ettiler. 
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MILITARY ORGANISATION OF THE AZERBAIJAN SAFEVY STATE 
 

Summary 
The permanent army consisted of the divisions of “qurchu”, “qulam”, “tuphenkchi” (riffler) and 
topchu (cannoner). Among the staff of these army “qurchubashi” was the head,“qullazaghasi” 
the second, “tuphengchi aghasi” the third, and “topchubashi” the last. Being the member of the 

state council,”qurchubashi” was the Military Minister as well. 
Gorshus were hassa soldiers. C reated by Shah Ismail I on the sample of Chagataev military 

system.According to the written sources of that period this army consisted of only indigenious 
people. 

Almost at onse came to the power Shah Abbas I carried out military reform and have created 
new combat army consist of gulam,tuphenchy and topchy improved and strengthened Shah 

army. The aggregate number of new combat arms were 44 thousand persons. 
As the Gorchuss military political in fluence was wide,Shah Abbas I decided to restrict their 

rights,but considering their importance sustained his plan. 
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Even in XVII century the Gorchus were still the support of state. 
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G�R�� 
Safevî Devletinin askerî te�kilât�yla ilgili olarak XVI.-XVII. yüzy�lar�n Avrupa 

literatüründe ve yerli kaynaklarda ayr�nt�l� ve bilimsel önem ta��yan bilgiler bu-
lunmas�na ra�men sovyet tarih biliminde bu sorun her yönden ve bilimsel olarak 
bir çözüme ba�lanmam��t�r. Çünkû bu devirde ilk kaynaklar bazen ayr�nt�l� olarak 
ele al�nmam��, tarihsel gerçekleri yans�tan olgular aç��a ç�kar�lmam�� ve kar��la�-
t�rmal� bilimsel–ele�tirel incelemeler yap�lmam��t�r. Bu yüzden Azerbaycan Safevî 
devletinin askerî te�kilât�n�n kaynaklar esas� üzerinde ara�t�r�lmas�na, ö�renilme-
sine ve sorunla ilgili tarihsel gerçeklerin aç��a ç�kar�lmas�na büyük gereksinim 
duyulmaktad�r. 

Safevî ordusu devlet ve �ah ordusundan müte�ekkil olmak üzere iki bölüme 
ayr�l�yordu. Birincisi (devlet) yöneticilerinin (hakimlerinin)* Alaylar'�ndan, 
Gorçular�dan (Korçular�dan), ikinci bölüm ise Kullar (Gulamlar), Tüfekçiler ve 
Topçular�dan meydana gelirdi.1 

Eyalet hakimlerinin emrinde olan Türk-K�z�lba� ordusu hakk�nda “Tezkiret el-
müluk”ta bulunan bilgileri V.Minorski ara�t�rarak sözü geden ordu mevcudunun 
toplam say�s�n�n 58.289 ki�iden, �.P.Petru�ekski ise 59.496 ki�iden olu�tu�unu be-
lirtmi�tir.2 1617-1624 y�llar�nda K�z�lba� memleketinde oturan Pyetro della Valle'ye 
göre K�z�lba� askerlerinin say�s� 70.000 olmu�, bunlardan 50.000 ki�i ise askerî 
hizmette bulunduklar�ndan dolay� devletten maa� al�yordu. 20.000 ki�i ise ticaret 
ve tar�m i�leriyle u�ra�t�klar�ndan devletten maa� alm�yordu.3 Seyyaha göre K�z�l-
ba�lar 32 kabileden olu�mu�, her kabiledeki nüfus say�s� 10.000-12.000 ki�iye ula��r 
ve bir kaç kabile nüfusu ise 500 ki�iden fazla de�ildi.4 Pyetro�nun ki�isel gözlemle-
rine göre Türk K�z�lba�lar�n on alt� ili sol kol, di�er on alt� ili ise sa� kol ili ad�n� 
almaktayd�. Sava�ta, seferde, divanhane�de on alt� il �ah��n sa��nda, on alt� il ise 
solunda bulunurdu.5 Pyetro ifade ediyor ki, her K�z�lba� serbest olup istedi�i za-
man maa��n� almaktan kendi iste�i üzerine vazgeçebilir, yahut hizmet yerini 
de���e bilirdi. Ama sava� s�ras�nda ba�kana, yani maa� verene kay�ts�z �arts�z tabi 
olmal� ve askerî disiplini, kurallar� yerine getirmeliydiler. Her bir askerîn y�ll�k 
maa�� 5 tümenden az de�ildi, bu ise iyi bir at sat�n almak ve bir y�l geçim sa�la-
mak için yeterince idi. Ordu komuta kadrolar�n�n ve memurlar�n mali durumu 
daha iyiydi; onlar hizmet derecesine göre maa� al�rlard�. Orduda öyle ünlü ki�iler 
vard� ki, onlar�n y�ll�k maa�� 300-400 tümene ula��rd�. Bu ünlü ki�iler sava� s�ra-

*  Safevî devlet te�kilât�nda eyaletler genellikle valilerce yönetilen hudut eyaletleri ve Beylerbeyilerce yönetilen eyaletler olmakla 
ikiye ayr�l�rd�. Beylerbeyi'lerin yönetti�i eyaletler say�ca çok idi; �ah I. Tahmasp devrinde Beylerbeycilerce yönetilen 50 eyâlet 
bulunmaktayd�. Valiler ve Beylerbeyiler eyaletleri “han”, yahut “sultan” payesiyle yönetirlerdi. 

1  �arden, Sefername-ye �arden, Tercome-ye E�bal Ye�mai, C.3, Tehran, h. 1374, s. 1191. 
2  Sazmane edera-ye hökumete Sefevi ya Teli�ate Minorski ber Tezkiret el-müluk, Tercome-ye Mesud Pecebniya, Tehran, h. 1368, 

s. 54; Petru�evskiy �.P. Oçerki po istorii feodaln�h otno�eniy v Azerbaydjane i Armenii v XVI. Naçale XIX. vv. Leningrad, 1949, s. 
144. 

3  Pyetro della Valle, Sefername-ye Pyetro della Valle, Tercome-ye ez metn-e esli-ye �talyayi doktor �uaeddin �efa, Tehran, h. 
1348, s. 348.  

