
Part Hükümdan Mithradates. dağuyu ele 
geçirdikten sonra milattan önce 141'de 
Seleuko Krallığı'na tamamen hakim oldu 
ve böylece Partlar Ortadoğu'daki en güç
lü imparatorluk haline geldi. 

Romalılar, Partlar'ın kontrolünde bulu
nan İpek yolunu ele geçirmek için hazırlı
ğa başladılar. Milattan önce 53 yılından 
itibaren Romalılar ile Partlar arasında sü
rekli sınır savaşları oldu. Romalılar Me
zopotamya'ya girmeyi ve Seleukoslar'ın 
başşehrini ele geçirmeyi başardılar. Ro
malılar'a karşı sonu gelmeyen savaşlar 
ve taht kavgaları Partlar'ı zayıflattı. Fars 
eyaleti hükümdan Erdeşlr. Arsaki hane
danının son kralı Ardavan'a karşı gelin
ce Arsaki hanedam sona erdi (m.s. 224). 
Başlangıçta Helen kültürünün etkisi al
tında kalan Partlar milattan sonra 77 yı
lına kadar paralarda Yunan harflerini kul
landılar. Ancak daha sonra Mezopotam
ya kültürleri hakim duruma geldi. 

Ahamenl geleneğinin yaşadığı Fars eya
letinde eskiden beri mahalli hükümdar
lar olmuştu. Bunlardan biri olan ateşke
de muhafızı Sasan kendi adıyla anılan Sa
sani imparatorluğu'nu kurmuştu (226). 
Sasanller'den Erdeşlr öldüğünde (242) 
imparatorluk Suriye, Mısır ve Anadolu dı
şında eski Ahamenl İmparatorluğu'nun 
sınırlarına erişmişti. Erdeşlr'in oğlu I. Şa
pür, Roma topraklarına hücum edip Ro
ma ordusunu yendi, Roma imparatoru 
Valerian'ı esir aldı. Suriye'yi ve Kapadok
ya'yı da yağma etti. I. Şapür döneminde 
Man i peygamber olarak ortaya çıktı. Ma
niheizm'e sempatiyle yaklaşan ı. Şapür 
bu yeni dinin imparatorluk sınırlarında 
yayılmasına izin verdi. I. Şapür'un ölü
münden sonra yerine geçen I. Hürmüz 
de Mani'ye yakınlık gösterdi. M ani. I. Beh
ram' ın krallığı döneminde uzun işkence

lerden sonra öldürüldü. 

IV. yüzyılın sonlarına doğru batıda geli
şen bazı olaylar Sasanl İmparatorluğu'na 
da yansıdı. Bu tarihlerde Bizans impara
toru Konstantinos'un Hıristiyanlığı kabul 
etmesi üzerine Sasanl imparatorluğu 
sınırları içinde yaşayan hıristiyanlar Bi
zans'ın dostu, devletin düşmanı sayıldı. 
Ermenistan da Hıristiyanlığı kabul edin
ce eski ihtilaflar canlandı. Silsanller döne
minde Zerdüştllik devlet dini haline gel
di. Dini azınlıklar ( hıristiyanlar ve yahudi
ler) özel bir vergi ödemek şartıyla ser
bestçe hareket edebiliyorlardı. Devletin 
geliri toprak vergisine dayanıyordu . Bun
dan başka kişi başına ödenen "gezlt" adı 
verilen vergiyle bir de gümrük vergisi bu-

lunmaktaydı. Merkezden yönetilen dev
letin başında Sasanl hanedanına mensup 
olması gereken bir şehinşah bulunuyor
du. Şehinşahın ölümünden sonra yüksek 
aristokrasinin ve önde gelen rahiplerin 
desteğini kazanabilen hanedan üyesi hü
kümdar oluyordu. 

Ku bad devrinde Sasanl Devleti oldukça 
zayıf duruma gelmişti. Ku bad. asiilere ve 
rahiplere karşı yeniden dengeleri kurabil
mek için her alanda ortak mülkiyeti esas 
alan Mezdek'in fikirlerini uygulamaya 
koydu. Ancak şartlar daha da kötüleşti, 
528 yıllarında son derece kanlı bir müda
hale ile bu uygulamadan vaz geçildi. Mez
dek hareketine son veren Veliaht I. Hüs
rev. S38'de devleti güçlendirmek için bir 
vergi reformunu uygulamaya koydu. Or
duda da bazı reformlar yaptı ve ordu ku
mandanlığını kendisi üstlendi. Devlet bir 
süre sonra istikrara kavuştu. Daha sonra 
Bizans'a karşı savaş açan 1. Hüsrev 556'
da bir barış antiaşması yaptı. Batıda ba
rışı sağlayınca doğuya yönelerek Eftalit
ler'i (Akhunlar) yenilgiye uğrattı. Ardından 
Çin ve Hindistan'dan batıya uzanan tica
ret yolunu kontrol altına alabilmek için 
Arabistan'ın güneyini ele geçirdi. Yemen 
Sasanller'in bireyaleti oldu (570). Dönemi 
altın çağ olarak anılan 1. Hüsrev örnek bir 
şehinşah olarak gösterilmiş. kendisine 
Enüşirvan lakabı verilmiştir. 

I. Hüsrev'in yerine oğlu IV. Hürmüz geç
ti. Annesi bir Türk prensesi olduğundan 
kaynaklarda "Türkzade" lakabıyla anılan 
Hürmüz döneminde Silsanller ile Bizans 
arasında şiddetli savaşlar meydana gel
di. S90'da Hürmüz'ün gözlerine mil çeki
lerek yerine oğlu Il. Hüsrev tahta çıkarıl
dı . Ancak ülkede bir iç savaş ve taht kav
gası başladı. 60 1'de ülkede birliği sağ

layan Hüsrev Bizans'a yöneldi ve Bizans 
kuwetleriyle yapılan savaşı kazandı. 611 
yılında Antakya ve Dımaşk'ı ele geçirdik
ten sonra Mısır'ı işgal etti. öte yandan 
Sasanller 'in kuzey ordusunu Anadolu'ya 
gönderdi. Bu ordu 613'te Kadıköy' e kadar 
ulaştı. 622'de karşı saldırıya geçen Bizans 
imparatoru Herakleios ordusunu gemi
lerle Doğu Karadeniz'e taşıdı ve Azerbay
can'a ayak bastı. Hüsrev ise Avarlar'la iş 
birliği yaparak Bizans'ın başşehri Kons
tantinopolis'i kuşattı . fakat şehri ele ge
çiremedi (626). Bu sırada doğuda bulu
nan Herakleios. Konstantinopolis'e dön
meyip Avarlar ile yaptığı antlaşmadan 
sonra Mezopotamya'ya yürüdü. Il. Hüs
rev628'de İran başşehrinde meydana ge
len ayaklanmada öldürüldü. 
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Hz. Peygamber. Abdullah b. Huzafe'yi 
ll. Hüsrev'e elçi olarak gönderip kendisini 
İslam'a davet etmiş. fakat Hüsrev gön
derilen mektubun okunmasına taham
mül ederneden yırtıp atmış. onun bu tav
rı ResGl-i Ekrem'e haber verilince, "Allah 
da onun mülkünü parça parça etsin" de
miştir. İslam orduları Hz. Ömer devrinde 
Sasanl ordularını 1 s (636) yılında Kadisi
ye'de. 16'da (637) Celüla'da, 21'de (642) 
Nihavend'de yenilgiye uğrattı. Son Sasa
nl hükümdan III. Yezdicerd bu tarihten 
31 (651) yılına kadar resmen hükümdar 
olarak kaldıysa da peyderpey topraklarını 
müslümanlara teslim ettikten sonra do
ğuya sığınmak zorunda kaldı, bir süre 
sonra da Merv'de ·öldürüldü. Sasanl impa
ratorluğu böylece tarihe karışmış oldu. 
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li EsKo NASKALI 

