
rasat çalışmaları yapılması için gayret gös
termiş ve yıldız cedvellerinin hazırlanma
sını sağlamıştı. Usturlap ise hem oldukça 
geliştirilmiş, hem de sanatkarane bir es
tetiğe kavuşturulmuştu. Safevi sarayında 
pek çok müneccim bulunuyordu. Bunlar, 
gelecekle ilgili tahminierin yanı sıra bazı 
hastalıkların tedavisiyle ilgili görüşler öne 
sürüyordu. Bu durum sarayın tabipleriyle 
kuwetli bir rekabetin doğmasına yol aç
mıştır. 

Tıp konusunda en önemli şahsiyetler
den biri, Herat ve Rey'de tahsil görmüş 
olan Muhammed Hüseyin Nurbahşl Baha
üddevle'dir. Onun 1501 'de yazdığı Ijulaşa
tü't-tecarib adlı eser kısa sürede şöhret 
sahibi olmasını sağlamıştır. Meşhed'deki 
şifahanede çalışan imadüddin Muhammed 
Şlrazl 1S69'da yazdığı risalesinde özellikle 
frengi hastalığının tedavisinden bahset
miştir. Şah I. Abbas zamanında Safevi 
sarayında çok sayıda tabip bulunuyordu. 
Özellikle devletin çöküş sürecine girmeye 
başlamasıyla pek çok tabip Hindistan'a 
göç etmiştir. Bunlar arasında Elfa?-ü'l
edviye ve Dara Şükuhi adlı risalelerin 
müellifi NGreddin Muhammed de bulunu
yordu. İlaçların hazırlanmasında gelenek
sel yöntemler kullanılıyordu. Büyı1tat-ı Has
sa'ya bağlı bir de ilaç imalathanesi vardı. 
Hekimbaşı devletin sağlık işlerinden ve ta
biplerin faaliyetlerinden sorumlu idi. 

Safevi hakimiyeti Şiiliği resmi mezhep 
haline getirince bu fıkhı iyi bilen alimiere 
ihtiyaç duyulmuştu. şrı ulemanın azlığı yü
zünden Lübnan ve Bahreyn'den alimler 
iran'a davet edilmiş, bu durum ilk Şii me
tinlerinin Arapça olarak kaleme alınması
na veya Arapça'dan Farsça'ya tercümeie
rin başlamasına ortam hazırlamıştır. Ta
rikatların da Şiiliğin gelişmesine ciddi kat
kısı olmuştur. Aynı dönemde Sünnlliğe 
reddiye türü risalelerin kaleme alınmasın
da belirgin bir artış gözlenıneye başlan
mıştır. Gerek Şiiliğin ihyası ve mahiyeti
nin anlaşılması yolunda yapılan tartışma

lar gerekse reddiye türü eserlerin yazılma
sı felsefe alanında Şeyh Bahaeddin Amm. 
Mir Damad, Sadreddin-i Şlrazi (Molla Sad
ra). Abdürrezzak b. Ali el-Lahicl, Kadı Sa
id-i Kum'i gibi fakih ve filozofların yetiş
mesine imkan sağlamıştır. Şlraz Medre
sesi dönemin en meşhur eğitim kurumu 
idi. Burada nakli ilimierin yanı sıra ilm-i 
n ücum, fizik, kimya, riyaziyat ve felsefe 
okutulmaktaydı. Şah 1. Abbas tarafından 
Molla Abdullah-ı Şüşteri adına yaptırılan 
medrese devrin en meşhur Şii fakihlerini 
bünyesinde toplamıştı. Safeviler dönemin
de birçok edebi ve tarihi eser kaleme alın-

mıştır. İran edebiyatı Safeviler zamanında 
gelişmiş, ayrıca tarihçilik önemli bir aşa

ma kaydetmiştir (bk. İRAN [Edebiyat]). 
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lJ!IIIbJ TuFAN GüNDÜZ 

V. SANAT 

islam sanat tarihinde İran sanatı için
de çok önemli bir merhale teşkil eden Sa
fevl devri gösterişli sanat eserleriyle tem
sil edilmekte, bunlar, gerek mimaride ge
rekse küçük sanat eserlerinde meydana 
getirildikleri çevrenin zenginliğini ve gü
cünü aksettirmektedir. Safevi hükümdar
ları sanatçıları korumuş ve sanat faaliyet
lerinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 
isfahan özellikle başşehir olduktan sonra 
Safevi sanatının merkezi haline gelmiştir. 