4  Pyetro della Valle, age., s. 349. 
5  Ayn� eser, s. 347. 
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s�nda askeri hizmet için imkanlar� uyar�nca 50-100 sava�ç� vermeliydiler. Ama 
askerî deftere yaln�z kendi isimleri kaydolundu�undan emirleri alt�nda bulunan-
lar�n maa�lar�n� al�rlard�.6 

Devlet ordusunun di�er nev'i K�z�lba� kabile süvarilerinden olu�an ve Korçu 
denilen müntazam muhafiz birlikleri idi. Pyetro della Valle'ye göre Korçu terimi 
Türkçedeki korumak sözünden meydana gelerek koruyan, gözleyen, kay�� gös-
teren anlam�na gelmektedir. Korçular K�z�lba� olarak, de�il han�n, yahut sultan��n, 
do�rudan do�ruya �ah��n buyru�u alt�nda bulunurlard�.7 

Faruk Sumer yaz�yor ki, Safevi hassa askeri olan korçular I. �ah �smail taraf�n-
dan Ça�atay askerî te�lilât� esas�nda kurulmu�tur.8 Ne var ki, Korçu askerî te�kilâ-
t� Azerbaycan�da XV. yüzy�lda da mevcut idi. Ülke s�n�rlar�n�n korunmas� ve �ah�n 
muhafazas� ile ba�ka bir devlet muhaf�z birli�i olan Korçular görevlendirilmi�ti.9 
Kaynaklarda Korçular�n eyâletlerde serbest ya�ay��� ve harp esnas�nda reislerinin 
yönetimi alt�nda birle�tikleri hakk�nda bilgilere rastlanmaktad�r.10 Tavernye belir-
tir ki, Korçular eskiden beri soylu nesillerden ç�km��lar ve at�lganl�kta hep ün 
yapm��lar. Bu ki�iler Türkmanlar gibi çad�rlarda oturuyor, evlâtlar�n� genç ya�lar-
dayken �aha hizmet için gönderir ve burada �ahperest olarak yeti�inceye kadar 
e�itim görürler.11 Ama Tavernye Korçular��n soyu, kökeni ve ya�ay��� üzerine 
verdi�i bilgilerde hata yapm��t�r. Çünkû, Azerbaycan Türk nüfusunun XVI.-XVII. 
yüzy�llarda büyük �ehirleri, köyleri vard� ve ahalinin geni� kitlesi zanaat, ticaret ve 
tar�m i�leriyle, bir k�sm� ise yaylak-k��lak hayvanc�l���yla u�ra��yordu. 
Türkmanlar�n ise sözü geçen devirde Azerbaycan�daki Türk illerinden biri oldu�u 
su götürmez bir gerçektir. XVI.-XVII. yüzy�llar�n tarih yazarlar�n�n belirttikleri 
gibi, onlar Ustaclu, Türkman, Rumlu, Av�ar, Kaçar, Bayat, Varsak12 ve di�er Türk 
boylar�ndan seferber edilmi� ayr� bir muntazam ordu nevi idi; onun kadrosunda 
qayri-milletlerden askerin bulundu�u hakk�nda devrin hiç bir kayna��nda bilgile-
re rastlanmaz. Nitekim �arden kendi gözlemlerine dayanarak belirtir: “Korçular 
birkaç defa darbe yemelerine ra�man bugün muntazam ordunun en kudretli, 
heybetli askerî k�tas�d�r. Onlar Türkmen, Tatar soyundan gelirler...kendi köylerin-
de oturuyor, ba�qa a�iret ve kabileye kar��mam��lar”.13 Alman seyyah� Engelbert 
Kempfer de belirtir ki, cesaretleriyle ün kazanm�� bulunan, boylu boslu Korçular 
Türk soyundan geliyorlar.14 Safevî devletinin yönetiminde güç ve söz sahibi olan 

6  Ayn� eser, s. 349-353-354. 
7  Ayn� eser, s. 351. 
8  Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kurulu�u ve Geli�mesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara, 1977, s. 20. 
9  Sefername-ye Sanson, Tercome-ye Ta�� Tefezzüli, Tehran, h. 1346, s. 46. 
10  Adam Oleariy, Podrobnoye opisaniye pute��estviya Gol�tinskovo posolstva v Moskovskiyu i Persiyu v 1633, 1636 u 1639 godax, 

Perevod s nemetskovo yaz�ka: P. Barsova, Moskva, 1870, s. 889.  
11  Jan Batist Tavernye, Sefername-ye Tavernye, Tercomo-ye Ebuturab Nuri, �sfahan, h. 1336, s. 581. 
12  �sgender Bey Türkman Mün�i Tarih-i alem ara-yi Abbasi, C. I, Tehran, h. 1350, s. 43; Hesen bey Rumlu, Ehsen et-tevarih, Be 

sey-o teshih Ç.N. Seddon Tehran, h. 1342, s. 259.  
13  �arden, age., c.3, s. 1191. 
14  Engelbert Kempfer, Der derbare �ahen�ahe �ran, Tercome-ye Keykavus Cahandari, Tehran, h. 1350, s. 87.  
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korçular�n kökeni hakk�nda Engelbert Kempferin de�erli bilgisi �arden�in yukar�-
da kaydolunan fikrini do�rulamaktad�r. 