2. Fetihten Safeviler'e Kadar. Müslü
manların iran'a karşı ilk askeri harekatı 
Halife Ebu Bekir döneminde başladı. Hz. 
Ömer devri başlarındaki Köprü Vak'ası'
nın ardından kısa bir duraklama geçirdi. 
Ancak son Sasanl hükümdan lll. Yezdi
cerd, Kadisiye (ı 5/636) mağlübiyetlerin
den sonra imparatorluğun siyasi-iktisadi 
merkezi olan Irak'ı müslümanlara bırak
mak zorunda kaldığı zaman Sasanller'in 
Araplar'a karşı mücadelesinin de sonunu 
tayin etmiş oluyordu. Arap orduları. ken
di kaderine terkedilmiş olan Sasanl baş
şehri Medain'i hiçbir direnişle karşılaşma

dan ele geçirdiler. Ardından dağılan kuv
vetlerini yeniden taparlamaya çalışan III. 
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Yezdicerd'i Sevad ile İran arasındaki Ce
lüla'da bir defa daha yenilgiye uğrattılar. 

Askeri güçlerinin önemli bir kısmı da
ğılan İranlılar'a karşı İslam fütuhatı yeni 
kurulan Basra ve Küfe ordugah şehirle
rinden yürütülmekteydi. lll. Yezdicerd'in 
büyük güçlüklerle topladığı son Sasanl 
kuweti de Nihavend'de m ağ !Qp oldu ( 21/ 
642) . Araplar' ın "fethu'l-fütüh" dediği bu 
zaferden sonra İran ordusu tamamen da
ğıldı . İran 'da artık müslümanlara karşı 
mahalli hükümdarların idaresindeki kuv
vetlerden başka direnecek bir güç kalma
mıştı. Müslümanların Küfe ordugahından 
kuzey. Basra ordugahından güney istika
metinde yürüttüğü askeri harekat. Irak-ı 
Acem ve Azerbaycan şehirlerinin kısa bir 
sürede fethedilmesiyle sonuçlandı. Oto
ritesi tamamen sarsılan lll. Yezdicerd bir 
süre daha direnen Fars'ın düşmesinden 
önce Kirman'a kaçtı , oradan da Slstan 'a 
geçti. Hz. Osman döneminde Ahnef b. 
Kays kumandasındaki bir ordu 23 (644) 
ve 30 (650) yıllarında Kuhistan'ı geçerek 
Kum. Kaşan ve İsfahan ' ı. 30 (650) yılın
dan sonra da Her at. Merv. Merverrüz, Nl
şabur ve TQs gibi önemli Horasan şehirle
rini fethetmeye başladı . lll. Yezdicerd'in 
direnişleri bir netice vermedi ve onun öl
dürülmesiyle Sasanl Devleti tarihe karış
tı (31/65 ı). Maveraünnehir ve Taharistan 
VIII. yüzyıl başlarında, Taberistan aynı 
yüzyılın ikinci yarısında müslümanların 
hakimiyetine girdi. Ancak Gllan. Deylem 
ve Elburz dağlarındaki bazı bölgeler uzun 
süre ele geçirilemedi. 

Araplar tarafından fethedilen şehirler. 

savaş veya barışla ele geçirilişine ya da 
ekonomik durumuna göre miktarı deği
şen bir defaya mahsus bir vergi ve bun
dan sonra da her yıl belli miktardaki ha
racı ödemek şartıyla mahalli hükümdar
ların idaresine verildi. İslam'ı kabul eden 
İranlılar genellikle bu verginin dışında bı
rakılmaktaydı . Bu arada askeri ve idari 
zümrelerden pek çok İran lı Araplar'ın hiz
metine girdi. İran şehirleri zaman zaman 
isyana teşebbüs ettiyse de başarılı olama
dı . İslam. fetihleri takip eden yaklaşık iki 
asır içerisinde Orta İran ve Horasan'da 
önemli ölçüde yayıldı. Fars ve Kirman gi
bi ana yollardan uzak eya! etierde ise Zer
düştller kendi inançlarını korumaya de
vam ettiler. Deylem sınırlarındaki Kazvin, 
Azerbaycan sınırındaki Erdebil ve Hora
san'ın uç bölgesindeki Merv başta olmak 
üzere İ ran şehirlerinin çoğunda Arap gar
nizonları kuruldu ve buralara Arap kabi
leleri yerleştirildi. önce Hemedan, İsfahan 
ve Fars gibi Basra ve Küfe ordugah ları-
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na yakın şehirler, ardından Kum, Kaşan. 
Kazvin, Rey vb. Orta İran şehirlerine Arap 
muhacirler iskan edildi. Bu iskanlar Hora
san ve Sistan gibi doğu eyaletlerine ka
dar yayıldı . Kabileler halinde gelen Arap
lar'ın yanı sıra gaza ve ci had için sınır boy
larına giden gazilerle ve Irak'ta tutuna
mayan Harici ve Şii Araplar da İran 'a gel
diler. Ancak yeni gelenlerin yerlilerle kay
n aşması kolay olmadı. iranlılar, Araplar'ı 
şeytanın (Ehrimen) müridieri olarak gör
mekte, hatta Kum'da olduğu gibi bazan 
onları taşlama yoluna dahi gitmekteydi
ler. Fakat bunlar Araplar' ı iran'a muhace
retten alıkoyamadı. Evlilikler yoluyla ku
rulan akrabalıklar zamanla bu iki kitlenin 
kaynaşmasını sağladı. Bu kaynaşma so
nucunda çift yönlü bir etkileşim meyda
na geldi. Bir yandan İran'da İslamiyet ve 
Arapça hızla yayılırken öte yandan yeni 
gelenler eski İran kültür ve geleneklerin
den etkilendiler. 