Bu devirde iran'ın yabancılarla ilişkilerinin 
artması sanat faaliyetlerine önemli des
tekierin sağlanmasına imkan vermiş. böy
lece ihtişamlı örnekler ortaya konmuştur. 
Safeviler'in sanat anlayışı komşu ülkeler 
üzerinde de etki yapmış, Osmanlı sarayı 
çerçevesinde İran minyatürleri ve iranlı nak
kaşlara gösterilen ilgi kadar Hindistan'da 
Babürlüler'i de tesiri altına almıştır. 

Birkaç devir gösteren Safevi sanatında 
Şah İsmail zamanı (ı 501-1524) örnekler ba
kımından çok fakirdir. Buna karşılık Şah 
1. Tahmasb döneminde (1524-1576) özel
likle minyatür ve hat sanatında ulaşılan ba
şarı Safevi zevk ve düşüncesinin eriştiği 
noktayı aksettirmektedir. Şah Tahmasb'ın 
son yıllarında eski önemini kaybetmekle 
beraber varlığını koruyan sanat faaliyetle
ri, on yıl kadar süren ve daha sonraki şah-

Mescid-i Sah'ın kubbesi 
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lar devrinde ortaya çıkan atılırnlara rağ
men ekonomik sıkıntı ve siyasi karışıklık
lar sebebiyle daha sınırlı ölçülerde kalmış
tır. Ancak Şah 1. Abbas'ın tahta çıkmasıyla 
başlayan yeni dönemde (1587-1629) Safe
vi sanatında önemli başarılar elde edilmiş, 
bu mimarinin en güzel eserleri ortaya kon
muştur. Şah Abbas'tan sonra gelen hü
kümdarlar devrinde eski sanat anlayışı de
vam etmekle beraber özellikle Avrupa! te
sirlerle yabancı sanat zevki kendisini önem
li ölçüde hissettirmiştir. 

Mimari. Safevi mimarisinin önemli ör
nekleri Şah 1. Abbas döneminden kalma
dır. Safevller'in zenginlik ve ihtişam bakı
mından zirvede bulunduğu devrin temsil
cisi olan Şah Abbas, hem şehir planlama
sı bakımından hem de çok sayıda abidevi 
yapının banisi olarak büyük bir şöhret ka
zanmıştır. İsfahan'daki eserler sadece o 
dönemin değil İran sanatının en güzel eser
leri arasında yer almaktadır. Şah I. Abbas'ın 
1 597-1611 yılları arasında yaptırdığı Mey
dan-ı Şah, etrafında bulunan dükkanlarla 
birlikte saray binaları arasında yer alan 
Mescid-i Şah ( 1612-1630), bu devrin şahe
seri ve İslam mimarisinin en güzel eser
lerinden kabul edilmektedir. Dört eyvanlı 
plana sahip mabed, meydana açılan cüm
le kapısı ve kıble istikametini tayin eden 
iki ayrı eksenin bir açı teşkil edecek şekilde 
birleştirilmesiyle meydana gelmiş ilgi çe
kici bir düzenlemeye sahiptir. Zengin çini 
tezyinatıyla göz dolduran caminin cümle 
kapısının, yanlarında iki yüksek minare 
bulunan yüksek kıble eyvanı ve onun ar
kasında yer alan yüksek kubbesiyle hey
betli bir görünüşü vardır. Ana ibadet me
kanının yanlarında Şah Abbas devrinden 
sonra birer merkez! avlu etrafında teşek
kül etmiş medreseler bulunmaktadır (bk. 
MESCiD-i ŞAH) 

Meydan-ı Şah'a göre tanzim edilmiş plan 
düzeniyle dikkat çeken bir başka eser Şeyh 
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Lutfullah Camii'dir. Safevi din! mimarisi
nin en muhteşem eserlerinden biri olan 
yapının inşası 1602-1618 yılları arasında 
tamamlanmıştır. Muhteşem cümle kapı
sı ile sekiz sivri kemer tarafından taşınan 
köşe kemerleri üzerinde yükselen büyük 
bir kubbeyle örtülü ibadet mekanı arasın
da irtibatı sağlayan koridor düzeniyle dik
kat çeker. Mescid-i Şah gibi Şeyh Lutfullah 
Camii de muhteşem çini tezyinatıyla göz 
kamaştırmaktadır (bk. ŞEYH LUTFULLAH 
CAMii). Meydan-ı Şah etrafında bulunan 
en güzel eserlerden biri de XVII. yüzyıl 
içinde yapıldığı bilinen yedi katlı All Kapu 
Sarayı'dır. Yapının Meydan-ı Şah'a bakan 
çok katlı cephesi Safevi Sarayı'nın dışarıy
la irtibatını sağlayan giriş bölümünü teş
kil eder. Kabul bölümü olarak kullanılan 
binanın müzik odası ve yabancı elçilerin 
kabul salonuyla birlikte meydanda yapılan 
tören ve polo oyunlarını takip etmeye ya
rayan yüksek balkonu dikkat çekici özel
liklere sahiptir. 