Tavernye'nin günlü�ünde ise Korçular�n mensup oldu�u Türk illerinin ya�am 
tarz�na ili�kin kimi yanl�� fikirlere ra�men, sözü geçen illerin sava� yetenekleri, I. 
�ah Abbas devrinde onlara kar�� tutum ve verilen güvence gerçe�e uygun biçimde 
anlat�lmaktad�r. O kaydediyor ki, hepsi süvarilerden olu�an korçulara cire ve yete-
ri kadar ayl�k ödenir. Kimi zaman korçular�n içinden yeti�mi� olan ve ülke yöne-
timinde yüksek mevki sahibi ki�iler de bulunmaktayd�. Genellikle onlara “K�z�l-
ba�” denilir. Diyorlar ki, padi�ah�n 22 bin korçusu var, hepsi de cesaretli olan bu 
korçular sava�larda hayret verici y���tlik gösterirler. I. �ah Abbas bu ordu k�sm�n�n 
kimi ayr�cal�klar�n� ortadan kald�rarak Gulamlara verdi. Fakat bu i� hemen durdu-
ruldu ve I. �ah Abbas amac�n� tümüyle ve vaktinde uygulayamad�. Korçular�n 
serdar�na (reisine) “Korçuba��” denilmektedir ve korçular içinden yeti�irdi. �ah, 
ba�ka kabile mensubu olan bir ki�ini onlara “serdar” – reis atamazd�.15 Korçu ala-
y�nda onlu sistem uygulan�rd�. En ufak askerî birli�i on asker olu�tururdu. Bunu 
yüz ve bin ki�iden olu�an birlikler izlerdi. Bu birliklerin ba��nda bulunan komu-
tanlara “onba��”, “yüzba��” ve “binba��” denirdi. Y�lda korçuba���ya 150 tümen, 
bimba���ya 70 tümen, yüzba���ya 30 tümen ve onba���ya ise 10 tümen maa� ba�-
lanm��t�. Atl� erlerin her birine y�lda 10 tümen yahut 15 tümen verilirdi. Buna ek 
olarak, her üç y�lda bir �ah�n da kat�ld��� geçit töreni yap�l�rken, yahut korçu ordu-
sunun genel durumu tefti� edilirken onlara maa��n üçte bir k�sm�ndan fazla bah�i� 
verilirdi. Bu bah�i� her ki�iye yetenek ve beceri�ine göre verilmekteydi. �ah yük-
sek mevki sahibi olan birini oldürmek isterken bu i�i korçulardan biri yerine geti-
rirdi.16 Korçular�n rütbe ve görevlerine göre Tavernye�nin iletdi�i bilgiler XVII. 
yüzy�l�n 80�li y�llar�nda Engelbert Kempfer�in ayn� konuyla ilgili verdi�i bilgilere 
tamam�yla uymaktad�r. Ama Engelbert Kempfer�in günlü�ünde er korçunun ma-
a�� 9 tümen kadar gösterilmi�tir.17 Rafael dyu Mans hariç devrin di�er Avrupa 
yazarlar� korçuba��n�n y�ll�k ayl��� hakk�nda ayn� bilgileri vermekteler; bu ise on-
lardan birinin ötekinin eserinden faydalanmas�yla ilgilidir. Rafael dyu Mans��n 
eserinde korçuba��n�n y�ll�k ayl��� 1000-1500 tümen,18 “Tezkiret el-müluk”ta ise 
1491 tümen 7200 dinar19 tutar�nda kaydedilmektedir. Sonuncu eser Azerbaycan 
Safevî devletinin mali sistemiyle ilgili ilk kaynak oldu�undan burada 
korçuba��n�n y�ll�k maa�� üzerine bilgilerin kesinli�i ku�ku götürmez. 

Alessandri�nin daha XVI. yüzy�l�n 70�li y�llar�nda belirtdi�ine göre �ah be� bin 
kadar korçuya maa� ba�lam��t�.20 Onlar en sözü geçer, güveniler ve becerikli ki�i-
ler içinden seçilm�� �ah korçular� olarak �ah�n ki�isel muhaf�z k�tas�n� olu�turuyor-

15  Jan Batist Tavernye, age., s. 592. 
16  Ayn� eser, s. 582. 
17  Engelbert Kempfer, age., s. 92.  
18  Sazmane edare-ye hökumete…, s.165. 
19  Mirze Semai, Tezkiret el-müluk, Be ku�e�e döktor Seid Mehemmed Debirsiyagi, Tehran, h. 1368, s. 53. 
20  Sefername-ye Venezian der �ran, Tercome-ye doktor Menuçöhr Emiri, Tehran, h. 1349, s. 448. 
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lard�. Korçular�n yan�s�ra eyaletlerde 20-30 bin, belki de bundan fazla korçu mev-
cudundan sözedilmektedir. Pyetro della Valle korçular�n say�s�n� 12.000 göster-
mi�tir.21 E.Kempfer ise 10-12 bin sava�c�dan olu�an korçu birli�inden, korçular�n 
mensup olduklar� illerden, korçular�n illerin korumas�na dayanmalar� ve yüksek 
rütbeli komutanlar�n (subaylar�n) buyru�u alt�nda bulunmalar�ndan söz ederek 
sahih bilgiler vermektedir.22 Bununla birlikte E.Kempfer�in korçular�n miktar� 
hakk�nda bilgilerinde çeli�ki de söz konusudur. O, korçular�n say�s�n�n 10-12 bin-
den fazla olmad���n� kaydettikten sonra belirtir: “Bugün 15-20 binlik korçu eski 
zamanlarda ayn� ad alt�nda varl���n� sürdürmü� askeri gücün yaln�z bir k�sm�n� 
te�kil eder”.23 Cemelli Kareri'nin günlü�ünde ise Sultan Hüseyin (1694-1722) dev-
rinin ilk y�llar�nda korçular�n say�s�n�n 22000 oldu�u gösterilmi�tir.24 Ne var ki, 
Alessandri'nin belirtti�i gibi markezdeki korçular�n mevcudu 4-5 bini a�k�n ola-
mazd�. Tavernye de kendi gözlemlerine dayanarak merkezteki korçular�n say�s�n�, 
ayn� zamanda onlatdan olu�an askerî birli�i hususi ordu nev'i olarak belirlemi�tir. 
Tavernye'nin belirtti�i üzere �ah, genellikle sava� ve bar�� zamanlar�nda 4000 sü-
variye maa�, erzak (yiyecek) veriyor, hayvanlar�n�n yemini sa�l�yordu. Söz konu-
su askeri birlik –korçu alay� belirli bir yerde sava�a haz�r bulundurulan hassa or-
dusu idi. Alay mensubu her bir asker maa��n� ne zaman ve nereden alaca��n� da 
biliyordu. Tavernye aç�klamas�n� sürdürerek �öyle anlat�yor: �imdi 25 y�ld�r ki, 
onlar hiç kimseye kar�� sava�a girmemi�ler, yani Kandahar'�n fethinden sonra 
kom�u devletlerle sava� ç�kmam��t�r. Bu süre içinde süvarilerden birço�u ek mas-
raflardan dolay� hayvanlar�n� satm��lar, yahut telef etmi�lerdi. Onlar telef ettikleri 
atlar�n derisinin dam�al� k�sm�n� saklarlar. Çünkü sava� ilan edildi�inde atlar�, 
yahut atlar�n derisinin dam�al� k�sm�n� kontrol ederler. Derinin dam�al� k�sm� 
suya dald�r�l�r ve böylelikle at�n hastalanarak, veya ya�lanarak öldü�ü, yahut ka-
s�tl� olarak öldürüldü�ü tespit edilir. At�n� kas�tl� olarak öldüren süvari a��r 
cezâdan kurtulmak için hemen kendine bir at sat�n al�r. Dam�a (ni�an)yaln�z de�il 
atlara, devlete ait k�l�ç, tüfek, ok, yay ve di�er silahlara, mamullere de vurulurdu. 
Dam�a �ah'a özgü atlar�n sol budunda bulunurdu. Askerî geçit töreninde ve as-
kerlik e�itimi tefti� edilerken her bir askerin silah� ve at� onun ni�an� üzerine kont-
rol edilirdi.25 