İran. Emevller zamanında iktisadi. iç
timal ve dini şartların tesiriyle bu hane
dana karşı muhalefet merkezlerinden biri 
haline geldi. Ortaya çıkan karışı klıklarda 

artık İran lı m evalinin de yerleşmeye baş
ladığı Küfe ve Basra ordugahlarının rolü 
büyüktü. iranlı mevallnin önemli bir kıs
mı Hz. Ali- Muaviye mücadelesinde Hz. 
Ali 'nin yanında yer aldı. Mevall, Muhtar 
es-Sekafi'nin Küfe'deki isyanında ona 
destek verdi. isyan hareketi kısa sürede 
Arap aleyhtarı bir mahiyet kazandı. Muh
tar'ın katlinden sonra Irak umumi valisi 
Haccac'a isyan eden İbnü'I-Eş'as 'ın tabii 
destekçileri de yine mevall idi. Emevller 
İ ran ve doğu eyaletlerini, merkezi Küfe 
olan Irak'ta kurdukları genel valilik ve Zi
yact b. Eblh ile Haccac gibi nüfuz! u valiler
le yön ettiler. Emevller'in son zamanların
da İranlı, Berberl ve Türk asıllı askerlerin 
sayısı artmaya başladı. Ancak bunlar na
dir olarak kumandanlık makamına gele
biliyordu. Irak. Ci bal ve Horasan sık sık Şii 
ve Harici isyanlarına sahne oldu. Özellikle 
Horasan'da çok iyi örgütlenen Abbasller 
bütün gayri memnun kitleleri kendi et
ratlarında birleştirmeyi başardılar. Mu
haliflerin lideri Ebu Müslim. Horasan'ın 
çeşitli şehirlerini dolaşarak isyancıları teş

kilatlandırdı. Gittikçe büyüyen kuwetle
rin çoğunluğun u İranlı köylüler meydana 
getiriyordu. İranlı dihkanlarla Emevller'
den hoşnut olmayan Arap kabileleri de 
isyana aktif bir şekilde katıldılar. Horasan
lılar'ın gayretiyle 131 (749) yılında Küfe'
de Abbasller'den Ebü'I-Abbas es-Seffah 
adına hutbe okundu. Kaçan son Emevl 
halifesi ll. Mervan'ın 132'de (750) Mısır'-

da öldürülmesiyle Em evi h ilMeti sona er
miş oldu. 

Abbasller, kendilerini iş başına getiren 
İranlılar'a borçlarını başta Ebu Müslim 
olmak üzere onları önemli mevkilere ge
tirerek ve mevall ile Araplar arasındaki 
iktisadi ve içtimal eşitsizliği ortadan kal
dırarak ödedil er. Kısa bir süre sonra dev
let merkezi Bizans kültürü etkisindeki Dı
maşk'tan İran kültürü etkisindeki Bağ
dat'a taşındı. İhtilale destek veren grup
ların başında gelen mevall artık Araplar'
la eşit duruma geldi. Yeni kurulan devlet 
eski S asan! siyasi- idari kurumlarından 
yoğun bir şekilde etkilendi. Vezirlik ma
kamı Serrnekller ve Fazi b . Sehl gibi nü
fuzlu İranlılar'a teslim edildi. Önemli gö
revler iranlı bürokrat ve katipiere veril
di. 

Ebu Müslim'in öldürülmesi (ı 37/755) 
İran 'da büyük rahatsızlık meydana getir
di ve onun intikamını bahane eden dinl
siyasi isyan hareketlerine zemin hazırla
dı . Yerli halkın da desteğini alarak Cibal'
de (merkezi i ran) Sinbad (Sunbaz). Herat. 
Slstan. Badgls'te üstadsls. Maveraünne
hir'de İshak et-Türki. Horasan'da Mukan
na· isyan etti. Horasan'daki isyanların en 
tehlikelisi olan Mukanna'ın isyanı güçlük
le bastınlabildi. Halife Mehdi- Billah za
manında eski İran dinlerini ihya etmek 
amacıyla birçok ayaklanma meydana gel
di. Bunların yanı sıra Hariciler'in isyanı 
Horasan ve Sistan şehirlerine yayıldı ve 
yaklaşık otuz yıl boyunca Abbas! Devleti'
nin doğu bölgelerini sarstı. Zenc adıyla 
bilinen siyahl kölelerin 869-883 yılları 
arasındaki isyanları da büyük bir tehlike 
oluşturdu. Zencller. Güney Irak ve Güney
batı İran'ın önemli bir kısmını hakimiyet
leri altına aldılar. Abbasller'i sarsan isyan
ların en tehlikelisi , Azerbaycan'da başla
yan ve kısa sürede Ci bal' e kadar yayılan 
Babek'in isyanıdır. Dinl-siyasi bir nitelik 
taşıyan Hürremiyye hareketinin lideri 
olan Babek. 3 Safer 223'te (4 Ocak 838) 
Halife Mu'tasım- Billah'ın huzurunda 
idam edildi. Öte yandan Halife Emin'in 
Horasan valisi olan kardeşi Me'mün'u 
veliahtlıktan azletmesi, gayri memnun 
kitleye İran asıllı anneden doğan Me'
mün 'un yanında yer alarak Araplar'a karşı 
baş kaldırma fırsatı verdi. İranlı Tahir b. 
Hüseyin'in yönettiği ve büyük çoğunlu
ğunu Horasanlılar'ın teşkil ettiği isyancı

lar, uzun mücadelelerden sonra Emln'i 
katiederek Me'mün'u hilafet makamına 
geçirmeyi başardı lar (ı 98/8 ı 3) . Yeni hali
fe de selefieri gibi önemli görevlere İran 
asıllı kumandan ve bürokratları tayin et-



ti. Hatta hilafete geçişinin ilk yıllarında 
devleti Merv şehrinden yönetti. Mu'ta
sım-Billah 'ın devlet içerisindeki iranit nü
fuzuna karşı bir denge kurabilmek için 
askeri görevleri Türk asıllı gulamlarına 
vermesi. bu tarihten sonra iranlılar'ın Ab
bas! devlet yapısı içerisindeki rollerinin 
giderek azalmasına sebep oldu. 

islam'ın ilk iki asrında müslümanlar 
başta vezirlik. divan. divan katipliği ve 
posta teşkilatı olmak üzere eski Sasanl 
kurumlarını aynen ya da çok az değişik
liklerle benimsediler. Abbas! saray çev
releri giyim kuşam konusunda daha çok 
Sasanl etkisinde kaldı. böylece i ran kıya
feti Abbas! sarayının resmi kıyafeti oldu. 
Sarayda i ran nüfuz u giderek artınca eski 
i ran bayramları Nevruz. Mihrican ve Ram 
günleri törenlerle kutlanmaya başlandı. 
Hilafet merkezinin Dımaşk'tan Bağdat'a 
intikaliyle de islam sanatına tesir eden 
geç Helenistlik- Bizans sanatının yerini 
Bağdat'ta Sasanl sanatı aldı . 