Safevi Sarayı'nın bölümlerinden biri olan 
Çihilsütun (kırk sütun) bahçede yer alan 
köşklerden biridir. Şah Il. Abbas devrine 
(1642-1666) ait olduğu düşünülen bu köşk 
yirmi yüksek ahşap direk tarafından taşı
nan geniş revakıyla dikkat çekmektedir. 
Direkierin köşkün önünde bulunan havu
za yansımasıyla kırk adet görülmesinden 
dolayı binaya kırk sütun adı verilmiştir. 
Revak arkasında duvar üzerinde mozaik 
biçimi kesilmiş aynalarla yapılmış aynaka
rl tezyinat yanında büyük kabul salonun
daki bazı tarih! konuları işleyen duvar re
simleri yapının sanat bakımından önemli 
unsurlarındandır. 

Safevi köprüleri arasında en meşhur eser, 
Şah Il. Abbas tarafından İsfahan'da yap
tırılan 1650 tarihli Pul-i HacG'dur. Safevi
ler'in tamirat ve tadilatıyla gelişmiş yapı

lar arasında da özellikle bir Timurlu eseri 
olan Erdebil'deki Şeyh Safiyyüddin Türbe-

Ali Kapu 
sarayı 'ndan 

bir görünüş 

Meseld-i Şah ' ın planı 

si ve Büyük Selçuklu eseri olan İsfahan Cu
ma Camii dönemin önemli abideleridir. 
Safevi hanedanının atası olan Şeyh Safiy
yüddin'in türbesi XVI. yüzyılın sonlarına 
tarihlenen zengin çini tezyinatıyla dikkat 
çeker. İsfahan Cuma Camii'nde özellikle 
ana eyvanın yanlarında bulunan iki mina
re, eyvaniardakl mukarnas tonozlu örtü 
sistemi ve zengin çini tezyinatı Şah I. Ab
bas devrine ait eklerdir. İsfahan'da yer: 
alan ve Sultan Hüseyin Mirza tarafından 
yaptırılan Mader-i Şah Medresesi 1704-
1714 yıllarında inşa edilmiş çini tezyinat
lı, dört eyvanlı olup Safevi mimarisinin son 
önemli eseridir. 

Minyatür, Hat ve El Sanatları. Safevi sa
natı içinde minyatür ve hat önemli bir yer 
tutar. Safevi hükümdarlarının himaye et
tiği nakkaş ve hattatların yapıların mima
ri tezyinatını düzenlediği, halı desenleri 
çizdiği, seramik, metal ve cam eşyaların 
şekil ve süslemelerini belirlediği bilinmek
tedir. Bunun dışında saray kütüphanesi
nin idareciliğini yapan bu sanatkarlar dev
letin resmi yazışmalarında ve törenlerde 
görev almıştır. Bu dönemde sanat ve sa
natkarlara dair çeşitli eserlerin yazılmış ol
ması sanat tarihi açısından ayrı bir önem 
taşır. 

Hat örnekleri kitap sayfaları dışında mi
mari eserlerin en göze çarpıcı yerlerinde 
binaların ihtişam ve tesirini arttırıcı ele
manlar olarak sık sık kullanılmıştır. Bun
lar ayrıca kumaş ve halılarla metal ve ku
yumculuk eserlerinde yer alır. Önemli hat
tatlar arasında XVI. yüzyılın ortalarında 
Şah Mahmud N!sabur!, ikinci yarısında Me
lik Deylem!, Rüstem Ali, Muhib Ali, Abdul
lah-ı Şlraz! ve Şah ı. Abbas devrinin önem
li isimleri olarak Baba Şah İsfahan!, Ab
dülbaki-i Tebriz!, Ali Rıza-yi Abbas! ve nes-



ta'likyazıyı güzelliğinin zirvesine ulaştıran 
Mlr imM zikredilebilir. 

Minyatür sanatı Safevi devrinin belki de 
en faal yönünü oluşturmaktadır. Bu dö
nemde ortaya konan eserler kalite bakı
mından İran minyatürünün en önemli mer
halelerinden birini teşkil etmektedir. Tas
vir konusundaki hoşgörülü tavırlarıyla bu 
sanatın gelişmesine katkıda bulunan Sa
fevl hükümdarları sanatkarların çok deği
şik konuda eserler meydana getirmesine 
imkan hazırlamıştır. Safevi nakkaşları ki
taplarda yer alan resimler ve özel albüm
ler için tek sayfa resimler yanında halılarla 
kumaşları kullanmak üzere desen ve tas
virler yapmışlardır. Bu sanatçıların saray, 
köşk vb. binaların içinde yer alan duvar 
resimlerini, çiniler üzerindeki desen ve tas
virleri de hazırladığı bilinmektedir. 