K�z�lba� kabile süvarilerinden olu�an korçular�n kabilelere göre düzenlenerek 
askerî k�talarda birle�mesi, bu birliklerin her birinin bir korçuba��'n�n buyru�u 
alt�nda bulunmas� hakk�nda kaynaklarda bilgiler az de�ildir. Söz gelimi, Ustacl� 
korçuba��s� 1514 y�l�nda Çald�ran meydan sava��nda öldürülmü�tür.26 Hasan Bey 
Rumlu h. 941 (M.S. 1535) y�l�nda Osmanl� ordusunun Azerbaycan'a ikinci seferin-

21  �arden, age., c.3, s. 1191. 
22  Engelbert Kempfer, age., s. 87. 
23  Ayn� eser, s. 88. 
24  Cemelli Kareri, Sefername-yi Kareri, Tercome-ye doktor Abbas Nahçivani ve Ebdüleli Kareng, Tebriz, h. 1348, s. 168. 
25  Jan Batist Tavernye, age., s. 574-575. 
26  �sgender Bey Türkman Mun�i, age., c.1, s. 43.  
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de Türkman, Rumlu ve h. 959 (M.S. 1552), y�l�nda ise �smail Mirza'n�n Erzurum'a 
yürüyü�ünde Nahç�van, h. 979 (M.S. 1572-1573) y�l�nda K�z�lba� ordusu Gilan'a 
do�ru hareketinde Ustacl�, Karipli (Qeribli) korçular�n�n ordunun bel kemi�ini 
olu�turdu�unu belirtir. Ayn� zamanda, �ah F.Tahmasp'�n vefat� s�ras�nda Rumlu, 
Av�ar, Kaçar, Bayat, Varsak (Varsag) korçular�n�n saray muhaf�z k�tas�n� 
olu�tudu�unu kaydeder.27 �ah Süleyman'�n eylül 1668 tarihli ferman�nda �irvan 
bölgesinde �ahseven, Av�ar (Ef�ar), �aml� korçular�n�n yerle�tirildi�i ve 
Derbend�in muhafazas� ile Derbend korçular�n�n görevli oldu�u i�aret edilmekte-
dir.28 Bu olgular K�z�lba� kabile korçular�n�n yan�s�ra �ehir nüfusundan da korçu 
birliklerinin olu�turuldu�unu bildirmektedir. Kaynaklarda korçular vilâyetlerde 
ya��yor denilîrken gerçekte korçular�n bir k�sm�n�n serhat vilâyetlerinde yerle�ti-
rilmesi ve bu vilâyetleri koruma ile onlar�n görevlendirilmesi göz önünde bulun-
durulur. Sanson bunun üzerine daha sarih bilgi vererek yaz�yrdu ki, ülke hudutla-
r�n�n muhafazas� ile korçuba��n�n emrinde bulunan ve korçu denilen askerî birlik 
görevlendirilmi�ti.29 

Tüfekçiler �ah�a mahsus ordu nev�i olarak vilayet bölgesi üzere seferber edilir-
lerdi ve y�l boyunca maa� ald�klar�ndan dolay� gerekti�i zaman derhal tahsis 
edilmi� askerî hizmet yerine gelirlerdi. Onlar önce piyade olarak hizmet yap�r, her 
dörd yahut be� ki�iye erzak ve mühimmat ta��mak için birer kat�r yahut beygir 
verilirdi. Sava� s�ras�nda ordunun hareket mesafesinin uzunlu�u ve çevikli�i göz 
önünde bulundurularak tüfekçilere birer at verilirdi. Yüz ki�iden olu�an birlik 
reisine yüzba��, umum reise ise tüfekçiba�� denilirdi.30 Tüfekçiba���n�n y�ll�k maa�� 
711 tümen 5300 dinar (0,53), er tüfekçinin y�ll�k maa�� ise 4-5 tümen idi. Büyük 
rütbeli tüfekçiler de bu kadar maa� al�rlard�.31 Onlar�n toplam say�s� Pyetro della 
Valle�ye göre 20.000, Tavernye�ye göre 40.000-50.000, E.Kempfer�e göre ise 12.000 
idi.32 Cemelli Kareri ise tüfekçilerin toplam say�s�n�n 50 bin oldu�unu belirterek 
yaz�yordu ki, onlar�n birço�u köylü nüfustan gelirler, silahlar� k�l�ç ve tüfekten 
ibarettir, her biri y�lda 4, yahut 5 tümen maa� al�r. Eyâlet hanlar�n�n emri üzerine 
ayda bir askerî talim yaparlar; böylelikle de onlar silah kullanmada çok becerikli 
olmu�lar. Onlar�n reisine tüfkçiba�� derler.33 

“Tezkiret el-müluk” ta “Gulamane serkare hasse-yi �erife”34 ad�yla gösterilen 
askerî alay ise devrin di�er kaynaklar�nda, bilimsel eserlerde “kullar” ad�yla kay-
dedilmi�tir. �arden anlat�yor ki, onlara “kul” denildi�inde bu, di�er askerî alay 
sava�ç�lar�na oranla onlar�n sarbestli�inin s�n�rl� olmas� anlam�n� belirtmez. Tersi-
ne I. �ah Abbas��n bu seçkin alaya o kadar ra�beti vard� ki, onlar� kendisinin “sü-