lll. (IX.) yüzyılın ortalarından itibaren 
Abbas! Devleti'nin giderek zayıflaması, 
Horasan ve Maveraünnehir'de İran asıllı 
ailelerin kurduğu mahalli hanedanların 
ortaya çıkmasına imkan hazırladı. Tahi
rller. Saffarller, Samanller ve Büveyhller 
gibi hanedan lar, görünüşte Abbas! halife
lerinin yönetimini tanımakla birlikte ger
çekte kendi hakimiyetlerini güçlendirmek 
ve yaymak için çalıştılar. Bu hanedanlar
dan ilki Horasan'a hakim olan Tahirller'
dir (821-873) . Saffarller (867-1 003) Slstan, 
Mekran, Sind ve Kirman'ı ele geçirip Ho
rasan'daki Tahiri yönetimine son verdi
ler. Samanller (819-1005). Maveraünne
hir'deki hakimiyetlerini arttırarak Saffa
rller'i Horasan ve Orta iran'dan çıkarmayı 
başardılar ve sınırlarını Taberistan'a ka
dar genişlettiler. Karahanlılar'ın Mavera
ünnehir'i ele geçirmeleri, iran'da yakla
şık dokuz asır devam edecek olan bozkır 
kavimleri ve Türk yönetiminin ilk haber
cisidir. Ancak Kar ahanitlar Horasan'a gir
meyi başaramadılar. Samanller'in ardın
dan Gazneliler (963-1186), uzun müca
delelerden sonra Irak-ı Acem'den (Cibal) 
Hindistan'a kadar uzanan geniş bir alan
da hakimiyet kurdular. Dandanakan'daki 
mağiCıbiyetlerinin ( 43111 040) ardından 
Horasan ve Slstan'ı Selçuklular'a terket
mek zorunda kalan Gazneliler, bugünkü 
Afganistan'da yönetimlerini yaklaşık bir 
buçuk asır daha devam ettirdiler. Hazar 
denizinin güneybatı sahilindeki Deylem 
bölgesinde ortaya çıkan Büveyhller (932-
1 062). Irak-ı Acem'de otoriteleri artık iyi
ce sarsılan Abbasller'i iran'dan tamamen 

söküp atmayı başardılar. Deylem bölgesi 
dağlık coğrafi konumu sayesinde uzun bir 
süre İslam akıniarına direnmiş ve İslam 
öncesi kültürünü muhafaza etmiş, Abba
sller'den kaçan Hz. Ali soyundan gelmiş 
kimselerin çalışmaları neticesinde lll. (IX.) 
yüzyıldan itibaren Zeydiyye gibi Şii muha
lefet cereyanlarının etkisine girmişti. Bü
veyhller'in kurucusu imadüddevle Ali b. 
Büveyh Rey, Kerec ve İsfahan'ı ele geçir
di ve şehrin hakimiyetini kardeşi Hasan'a 
verdi. isfahan'ı kendisine merkez yapan 
Hasan. uzun süren savaşlardan sonra 
Irak-ı Acem'deki hakimiyetini kuwetlen
dirmeyi başardı. Bu sırada diğer kardeş 
Ahmed hilafet merkezi olan Bağdat'a ha
kim oldu (334/945 ). Büveyhl hanedanının 
en seçkin siması olan Adudüddevle Irak-ı 
Acem. Fars, Kirman, Irak, ei-Cezlre ve 
Uman'ı yönetimi altına aldı. Ancak ölü
münden sonra başlayan taht mücadele
leri Büveyhl Devleti'ni zayıflattı. V. (Xl.) 
yüzyıl başlarında iyice zayıflamış bulunan 
bu devlet önce birkaç parçaya bölündü, 
ardından Büyük Selçuklular tarafından 
hakimiyetlerine son verildi. 

Bunların dışında IV-VI. (X-XII.) yüzyıl 
i ran tarihinde pek çok küçük mahalli ha
nedan göze çarpmaktadır. Taberistan ve 
Gllan'da Bavendller. Deylem ve Azerbay
can'da Müsafirller (Sel larller veya Kenge
rller). Azerbaycan'da Rewadller, Taberis
tan ve Cürcan'da Ziyarller. Arran ve çev
resinde Şeddadller hakim olmuşlardır. Yi
ne aslen Deylemli olan Büveyhller'e akra
balığı bulunan Kakuyller. Büveyhller'in iç 
karışıklıklarından istifade ederek isfahan ' ı 
ele geçirmiş. bazan müstakil, bazan da 
Gazneli ve Selçuklular'ın vasalı olarakyak
laşık elli yıl süreyle Irak-ı Acem'in hakimi
yetini ellerinde bulundurmuşlardır. 

Selçuklular. Maveraünnehir ve Harizm ·
deki uzun mücadelelerden sonra Hora
san'a girerek Sultan Mesud'u Dandana
kan'da mağlup ettiler (431/1040). Savaş 
sonrası düzenlenen kurultayda fethedi
lecek topraklar Tuğrul ve Çağrı beylerle 
amcaları Musa Yabgu arasında paylaşıl
dı. Başta Nlşabur. Merv ve Herat olmak 
üzere Horasan şehirleri çok direnmeden 
Selçuklu yönetimine girdi. Tuğrul Bey'in 
anne bir kardeşi İbrahim Yinal Rey. Kaz
vin ve Hemedan gibi Orta İran şehirlerini 
kısa bir sürede ele geçirdi. Hanedanın di
ğer üyesi Çağrı Bey'in oğlu Kavurd Bey ise 
babasına tabi olmak üzere Kirman'a ha
kim oldu. 

Tuğrul Bey önce Kakuye (Kakeveyh) ha
nedanının idaresinde bulunan isfahan'ı 
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ele geçirdi (443/1 051 ). Ardından Bağdat'a 
girerek buradaki Büveyhl hakimiyetine 
son verdi (44 7/1 055). Böylece SasaniDev
leti'nden sonra ilk defa ei-Cezlre'den Ma
veraünnehir'e kadar bütün i ran coğrafya
sı tek bir devletin sınırları içerisinde bir
leşmiş oldu. Sultan Alparslan, Malazgirt 
zaferiyle Bizans direnişini kırarak Selçuklu 
Devleti'nin sınırlarını daha da genişletti. 
Melikşah zamanında ise devlet Orta As
ya' dan Akdeniz'e, Aral gölünden Mısır'a 
kadar uzanan büyük bir imparatorluk ha
line geldi. 