Safevi minyatürü biri Akkoyunlu anlayı
şı. diğeri Herat'ta yerleşmiş Timurlu anla
yışının oluşturduğu iki kaynağın etkisiyle 
şekillenmiştir. Bu okulun teşekkülü Şah ı. 
Tahmasb'ın şehzadelikyıllarından başlaya

rak onun tahta çıkmasıyla gelişmiş, 1 522'
de Tebriz saray atölyesinin başına getiri
len Bihzad'ın etkisiyle ilerleyerek değerli 
örnekler ortaya koymuştur. Herat anlayışı
nı takip eden Bihzad'ın yanında Şah Tah
masb devri ustaları arasında Sultan Mu-

cevgan oynayanlan gösteren Safevi dönemi Tebriz okulu 
minyatürlerinden bir örnek (Behram Mirza Albümü, TSMK, 
Hazine, nr. 2161) 

hammed, Aga Mlrek ve Şeyhzade gibi sa
natkarlar vardır. Bu dönemin önemli eser
lerinden olan yazmalarda saray hayatı ve 
av sahnelerine ağırlık veren minyatürler 
dikkat çekmektedir. 1 S60'1arda Şah Tah
masb'ın yeğeni İbrahim Mirza'nın hima
yesinde Sultan Muhammed'in oğlu Mirza 
Ali, Bihzad'ın yeğeninin oğlu Muzaffer Ali 
ve Şeyh Muhammed, Şah ll. İsmail dev
rinde Muzaffer Ali önemli ustalardır. Şah 
ı. Abbas döneminde gerçekleşen sanat ha
reketleri arasında ön plana çıkan Sadıki ve 
Rıza-yi Abbas! önemli nakkaşlardır. Şah ı. 
Abbas'ın ölümünden sonra Rıza-yi Abba
si yönetiminde varlığını sürdüren minya
tür faaliyeti onun talebeleriyle oğlu Safi 
tarafından devam ettirilmiştir. XVII. yüz
yılın ortalarında Muhammed Kasım ve Mu
hammed Yusuf dikkat çekmektedir. Avru
pa etkilerinin çoğaldığı son devirdeki sanat
karlar arasında Ali Kulı Cebbar, Muham
med Zaman, Muln Musawir ve Muham
med Zaman'ın oğlu Muhammed Ali gibi 
isimleri zikretmek gerekir. 

Şah Abbas döneminde seramik yapımı 
önemli bir gelişme göstermiştir. Çin por
selenlerine duyulan ilgi sonucunda mavi
beyaz renkli porselenler başta olmak üze
re değişik tipte eserler meydana getiril
miştir. Bu devirde İsfahan, Meşhed, Kirman 
gibi şehirlerde atölyeler açılmıştır. Özellik
le Kuzey iran'da bulunan Kubaçi'de imal 
edilen seramikler Safevi devrinin ilgi çekici 
hususiyetlerini taşımaktadır. XVII. yüzyıl
da lustre tekniğiyle yapılmış eseriere önem 
verilince bu tip seramiklerin yapımı öne çık
mıştır. 

Safevi sanatının başta gelen faaliyet alan
larından olan kuyumculuk ve metal işçiliği, 
halıcılık ve kumaş dokumacılığında ortaya 
konulan eserler de büyük değere sahip
tir. Bu eserler ahenk ve zarafet bakımın
dan dikkat çekmektedir. Ayrıca kumaş ve 
halı sanatı kollarında göz alıcı eserler or
taya konmuş. İran halı üretimi bizzat şah
ların idaresi altında gelişmiştir. Minyatür 
ve hat sanatının derin etkisinde bulunan 
halı desenleri büyük beğeni ve ilgi kaynağı 
olurken halıların hazırlanmasında kullanı
lan ham madde ve yapım tekniklerinin ka
litesi de eserlerin değerini arttırmıştır. İran 
şiiri ve mistik düşüncesinden kaynaklanan 
tasvir ve yazı örnekleriyle zenginleştirilmiş 
bu halılar arasında Erdebil'de yapılmış olan
lar meşhurdur. Halıcılığa paralel olarak ge
lişen kumaş dokumacılığı da önemli bir sa
nat koludur. XVI. yüzyılda dokunan ipekli 
ve sırmalı kumaşlarla XVII. yüzyılda yapı
lan dlbalar (brokar) Safevi dokumacılığının 

Cihilsütun·un 
planı 

SAFEVILER 

örnekleri arasında önemli bir yer işgal et
m ektedir. 
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