27  Hesen bey Rumlu, age., s. 259. 
28  Musevi T.M. Orta esr Azerbaycan tarihine dair Fars Dili senedler, (XVI-XVII. eserler), Baku, 1977, s. 80.  
29  Pyetro della Vale, age., s. 47.  
30  Pyetro della Vale, age., s. 344-345; Jan Batist Tavernye, age., s. 583. 
31  Gös. yer. 
32  Pyetro della Vale, age., s. 344; Jan Batist Tavernye, age., s. 583; �arden, age., C.3, s. 1189-1193.  
33  Cemelli Kareri, age., s. 168. 
34  Mirze Semia, age., s. 7. 
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vari yeniçerileri” adland�r�yordu.35 Onlar süvari sava�ç� idiler, silahlar� k�l�ç, m�z-
rak ve ok-yay�dan ibaretti. Kimi gulamlara özel askerî hizmette tüfek kullanmay� 
da talim ederlerdi. Gulamlar askerlik e�itimine göre korçulardan o kadar da farkl� 
de�illerdi, ama say�ca bir kadar az idiler. Onlar �ah�n kontorlu alt�nda talim görür 
ve �ahtan ba�kas�na tabi de�illerdi. �ah�� koruyan gulamlar�n aras�nda akrabal�k 
ba�lar� olmad���ndan onlar�n birle�erek devlete kar�� ayaklanmalar� olanaks�zt�.36 
Gulamlar� askerî hizmete ömürlük al�rlard� ve onlar askerî hizmetten kaç�namaz-
d�lar.37 Onlar kuzey ülkeleri, yani V. Minorsky�in belirtti�i gibi Gürcistan, Kuzey 
Kafkasya ahalisi içinden ele geçmi� çocuklardan ibaretti; sünnet edilerek �slam� 
kabullendikten sonra özel kurala göre e�itim görürlerdi.38 Onlar Safevî ülkesine 
getirilen çocuklar, yahut burada ya�ayan hristiyan ailelerin cocuklar� aras�ndan 
seçilirdi. Onlar�n aras�nda erginlik ya��nda olup maddi ç�kara göre �ah�n askerî 
hizmetine gönüllü olarak giren ve �slam� kabul eden Gürcüler de vard�. F.�ümer 
anlat�yor ki, I. �ah Abbas köleleri tedarik edip yeti�tirmek için bir kurulu� meyda-
na getirdi. Bu, Yeniçeri Ocag��n�n daha küçük oranda bir benzeriydi. Bu Oca���n 
reisine kullara�as� denilirdi.39 Pyetro della Valle�ye göre 30.000 kul vard�; onlardan 
15.000 ki�i asker idi. �arden sözü geçen kullar�n say�s�n� 10.000, E.Kempfer ise 
15.000 – 18.000 aras�nda kaydetmi�tir.40 

Tavernye günlü�ünde I. �ah Abbas��n askerî islahatlar�na de�inse de onun 
amac�n�, isteklerini ayd�nlatabilmemi�, ama �ah��n yeni kurdu�u ve say�s� 44 bin 
olan düzenli alaylardan gulamlar ve tüfekçilerle ilgili baz� meseleleri aç�klam��t�r. 
Onun belirttiyi gibi yeni ordu nev�i olan gulamlar�n reisi gullara�as� ad�n� ta��rd�. 
Bu gulamlar�n hepsi �ah��n alt�n kar��l���nda ald��� u�aklar�d�r (hizmetçileridir). 
Onlar deyi�ik kabile ve milliyetlerden ç�km��lar ve ku�aktan ku�a�a gulam adla-
n�rlar.�ah onlar�n hizmetinden çok memnundur ve onlara güveni var. Onlar�n 
ço�unlu�u ise �slamiyeti kabul etmi� Gürcülerdir. Genelde gulamlar�n mevcudu 
18 bin ki�iye ula��r ve her biri 5 veya 8 tümen maa� al�r, hepsi de süvaridir. Ne var 
ki, Tavernye�ye göre gulamlara oranla korçular zeki, yüksek fikir sahibi ki�ilerdi. 
Onlar maa�lar�n� bo�una harcayan gulamlardan farkl� olarak para biriktirir, koyun 
ve keçi sat�n al�yorlard�. Tavernye onlar�n bu tutumunu göçebelikten geldiklerine, 
s���r, koyun ve di�er hayvanlardan ibaret malvarl���n�n sahibi bulunduklar�na 
ba�lar.41 Ancak gerçekte, önce de kaydedildi�i gibi, korçular yerli halktan gelerek 
belirli bir vilâyette daimi ikametgâha sahib olmalar�ndan, yerle�ik ve yar� göçebe 
ya�am biçiminde ya�amalar�ndan dolay� maa�lar�n� bo�una sarf etmiyorlard�. 
Seyyaha göre her iki alay ülkede üstün konuma sahiptir, devlet yönetim organlar-

35  �arden, age., c.3, s.1193; Sazmane edare-ye hökumete…, s.55. 
36  Engelbert Kempfer, age., s. 89. 
37  Pyetro della Vale, age., s. 345-346. 
38  Engelbert Kempfer, age., s. 89; Sazmane edare-ye hökumete…, s.55. 
39  Faruk Sümer, age., s. 148. 
40  Pyetro della Vale, age., s. 345-346; �arden, age., c.3, s.1191; Engelbert Kempfer, age., s. 89.  
41  Jan Batist Tavernye, age., s. 573-575, 582-583. 



2/4 • ULUSLARARASI TAR�H ve SOSYAL ARA�TIRMALAR DERG�S� TAR�H�N PE��NDE • 235 

da bu alaylardan yeti�mi� yüksek mevki sahibi ki�ilere de tesadüf edilir. Ama 
gulamlar de�i�ik halklardan geldiklerinden dolay� onlar�n birlik olmalar� 
olanaks�zt�r. �ah istedi�i zaman onlar� kendilerinin eliyle cezaland�rabilir. Onlar-
dan birine i�aret etse, hemen kendisinin yükselmesi için dostunun kafas�n� vurur, 
yahut onu bir belaya u�rat�r. Gulamlar�n silahlar� k�l�ç, ok-yayd�r, baz�lar�n�n kol-
ça��, z�rh� ve baltas� da vard�r. Onlar�n bu ülkede bar�nacak bir yeri, yurdu olma-
d���ndan onlar için mekan� ve yeri belirleyen yurtçular� da yoktu. Bu yüzden onlar 
rastlad�klar� elveri�li bir yerde yerle�erek çad�rlar�n� kururlard�.42 Tavernye II. �ah 
Abbas devrinde 18.000 gulam�n ve 40.000-50.000 tüfekçinin var olmas�ndan söz 
eder; bu rakamlar� düzenli ordu mevcudunun gerçek göstergesi olarak kabullen-
mek olmaz. Çünkü I. �ah Abbas uygulad��� askerî islahatlar s�ras�nda kurulan ve 
gulam, tüfekçi, topçu adlar�n� ta��yan düzenli alaylar�n birlikte toplam mevcudu 
44.000'den fazla olmam��t�r.43 