Başlangıçta ülkeyi hanedan üyelerinin 
ortak sorumluluğunda kabul eden ve 
adem-i merkeziyetçi bir yapılanma içeri
sine giren Selçuklular kısa bir müddet 
sonra i ran idari geleneklerini benimsedi
ler. Selçuklu hakimiyetinin siyasi merke
zi Nlşabur. Rey, isfahan, Merv ve Heme
dan gibi eski i ran şehirleriydi. Tuğrul Bey, 
kendisine Ali b. Abdullah Salar-ı Buzcani 
ve Arnidülmülk el-Kündürl gibi iranit ve
zirler tayin etti. Bu vezirlerin bir vazifesi
nin göçebe-asker Türkler ile yerleşik te
baa iranitlar arasında bir denge kurmak 
olduğu düşünülebilir. Büyük Selçuklu Ve
ziri Nizamülmülk'ün çabaları neticesinde 
askeri cephesi Türkler' e. bürokrasi cep
hesi iranlılar'a dayanan, hukuk olarak 
Sünni islam'ı esas alan bir devlet sistemi 
kuruldu. Bürokrasi, bir kısmı daha önce 
Gazneli devlet teşkilatında görev almış 
nüfuzlu bir iranit katip sınıfının eline bı
rakıldı. 1 OSO yılından itibaren merkezi 
devlet anlayışı benimsenmekle beraber 
devletin kuruluş döneminde imtiyazlı bir 
konuma gelen Kirman'ın devlet içerisin
deki ayrıcalıklı statüsü devam etti. Sel
çuklular, idari açıdan İran coğrafyasında 
kendi dinl-siyasi telakkileriyle çelişmeyen 
mahalli hanedanların hakimiyetlerine do
kunmadılar ve bazan bunlara yenilerini 
de eklediler. Yezd ve çevresinde isfahan 'ı 
terke mecbur kalan Kakuye hanedanı, 
Sistan'da Nimruz melikleri, Buhara'da 
Burhan ailesi, Harizm'de Anuş Tegin aile
si Selçuklular'ın bu eyaletlerdeki temsil
cileri oldular. 

Selçuklular'ın askeri başarıları yeni 
Türkmen kabilelerinin iran'a akın etme
sine yol açtı. Ancak bu Türkmen kabile
leri ya Horasan'ın doğusunda tutulmaya 
çalışıldı ya da devlet ekonomisine ve şe
hir kültürüne en az zarar verecek şekilde 
Azerbaycan üzerinden Bizans'a yönlen
dirildL Selçuklular'ın göçebe soydaşları
na karşı İran şehir kültürünü koruyan bu 
tutumu, XVII. yüzyıl müellifi Ebülgazi Sa
hadır Han tarafından açıkça eleştirilmiş-
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tir. Selçuklularzamanında iran'daki ge
niş arazi sahipleri olan dihkanlar toplum
daki imtiyazlı yerlerini muhafaza ettiler. 
Şehirlerde ise bürokratik, ilmi ve hukuki 
görevler, hanedan değişikliklerinden son
ra dahi yerlerinde kalabilen belirli ailele
rin tekelinde bulunmaktaydı . Selçuklu sa
r ayı, İran dilini ve edebiyatını koruyup ge
liştirmede en az Samant ve Gazneli saray
ları kadar önemli idi. Resmi yazışmalar
da ve bürokraside Nizamülmülk'ten iti
baren Farsça kullanıldı. 

Melikşah'ın ölümünden (485/ 1092) son
ra oğulları ve hanedanın diğer mensupla
rı arasında çıkan taht kavgalarıyla zayıf
layan imparatorluk, hanedanın son kud
retli üyesi Sultan Sencer devrinde bir ara 
toparlandıysa da doğudan gelen Karahı
tay istilası (536/1141) ve Oğuz isyanı (548/ 
11 53) sonunda yıkıldı . Bununla birlikte 
Selçuklu hakimiyeti Irak ve Orta iran'da 
590 (1194), Kirman'da ise 582 (1186) yı

lına kadar devam etti. 

Selçuklular gibi yarı göçebe bir bozkır 
halkının iran'a gelişi iktisadi, içtimal ve 
dini açıdan gayri memnun bir kitlenin or
taya çıkmasına sebep oldu. ismam propa
gandacılarının yoğun faaliyetleri bu kit~ 
leyi kendi yanlarına çekti. Selçuklu sultan
ları, Melikşah devrinden itibaren Hasan 
Sabbah etrafında örgütlenen ve bazı 
müstahkem mevkileri ele geçiren İsmai
lller'le uzun bir mücadeleye girdi. Bu mü
cadelede önemli başarılar kazanılmakla 
birlikte İsmailller hiçbir zaman iran'dan 
sökülüp atılamadı. Fakat bunlar iran'da 
istikrarlı bir devlet kurmaya muvaffak 
olamadılar. Selçuklular' ın tarih sahnesin
den çekilmesinden sonra da İsmailller bo
şalan siyasi zemini dolduramadılar ve Ala
mut'taki hakimiyetlerine Hülagü tara
fından son verilineeye kadar sadece bazı 
müstahkem kalelerde tutunabilen mar
jinal muhalefet örgütü olarak kaldılar. 

Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra 
iran'da siyasi hakimiyet küçük hanedan
ların eline geçti. Selçuklu hükümdarları
nın, oğullarının eğitimiyle görevlendirdik
leri atabeglerin güç ve nüfuzlarını arttır
maları müstakil hanedanların ortaya çık
masına sebep oldu. Azerbaycan'da İlde
nizliler ( 1148-1225) ve Fars'ta Salgurlular 
(ı 148-l 286). bu bölgeleri idare eden ata
beg kökenli hanedanlar oldular. Yezd Ata
begliği ( 1141-1318) Yezd ve çevresine ha
kim oldu. Bu atabegliklerin yanı sıra as
len atabeglik olarak kurulmadığı halde 
kendilerine atabeg unvanı verilen hane
danlardan Büyük Lüristan atabegleri 
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(I I 55-1423) ve Küçük Lüristan atabegle
ri (I 174-1597) uzun süre hüküm sürdüler. 
Kirman ve çevresi, kendilerine Kirman 
Karahıtayları veya Kutluğhanlılar Devleti 
denilen hanedanın idaresine girdi. 

Harizmşahlar ile (I 097-1231) Gurlular 
(I 000-1215) arasında Selçuklu mirasının 
paylaşımı için başlayan uzun mücadele
de Sultan Tekiş bir ara Horasan ve Irak-ı 

Acem'e hakim olduysa da Gurlular'a kar
şı kesin başarı ancak oğlu Alaeddin Mu
hammed zamanında kazanıldı. Harizm
şah Muhammed, babasının ölümü üzeri
ne elden çıkan Horasan'dan sonra Mazen
deran, Maveraünnehir, Kirman ve Irak-ı 
Acem'i topraklarına katarak yaklaşık ya
rım asırlık bir süreden beri kesintiye uğ
rayan İran coğrafyasının siyasi birliğ i ni 
yeniden kurdu. Muhammed, bütün düş
manlarını bertaraf edip batıdaki son si
yasi rakibi olan Abbas! hiiB.fetiyle müca
deleye girdiği sırada doğuda İran kapıla
rını tehdit eden Moğol tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldı. Harizmşahlar ile Moğollar 
arasındaki anlaşmazlık üzerine Cengiz 
Han güçlü bir orduyla harekete geçti ( 616/ 
I 220). Önce Otrar, Sığnak ve Hucend, ar
dından Buhara ve Semerkant gibi önemli 
Maveraünnehir şehirleri Moğollar'ın eli
ne düştü. Harizmşah Muhammed kaça
rak Horasan üzerinden Irak-ı Acem'e geç
ti ; Mazenderan'a ve Hazar denizindeki 
Abeskün adasına sığındı ve kısa bir süre 
sonra burada vefat etti. Büyük oğlu Ce
laleddin yaklaşık on yıl boyunca Kuzey 
Hindistan, Irak-ı Acem ve Azerbaycan'da 
mücadeleye devam ettiyse de çabaları 
Moğollar' ı durdurmaya yetmedi. 