V.Minorsky �unlar� anlatmaktad�r: Hasan Bey Rumlu, �ah Tahmasp gazileri-
nin 1552 y�l�nda top ve tüfek kulland���n� yazm�� olmas�na ra�men topçu �randa 
yayg�n silah de�ildi.44 Ebdi Bey �irazi ise K�z�lba�lar ile Özbekler aras�nda 1528 
y�l�nda meydana gelmi� Dam�an sava��nda “yigit tüfekçilerden” söz eder.45 
Minadoi ise 1558 y�l�nda yaz�yordu ki, Safevîler bugüne dek top kullanmay� be-
nimsememi�ler. Bu ise onlar�n top imal etme�i bilmemelerinden, yahut malzeme 
k�tl���ndan ileri gelmezdi; daha çok böyle amans�z silah� insanlara kar�� kullan-
may� rezillik saymalar�yla ilgiliydi.46 Gerçekte bu bilgiyi bir tarih gerçe�i olarak 
kabul etmek bir yanl��l�k olurdu, çünkü 1603'te meydana gelen Bel� sava��na �ah 
Abbas 300 zerbzen (top) ve 1000 tüfekçi götürmü�tü.47 E.Kempfer'in yazd���na 
göre 1622 y�l�nda Portekizliler'e kar�� sava�ta epeyce çok top ele geçirilmi�ti; bun-
lardan 10 adedi Bender Abbas'da, geriye kalan� ise di�er kalelerde yerle�tirilmi�ti. 
1637'de ise Hol�teyn hükumdar� III. Fridrik'in �aha gönderdi�i birkaç top ise 
Kazvin'de idi. Tophane'ye ait mühimmat ve di�er malzemeler Taberek Kale'sinde 
ayr� bir cephanelikte saklan�lmakta idi.48 

�arden'e göre önceleri topçu askerinin toplam say�s� 12.000'i bulmu�, 1638'de 
Ba�dat'�n kayb�ndan sonra onlar�n say�s� azalt�lm�� ve daha sonra II. �ah Abbas bu 
kolorduyu 1655 y�l�nda onun topçuba��s� Hüseynkulu Han öldü�ünde ortadan 
kald�rm��t�r.49 Ama Safevîler hakimiyetinin son y�llar�nda topçu kolordusunun 
yetkileri, ihtimal ki, geri verilmi�tir. Nitekim Sanson, Safevî devletinde XVII. yüz-
y�l�n 80l'i y�llar�nda 4.000 ki�iden olu�an topçu k�tas�n�n varl���ndan söz eder ve 
onun verdi�i bilgi topçu kolordusunun yeni ba�tan meydana getirildi�ini do�ru-

42  Ayn� eser, s. 583. 
43   ��	
������� �.�., age., s.107-108. 
44  Sazmane edare-ye hökumete…, s. 55. 
45  Hace Zeynalabdin Eli Ebdi Bey �irazi. Tekmiletül-Ehbar. Farsçadan tercüme: Vagif Aslanov. Baku, 1996, s.58. 
46  Sazmane edare-ye hökumete…, s.55. 
47  �sgender Bey Türkman, age., c.1, s. 427-428; Sazmane edare-ye hökumete…, s.55. 
48  Engelbert Kempfer, age., s. 90. 
49  �arden, age., c.3, s.1197; Sazmane edare-ye hökumete…, s.55. 
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lar.50 �ah Sultan Hüseyn'in Horasan'a açd��� askerî seferlerinde de topçu k�tas�n�n 
ad� ordunun bir bölümü olarak yeniden geçmektedir.51 

Yukar�da anlat�lan 2 ordu nevî'ne dahil olan 5 askerî birlikten ba�ka �arden'in 
eserinde iki küçük birli�in de ad� kaydedilmi�tir.52 

�ah'�n 200 sufi muhaf�z� Safevî Hanedan� ile özel ili�kide bulunurdu. Özlük 
muhaf�z� diyebilece��m�z bu sufi tak�m�n�n Karargah� “Alakap�” denilen kale ka-
p�s�nda, Tohidhana yöresinde idi.53 Sanson sufilerin XVII. yüzy�l�n 80'li y�llar�nda 
ululuk ve sayg�nl�klar�n� yitirdiklerini belirtirse de �arden'den farkl� olarak, 2000 
sufinin saray�n giri� kap�s� önünde nöbet bekledi�ini ve E�ika�as�na tabi bulun-
du�unu yazmaktad�r.54 

�arden gösterdi�i iki küçük askerî birli�in ikincisi hakk�nda 600 ki�iden olu�an 
Cezair denilen nöbetçiler tak�m�n� 1654 y�l�nda �ah Abbas Sani askerî hizmete 
kabul etmi� ve onlar �ah�n özel mühaf�zlar�, saray nöbetçileri olarak tüfekçiba��ya 
tabi idiler, demektedir.55 “Tezkiret el-müluk”ta Cezair'in gulamlarla ili�kisine i�a-
ret edilmektedir; onlar sürekli olarak saray kap�s�nda nöbet tutarlad�.56 Sanson ise 
onlar�n say�s�n�n 4.000 oldu�unu ve tüfekçiba��ya de�il, opçuba��ya tabi oldukla-
r�n� yazmaktad�r.57 Saray� muhafaza için Devlet ve �ah ordusundan ayr�lan asker 
tak�m�n�n mavcudunu Safevî �ahlar� ço�altmak, yahut azaltmak hakk�na sahip 
olduklar�ndan ve kimi zaman da bunu yerine getirdiklerinden devrin yaz�l� belge-
lerinde (eserlerinde) söz konusu asker tak�m�n�n mevcudu hakk�nda farkl� bilgiler 
verilmi�tir. Sansona göre XVII. yüzy�l�n 80'li y�llar�nda saray�n muhafazas� ile gö-
revli olan birli�in mevcudu 14.000 idi.58 Osmanl� Yeniçeri kurulu�una benzer yeni 
düzenli askerî birliklerin meydana getirilmesi gerçekte devletin sava� gücünü 
att�rmak amac�ndan ileri gelmekteydi. Öte yandan, I. �ah Abbas yaln�z 
K�z�lba�lar'�n devletteki nüfuzunu k�s�tlamaya çal��mam��, o hem de gayritürk 
unsurlar�n merkezkaç hareketlerine kar�� da �iddetle mücadele vermi�ti. Bu mü-
cadelede onun Türk unsurundan olu�an askerî güce dayand��� da bir gerçektir. Bu 
yüzden onun devrine ve ondan sonrak� dönemde yine de K�z�lba� kabile reisleri 
Safevî devletinin ba�l�ca dayana�� olarak kalmakta idi. Do�rudur I. �ah Abbas'dan 
sonra Safevî taht�na geçen hökmdarlar da saltanata kar�� ba� kald�rabilecek kuv-
vetler aras�nda yaln�z korçulardan çekindiklerinden onlar�n ayr�cal�klar�n� azalt-
maya çal��m��, ama bu i�i sona erdirememi� ve sonuçta önlemler almaktan kaç�n-
m��lard�. Bu ise K�z�lba�lar�n yine de Safevî devletinin yönetiminde eski askerî 
güçlerini koruyarak ayakta tutabildiklerini do�rulamaktad�r. Hatta tüfekçi kolla-

50  Sefername-ye Sanson, s. 48. 
51  Sazmane edare-ye hökumete…, s.55. 
52  �arden, age., c.3, s.1195. 
53  Gös. yer. 
54  Sefername-ye Sanson, s.137-138. 
55  �arden, age., c.3, s.1195. 
56  Sazmane edare-ye hökumete, s.57. 
57  Sefername-ye Sanson, s. 139. 
58  Gös. yer.  
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r�n�n içinde de K�z�lba�lar az de�ildi. Nitekim I. �ah Abbas'�n saltanat devrinde, 
1619 y�l�nda Tebrizli Mehemmedta�� Bey bin ki�ilik Azerbaycanl� tüfekçi kolunun 
binba��s� idi (Mehemmedta�� Bey Tebrizi minba�i-ye tofengçi yan-i 
Azerbaycani).59 Topçuba��lar da genellikle Tebrizlilerden gelirlerdi. Çünkü top 
üretimi alan�nda Tebrizli ustalar bu i�i ba�latmada önayak, yarat�c� ve becerikli 
zanatç�lar olmu�lar. Vilayetlerde de tüfekçi ve top�u kollar� var idi. Nitekim �ah 
Abbas Derbend'i ald�ktan sonra Horasanl�lar, �rakl�lar ve di�er yerlerden olanlar-
dan müte�ekkil bir tüfekçi kolunu Menuçöhr Bey C��atay'�n emrine vererek onu 
sehrin kalabeyi ve yollar�n muhaf�z� tayin etmi�ti. Rus devlet adam� ve diplomat� 
A.P.Vol�nski'nin günlü�ünde 1718 y�l�nda �irvan'da ona refakat edenler aras�nda 
yer alan �irvan komutanlar� – topçuba��lar� ve yard�mc�lar� hakk�nda bilgiler var-
d�r. Ayr�ca 1723'te Rus ordusu Derbend'i zaptetti�inde ganimet olarak 203 adet 
top da ele geçirmi�ti.60 

Pyetro della Valle'nin yazd��� gibi devrin icaplar� uyar�nca Safevî ordusunun 
say�s� s�k s�k ço�al�r yahut azal�rd�. Seyyah kaydediyor ki I. �ah Abbas art�k adam-
lara maa� vermekten ho�lanmazd�. Bundan ba�ka önceki devirde ç�kan sava�larda 
Safevî ordusu çok kay�p vermi�ti. Bunlar da dahil orduda 70 000 – 80 000 sava�ç� 
bulunurdu; bunun da sadece 40 000'ini sözün gerçek anlam�nda askerî harekatlar-
da kullanmak mümkündü. Bununla beraber Pyeto, �ahdan maa� alan ordunun 
toplam mevcudunun 100000 olmas�ndan söz açar; bunun da 30000'i hudut muha-
f�z� olarak bölgeni hiçbir zaman terketmezdi. Geriye kalan 70000 ki�iyle birlikte 
komutanlar�n ailesi ve hizmet erat� da göz önünde bulundurulursa toplam ordu 
say�s� 200 000 – 300 000'e ula��r.61  

�arden'e göre, I. �ah Abbas'�n vefat� esnas�nda saray�n muhafazas�yla görevli 
olan 10 000ki�inin d���nda ordunun mevcudu 120 000 idi; bunun da 50 000'i yeni 
meydana getirilmi� üç alay�n mensubuydu. Saray�n muhafazas�yla görevlendiril-
mi� 10 000 ki�i göz önünde tutulmad���nda vilayet ordular�n�n toplam say�s� 70 
000'den fazla de�ildi.62 

Safevî ordusunun mevcudu hakk�nda Oruc Bey Bayat'�n günlü�ündeki bilgi-
ler ise XVI. yüzy�l�n son çeyre�ine aittir. O, Safevî ordusunun esas kuvvetinin atl�-
lardan meydana geldi�ini, ordu mevcudunun bayraklar�n say�s�na göre belirlen-
di�ini, her bin ki�ilik asker birli�inin önünde birli�e özgü özel bayra��n 
dal�aland���n� ve bütün bunlar�n düzenlenmesinde Roma senturyas� örnek al�n-
d���n� söylemektedir. Ne var ki, yazar�n bu anlat���nda bir yanl��l�k da vard�r. Bi-
lindi�i gibi, Romada 100 ki�iden olu�an askerî birli�e senturyon denirdi. Türk 
ordusunda ise onlu sistem uygulan��� gelenekle�mi�ti. Bunu Türk medeniyyetinin 
büyük uzman� Bahaeddin Ögel �öyle tespit eder: “Onluk”, “yüzlük”, “binlik” ve 

59  �sgender Bey Türkman Mun�i, age., c. 2, s. 936. 
60  Aliyev F.M. Missiya poslannika russkovo gosudarstvo A.P. Vol�nskovo v Azerbaydjane, Baku, 1979, s.34.  
61  Pyetro della Vale, age., s. 352-353. 
62  �arden, age., C. 3, s. 1197. 
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“onbinlik” ordu ve halk düzeni eski bir Türk gelene�idir: Latinler'in, 
“Centenariya”, Almanlar�n da “Hundertschaft” v� s. dedikleri ordu düzeni Avru-
pa'ya ancak, Attila Hunlar� ile girmi�ti. Ortaasya'da ise, bu düzenin geçmi�leri çok 
eskidir. Büyük Hun �mparatoru Mete'nin ordusu bile “yüzlük”, “binlik” ve 
“onbinlik” bir düzen üzerine kurulmu�tu”.63 Eski zamanlardan beri bin ki�iden 
müte�ekkil askerî birli�in önünde birli�e özgü bayrak ta��nmas� Türk harp kural� 
idi. Oruc Bey anlat�r: “...�ah kolayl�kla 200 bin süvari toplayabilirdi ve bunu ben 
kendim görmü�tüm. Kat�ld���m birçok askerî seferler s�ras�nda 200 bayrak saym��-
t�m”.64 Bununla beraber kaydetmek gerekir ki, devrin birçok kaynaklar�nda veri-
len bilgiler Oruc Bey Bayat'�n ordu mevcudu hakk�nda kay�tlar� bir kadar abart-
mal� oldu�unu teyit etmektedir. 