Moğollar, Cebe ve Sübütey kumanda
sındaki askeri harekatın ardından Hora
san üzerinden Irak-ı Acem ve Azerbay
can'a girdiler. Celaleddin Harizmşah'ın 
son önemli direnişini de 625 (1228) yılın
da İsfahan önlerinde kırarak kendi haki
miyetlerini tanıyan Fars Atabegliğ i yöne
timindeki Güney İran dışında bütün Or
ta ve Batı iran'ı yağmaladılar ve halkının 
önemli bir kısmını öldürdükten sonra ha
rabeye dönen ülkeyi birkaç yıl kendi ka
derine terkettiler. Ögedey Han zamanın
da İran ve Azerbaycan 'daki Moğol haki
miyeti daha da kuwetlendi. 

Men gü Han tahta çıkınca kardeşi Ku bi
lay' ı Çin'e gönderirken diğer kardeşi Hüla
gü'yu da batı fütuhatını yürütmek üzere 
ilhan olarak iran'a tayin etti. 653 (1255) 
yılında Horasan'a giren Hülagü ertesi yıl 
Alamut'u ele geçirerek ismaill hakimiye
tine. daha sonra Bağdat'a girerek Abba-

st hilafetine (656/ 1258) son verdi ve Ha
zar denizinin güney sahilleri hariç bütün 
iran'da siyasi birliği kurdu. Bugünkü İran, 
Azerbaycan , Anadolu ve Irak' ın idaresi 
yaklaşık bir asır boyunca İlhanlı hakimi
yetinde kaldı. 

İlhanlılar, Hülagü'nun iran'a gelişinden 
sonra bürokratik ve idari alanda yavaş ya
vaş İran geleneklerini benimsediler. Bu 
durum Gazan Han'ın İslam ' ı kabulü ve iç
timai, idari ve iktisadi sahalarda yaptığı 
reformlarla daha da h ı zlandı. Doğudaki 

Büyük Han Kubilay'ın ölümünden (693/ 
I 294) sonra artık akrabalık derecesi ol
dukça zayıflayan amcazadeleriyle tabiiyet 
bağlarını koparan Gazan Han iran'da boz
kır geleneklerine. islami ve i rani temelle
re dayanan bir devlet kurmak istedi. An
cak erken ölümü bu reformların başarı
sını azalttı. Onun vefatının ardından daha 
yarım asır bile geçmeden iran'daki Mo
ğol hakimiyeti sona erdi. Kısa sürmesine 
rağmen İlhanlı hakimiyeti iran'da önemli 
izler bıraktı. Moğol istilası sırasında baş

ta Horasan şehirleri olmak üzere önemli 
yerleşim merkezleri büyük zarar gördü. 
Moğol istilasının ortaya çıkardığı karanlık 
tablo, toplumda kendine güvensizlik ve 
dünyevl hayattan kaçış şeklinde tezahür 
etti; özel olarak iran'da, genel olarak bü
tün Ortadoğu 'da dinl - tasawufi hareket
lerin güçlenip gelişmesi için uygun bir 
zemin hazırladı. Bununla birlikte İ l hanlı 
idaresi, ilk yarım asırdaki yağma ve tah
rip döneminin atlatılmasından sonra 
iran'da olumlu izler de bıraktı . İlhanlı ha
kimiyetinin merkezi olan Azerbaycan'da 
Gazan Han devrinde Ucan ve Şenbiga
zan, Olcaytu zamanında Sultaniye gibi 
yeni yerleşim merkezleri kuruldu. Tebriz, 
Meraga ve Bağdat gibi büyük şehirlerde 
önemli imar faaliyetleri yürütüldü. 

İlhanlı Devleti'nin siyasi birliğinin sona 
ermesinin ardından iran'da hakimiyet 
birtakım küçük hanedanlar arasında pay
laşıldı . İlhanlılar ' ın nüfuzlu kumandanı 
Emir Çoban'ın tarunu ve Timurtaş'ın oğ
lu Şeyh Hasan, Ebu Said Sahadır Han'ın 
vefatından (73611335) sonra çıkan taht 
mücadelelerinde Azerbaycan'ın idaresini 
ele geçirdi ve burada Çobanoğulları ha
kimiyetini kurdu. Şeyh Hasan'ın 744'te 
( 1343) katlinin ardından kardeşi M elik 
Eşref önce Enüşirvan adına , 745 (1344) 
yılından sonra da kendi adına idareyi ele 
geçirdi ve bir ara gücünü Irak- ı Acem'e 
kadar yaymaya muvaffak oldu. M elik Eş
ref' in ölümüyle (758/1357) Çobanoğulla
rı 'nın hakimiyeti de sona erdi. 



Batı İran'da İlhanlılar'ın varisi olma id
diasıyla siyasi mücadeleye giren diğer bir 
güç de Celayirliler'di ( 1340-1431 ). Celayir
li hakimiyetine. VIII. (XIV.) yüzyı lın sonla
rından itibaren iyice güçlenen Karakoyun
lu Türkmenleri tarafından son verildi. Ço
banoğulları ve Celayirliler. Azerbaycan'da 
İlhanlı mirası için mücadele ederken Or
ta ve Güney iran'ın hakimiyeti İncGiular 
ve Muzafferiler arasında paylaşıldı. İn
cGiular ( 1303- 1357). hanedanın son üyesi 
Şeyh Ebü İshak'ın 754 (1353) yılında Mu
zafferller'den Mübarizüddin Muhammed 
tarafından öldürülmesine kadar Fars ve 
Güney iran'ın hakimiyetini elinde bulun
durdular. Aslen Moğol istilası esnasında 
Horasan'dan Yezd'e hicret ederek Yezd 
atabeglerinin hizmetine giren bir aileden 
gelen Muzafferiler ( 13 14- 1393) Orta ve 
Güney iran'a hakim oldular ve Timur ta
rafından ortadan kaldırıldılar. 

İlhanlı Devleti'nin çöküş devrinde Togay 
Timur'un hakimiyetinde bulunan Hora
san bu yıllarda Serbedariler'in yönetimine 
girdi. Şii karakter taşıyan bu içtimai ve 
siyasi muhalefet hareketinin ilk merkezi 
Sebzevar idi. Hareket kısa sürede Hora
san'ın diğer şehirleriyle Mazenderan, Gi
lan ve Kirman'a kadar yayıldı ve 1336-
1386 yıllarında muhtelif reisierin reh
berliğinde Horasan ve Mazenderan gibi 
İran'ın doğu ve kuzey kısımlarında etkili 
oldu. Bölgedeki istikrarsızlık ve adaletsiz
liğe bir tepki olarak ortaya çıkan Serbeda
rller hareketi de adil ve istikrarlı bir dü
zen kurmayı başaramadı. Kısa bir müd
det sonra kendi içinde gruplara ayrıldı ve 
Timur tarafından yıkıldı. İlhanlılar'dan 
sonra Doğu İran'da ortaya çıkan diğer bir 
hanedan olan Kertler'in hakimiyeti de 
( 1245-1389) iıtianlılar'ın diğer siyasi ha
lefleri gibi bölgesel hakimiyetten öteye 
gidemedi ve bunlara da Timur tarafından 
son verildi. 

Çağatay Hanlığı'nın zayıfladığı bir dö
nemde duruma hakim olan Timur. Güney 
Horasan'daki Kert hakimiyetiyle Sebze
var'daki Serbedariler'e ve Horasan'daki 
Toga Tlmurlu yönetimine son verdikten 
sonra batıya ilerleyerek Irak-ı Acem ve 
Azerbaycan'a girdi. 794 (1392) yılında 
başlayan ve beş yıl süren sefer sırasında 
Mazenderan ve Irak- ı Acem şehirlerini ele 
geçirerek Güney İran'daki Muzafferi ha
kimiyetine son verdi. Bunun üzerine Ti
mur'a batı fütuhat yolu açılmış oldu. Ku
zeyde Toktamış Han'ı, batıda Osmanlı, 
güneyde Memlük kuwetlerini mağlüp 
eden Timur. Maveraünnehir'i Akdeniz'e 

bağlayan büyük bir imparatorluk kurdu. 
Çin seferi esnasında ölümünden (807/ 
1405) sonra imparatorluk taht mücade
leleri içine düştü ve iran'ın siyasi birliği 
bir defa daha bozuldu. İç mücadelelerin 
ardından Horasan genel valisi Şahruh ba
basının tahtını eline geçirdi. Hakimiyetini 
tanımayan yeğenieri İskender b. Ömer 
Şeyh'e karşı İsfahan'a ve Baykara b. Ömer 
Şeyh'e karşı Fars'a sefere çıktı. Bu sefe
rin ardından Kirman'ı idaresi altına aldı. 
imparatorluğun doğusu ve Orta İran Şah
ruh'un hakimiyetine girdi. Batı İran'da 
Tlmurlu yönetiminin temsilcisi Ebü Be
kir b. Miran Şah, Timur tarafından tahtı 
gasbedilen Celayirliler'den Ahmed b. 
üveys ve Karakoyunlular'dan Kara Yu
suf'un saldırısına maruz kaldı. VIII. (X IV.) 
yüzyıl sonlarına doğru Azerbaycan'daki 
son Moğol bakiyelerinin de Türk.leşmesiy
le Batı İran'ın etnikyapısı yeniden Türk
ler'in lehine döndü. Türkmen kitleleri. iı 
hanlı Devleti'nin yıkılmasının ardından 
güçlerini Van ile Urmiye gölünün kuze
yinde hissettiren ve daha sonra Tebriz'e 
hakim olan Karakoyunlular'ın etrafında 
toplandı. Şahruh. Azerbaycan'daki bu 
Türkmen nüfuzunu kırmak için 823 
(1420). 833 (1429) ve 838 (1434-35) yı 

lında üç defa batıya yürüdü. Ancak onun 
imparatorluğun batısını hakimiyeti altına 
alma mücadelesi sonuçsuz kaldı ve Mu
hammed b. Baysungur'a karşı giriştiği bir 
sefer esnasında Rey'de öldü (850/1447). 
Şahruh'un ölümü üzerine başlayan taht 
mücadeleleri sırasında Horasan ve Doğu 
İran büyük tahribata uğradı. Bu karışık
Iıkiara son vermek isteyen Uluğ Bey. oğ 

lu Abdüllatif tarafından katiedildi (853/ 
1449). Uzun mücadelelerden sonra EbG 
Said Mirza Han tahta çıkmayı başardıysa 
da hakimiyeti Maveraünnehir. Horasan, 
Mazenderan ve Kuzey Afganistan'ı aşa
madı. 

Batı iran'da da durum bundan farklı 
değildi. Şahruh'un vefatından sonra Irak-ı 
Acem ve Fars'a yeniden hakim olan Mu
hammed b. Baysungur Horasan'a yürü
düyse de Babür'e yenilerek öldürüldü 
(856/1452). Babür'ün Irak-ı Acem'i ele ge
çirme girişimi Karakoyunlu Türkmenleri 
tarafından başarısızlığa uğratıldı. Orta 
İran şehirleri birbiri ardına Karakoyunlu 
hakimiyetine girdi. Timurlular'ın dahili 
mücadelelerinden istifade eden Cihan 
Şah. Horasan'ı zaptederek 862 Şahanın
da (Haziran 1458) Herat'a girmeye mu
vaffak oldu. Ancak kısa süre sonra Hora
san'ı yeniden Timurlular'a terketmek zo
runda kaldı. Ardından da iki devlet arasın-
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da zahiri bir dostluk kuruldu. Cihan Şah. 
Akkoyunlular'dan Uzun Hasan'a mağlGp 
olup öldürülünce (872/1467) Karakoyun
lu toprakları Akkoyunlular'ın eline geçti. 
Bu durum EbG Said Mirza Han'a, Timur
lular'ın Şahruh'tan beri sarsılan Batı ve 
Orta İran hakimiyetini yeniden kurmak 
için bir fırsat verdi. Akkoyunlular ile itti
faka ve Akkoyunl ular'ın günden güne ar
tan güçlerine rağmen batıya yürüyen EbG 
Said. Miyane yakınlarına geldiği zaman 
bir fermanla Uzun Hasan'ı itaate davet 
etti. Fakat onun karşısında uğradığı ye
nilgiden sonra Timurlular. Batı ve Orta 
İran hakimiyetini tamamen Akkoyunlu
lar'a terketmek zorunda kaldılar. Mave
raünnehir'i ele geçiren Özbekler Herat'a 
girerek buradaki Timurlu yönetimine son 
verdiler. İran için büyük bir istila hareke
tine dönüşebilecek olan Özbek tehlike
si ancak Şah İsmail tarafından bertaraf 
edile bildi. 