Tavernye'nin ayr� ayr� askerî birlikler üzerine bilgilerini özetlerken XVII. yüz-
y�l�n 50-60'l� y�llar�nda ordunun mevcudu yakla��k olarak 90.000-100.00065 ve 
E.Kempfer'in bilgileri üzere hesaplamalara göre XVII. yüzy�l�n 80'li y�llar�nda 
90.00066 olmu�tur. Oysa belirtmek gerekir ki, XVII. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda 
Derbend'den �ran körfezine ve Arap Irak'�ndan Afganistan'daki Hilmend �rma��-
na kadar geni� topraklar� kapsayan Safevî imparatorlu�unun askerî-stratejik önem 
ta��yan m�nt�kalar�nda yerle�tirilmi� ordular�n�n toplam say�s�n� Avrupal� yazarla-
r�n kesinli�tirmesi olanaks�zt�. Bundan dolay� onlar�n Safevî mevcudu hakk�nda 
gösterdikleri rakamlar�n yakla��k bir say� olarak anla��lmas� gerekir. E. Kempfer'le 
ayn� zamanda Safevî ülkesinde bulunan Sanson da Safevî devletinin askerî te�kila-
t�yla ilgilenmi� ve günlü�ünde Safevî ordular�n�n toplam say�s�n�n 144.000 ki�iden 
müte�ekkil oldu�unu belirtmektedir.67 

XVI.-XVII. yüzy�llar�n kaynaklar�nda, özellikle Avrupa literatüründe Safevî 
ordusunun sava� takti�i, askeri müzi�i ve müzik aletleri hakk�nda da de�erli bilgi-
ler vard�r. I. �ah �smay�l'den sonra meydana gelen sava�lar s�ras�nda kar�� taraf 
ordusunun hareket istikametinde otlaklar, tarlalar yak�l�r, meskun yerlerde yiye-
cek, erzak ihtiyat� saklan�r, yahut tahrip edilirdi. Safevî ordusu art�k ilk dönemler-
de oldu�u gibi inancla, imanla dolu bir co�kuyla meydan sava��na girmir, süvari 
alaylar da� bellerinde, geçitlerde saklanarak kar�� taraf ordusunun hareketini gö-
zetim alt�nda tutur ve kesin galebeye emin oldu�unda askerî harekata ba�larlard�. 
E.Kempfer anlat�r: “Sava� ba�lad���nda askerin hepsi birlikte Türkce “yürü!”, “yü-
rü!”, “yürü!” derler ki, bu deh�etverici naralardan hava titrer, sesler birbirine kar�-
��r ve sanki yerle gök birbirine kavu�ur”. O, belirtir ki, askeri müzik aletlerinden 
�ngiliz trompetine bemzer uzun ve k�sa, yani çe�itli borular üstünlük te�kil eder. 
Asl�nda de�i�ik boyutlu bu borular kernay (garaney) ve zurna (zorney) idi: 

63  Ögel Bahaeddin, Türk Kültürünün Geli�me Ça�lar�, Geni�letilmi� Üçüncü Bask�, �stanbul, 1988, s.663.  
64  Kniga Orudj-beka Bayata don-Juana Persidskovo. Perevod s anqliyskovo, vvedeniye i kommentarii d.i.n. Oktoya Efendiyeva, 

k.i.n. Akifa Farzaliyeva. Baku, 1988, s.34-35. 
65  Jan Batist Tavernye age., s.581-583. 
66  Engelbert Kempfer, age., s.91.  
67  Sefername-ye Sanson, s. 137-143. 
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Engelbert Kempfer askerî musiki aletlerinden de�i�ik ölçülü davul ve nakkereler, 
ziller gibi vurma çal��lar�n�, onlar�n ses özelliklerini, çal�� kurallar�n� da anlatmak-
tad�r.68 

 
SONUÇ 

Azerbaycan Safevî devletinin ordusu I. �ah Abbas'�n yapt��� askerî �slahatlar 
ve meydana getirdi�i yeni askerî birlikler sonucunda iyile�erek sa�lamla�t�. Ama I. 
�ah Abbas'tan sonra, yani onun halefleri devrinde ordu giderek zaafa u�rad� ve 
�arden'in belirtti�i gibi devletin finanse etti�i ordunun mevcudu da azald�. II. �ah 
Abbas, ordu yap�s�n�n bozuldu�unu ve ordunun say�ca azaltd���n� anlad���nda 
ordu mevcudunu, askerî e�itim durumunu saptamak için askerî geçit töreni dü-
zenlemek hakk�nda 1666 y�l�nda ferman ç�kartt�. Bu ferman üzerine düzenlenen 
geçit töreninde ordunun haz�r mevcudunun abart�lm�� gösterildi�i ve bir tak�m 
kusurlar, yetersizlikler aç��a ç�kt�. �ah, ordu reislerine bu kusurlar�, yetersizlikleri 
k�sa bir süre içinde ortadan kald�rmay� emretti. Ancak ordu reisleri �ah'�n buyruk-
lar�n� yerine getirmediler. Bunun sonucunda, �ah Süleyman devrinde ordunun 
daha da zay�flamas�yla, ülke içinde askerî muhafaza hizmetinin, asayi�in korun-
mas�n�n aksamas�yla ilgili olarak h�rs�zl�k, soygunçuluk, katil ve sonuçta yayg�n 
ho�nutsuzluklar ba� gösterdi. Ordu kadrosu içinde de askerî hizmete ilgisizlik 
vard�. Birçok askerî birliklerin maa��n� reisler ancak sava� s�ras�nda verirlerdi.  

Öte yandan ise �arden'in yazd��� gibi hizmet kar��l���nda askere ayr�lan maa-
��n verilmesiyle ayr� ayr� m�nt�kalar görevlendirildi�inden dolay� asker m�nt�ka 
kelenterine bir kadar “hediye” vermeden maa��n� alamazd�. Bunlar ise 
ho�mutsuzluklara, askerî hizmete ilginin azalmas�na, sonuçta ordunun aksamas�-
na yol aç�yordu. Burada bir hususu da kaydetmek gerektir ki, devlet ve �ah tara-
f�ndan askere maa�la beraber ancak silah ve cephane verilirdi. Oysa, y�ll�k maa�� 
400 livr olan bir süvari bir tek giyecek için bunun iki kat� kadar para harcamak 
zorunda idi.69 

 
 

68  Engelbert Kempfer, age., s. 94-95.  
69  �arden, a. g. e., c. 3., s. 1197-1198, 2000. 
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