EbG Said'in öldürülmesinden (873/1469) 
sonra Uzun Hasan Irak-ı Acem, Fars ve 
Kirman'a hakim oldu ve başşehri Amid'
den Tebriz' e nak.letti. Tlmurlular'dan Ya
digar Muhammed'i destekleyen Uzun Ha
san, Horasan'a hakim olması için ona as
keri yard ımda bulundu. 87S Muharre
minde (Temmuz 1470) muzaffer bir şekil
de Herat'a giren Yadigar Muhammed'in 
kısa bir süre sonra Hüseyin Baykara'ya 
mağlGp olması ve katlinin ardından Ho
rasan sınır olmak üzere Akkoyunlular ile 
Timurlular arasında dostane ilişkiler ku
ruldu. Böylece iran'ın büyük bir kısmı 
Uzun Hasan'ın hakimiyetine girmiş oldu. 
Ardından Şah İsmail, Irak-ı Acem ve Fars'ı 
da ele geçirerekAkkoyunlu Devleti'ne son 
verdi (920/1514) . 
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~ OSMAN ÜAZİ ÖZGÜDENLİ 

3. Safeviler'den Günümüze Kadar. Es
kiçağ'lar boyunca büyük imparatorlukla
rın bir parçası durumunda ya da küçük 
hanedanların elinde bölünmüş bir halde 
bulunan i ran coğrafyasının 1 SO 1 yılında 
Şah İsmail tarafından kurulmuş olan Sa
fevller'le birlikte İslam tarihinde ilk defa 
müstakil bir siyasi kimliğe kavuştuğu, bu 
kimliğin Kaçarlar dönemiyle pekiştiği ve 
günümüz İran İslam Cumhuriyeti'nin sı
nırlarının da bu zaman dilimlerinde te-
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şekkül ettiği söylenebilir_ Bu süreçteki 
en temel faktör, Safevller'in on iki imam 
muhabbetini esas alan aşırı (gulat) Şiiliği 

devlet politikası olarak benimsernesi ve 
bunu İran coğrafyasına empoze etme
sinde yatmaktadır. Zaman içerisinde gu
lat-ı Şia'nın yerini İsnaaşeriyye Şiası'nın 
alması ve Kaçarlar döneminde hakimiye
tini pekiştirerek müesseseleşmesiyle bir
likte bu yeni kimlik İran'da iyice yerleş
miştir. 

1 SOl'de Türkmen oymaklarının deste
ğiyle Akkoyunlular'a karşı kazandığı za
ferin ardından Tebriz'e girip tahta çıkan 
Şah İsmail kısa sürede iran'ın tamamı
nı ele geçirdi. 1 S03 yılında H ernedan ci
varında kalan Akkoyunlu kuwetlerini de 
mağllıp ederekOrta ve Güney İran'ı zap
tetti. 1 S04'te Mazenderan, Cürcan ve 
Yezd'i aldı. 1 SOS -1 S07 yıllarında Diyarbe
kir'i topraklarına kattı. 1 S08'de ise Bağ
datve Güneybatı iran'ı aldı . 1S09-1S10'
da Şirvan ve Horasan'ı ele geçirdi. 

XVI. yüzyıl boyunca Safeviler doğuda 
Özbekler, batıda Osmanlılar'la mücadele 
etmek zorunda kaldılar. Safeviler'in gu
lat-ı Şia'yı ideoloji olarak benimsernesi ve 
bu tür inançlara sahip olan Anadolu'daki 
geniş Türkmen kitlelerinin Safevi dava
sına sarılması onları Osmanlılar'la karşı 

karşıya getirdi. Yavuz Sultan Selim Çaldı

ran'da Şah İsmail'i ağır bir yenilgiye uğ
rattı (920/ 15 ı 4). Çaldıran mağllıbiyetiyle 

Diyarbekir'i kaybeden Safeviler'in zararı 
aslında bundan daha büyüktü. Çünkü Şah 
İsrriail'in yenilmezliğine olan inanç yıkıl
mıştı. Müntesipleri için İsmail hem sul
tan hem de mürşid-i kamil idi. Çaldıran 
hezimetiyle bütün bu inanışlar kökünden 
sarsıldı. Safevi hanedanına destek veren 
Türkmen aşiretleri kendi aralarında bir 
güç mücadelesine girdikleri gibi bürok
rasiyi ellerinde bulunduran Farisiler'le de 
çekişmeye başladılar. Şah İsmail'in 930'
da (1S24) ölümünün hemen ardından bir
birine rakip olan bu aşiretler çatışmaya 
koyuldu ve 1 S26'da aşiretler arasında bir 
iç savaş meydana geldi. Babasının yerine 
on yaşında tahta geçen ı. Tahmasb baş
langıçta otorite kuramadı, devlet tama
men kızılbaş askeri kademelerinin eline 
geçti. Aşiretlerin kendi aralarındaki mü
cadele, Tahmasb'ın 940 (1533-34) yılın
da Şamlu aşiretinin reisi ve devletin ger
çek anlamda yöneticisi durumundaki Hü
seyin Han Şamlu'yu idam ettirmesiyle son 
buldu. Bu yıllarda Bağdat'ın Osmanlı
lar'ın eline geçmesi dışında Safeviler çok 
büyük toprak kaybına uğramadılar. 962 
( 1555) tarihli Amasya Antiaşması ile Azer-

baycan topraklarının Safeviler hakimiye
tinde olduğu, Irak-ı Arab, Van gölü çev
resinin Osmanlı idaresinde kaldığı tesbit 
edildi. Böylece yirmi yıldan fazla bir süre 
için Osmanlılar'la barış sağlanmış oldu. 

Tahmasb'dan sonra İran tekrar iç karı
şıklıklarla sarsıldı. Kısa süreli olarak tah
ta çıkan ll. İsmail ve Muhammed Hudil
bende Şah dönemleri çalkantılar içinde 
geçti. Şah ı. Abbas döneminin başlama
sıyla ( 1587) Safevi Devleti yeniden topar
Iandı ve en parlak çağını yaşadı. İlk dö
nem Safevi Devleti'nin vasıfları terkedile
rek bütünüyle yeni baştan yapılanmaya 
gidildi. Şah Abbas'ın gerçekleştirdiği ye
niliklerin başında, ihtida etmiş Gürcü
ler'den oluşan gulamlar birliğinin teşkili 
gelmektedir. Tahmasb zamanında başla
tılmış olan bu düzenleme, Türkmen un
surlarının devlet içindeki üstünlüğünü ve 
etkisini ortadan kaldırmayı hedefliyordu. 
1. Abbas, bu politikayı hızlandırarak eya
Jet valiliklerine ve yüksek mevkilere bu 
gulamları tayin etti. Abbas' ın tahta çık
masından on yıl sonra Safevi ordularının 
başına Ermeni asıllı Allahverdi Han geçi
rildi. Bu dönemde Kafkaslar'dan çok sa
yıda gulamın getirilmesi üzerine etnik ve 
sosyal yapıda önemli bir değişme mey
dana geldi. İran daha da kozmopolit bir 
kültür yapısına bürünmüş oldu. Yeni as
keri birliklerle Şah Abbas, hem doğuda 
Özbekler'e hem de batıda Osmanlılar'a 
karşı başarılar kazanmaya başladı. 1 S98 
yılında Özbekler'den Herat'ı geri aldı. 
1603'te Osmanlılar'a karşı girişilen sefer
lerle Tebriz' e girdi. Aras nehri sınır haline 
getirildi. Her iki taraf da 1 SSS Amasya 
Antiaşması'na geri dönmüş oldu. 1623'
te Bağdat'ta nüfuz tesis edildi. 

Askeri başarıların yanı sıra Şah Abbas 
döneminde iran'da güzel sanatlarda da 

ı. Abbas ' ın 

birtasviri 
(Rothschild 
Collection) 
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