AZERBAYCAN'IN TORKLE~MESI TARIHINE
UMUMI BIR BAKI~~
FARUK SÜMER
izerbaycan' ~n türkle~mesi tarihi hakk~nda ~imdiye kadar ancak
Prof. Zeki V elidi T ogan taraf~ndan tetkikler yap~lm~~t~r. Z.
V. Togan, gerek Azerbaycan Yurt Bilgisi Dergisi'nde 1 ç~kan Azerbaycan'~n etno~rafyas~ na dair makaleler serisinde, gerek islâm Ansiklopedisin' deld Azerbaycan maddesinde 2 ve en son olarak ta, Umuml
Türk tarihi'ne giri~~ adl~~ eserinde 3 bu konunun bir çok noktalar~m
ayd~nlatm~~~ve bilhassa Mo~ ol devrinin bu ülkenin türkle~mesi
tarihinde ne kadar mühim bir yeri oldu~unu göstermi~ tir.
Bu yaz~m~zda Azerbaycan'daki türk yerle~mesinin ne gibi safhalar geçirdi~ini ve bu safhalann belli ba~l~~ ne gibi vas~flar~~haiz
olduklar~n~~izaha çal~~aca~~z.
Azerbaycan'~ n türkle~ mesi tarihi, ba~l~ca üç mühim devirde
tetkik edilebilir:
~ — Selçuklu devri.
2- Mo~ol devri.
3— Mo~ol devrinden sonraki devir ki, bu sonuncusu Karakoyunlular, Ak -koyunlular ve Safeviler'in tarihini içine al~r.
Birinci devir, Azerbaycan'da türlde~menin ba~lamas~~safhas~d~r.
Ikinci devir, inki~af~ , üçüncü devir de tamamlanmas~~safhas~n~~ te~kil
eder.
I. SELÇUKLU DEVR/
Bilindi~i üzere, O~ uz yahut di~er adlar~~ ile Türkmenler,
Selçuklu Imparatorlu~u'nun kurucular~~olarak, Mâverâün-nehir' den
hareketle Akdeniz k~y~lar~ na kadar gitmi~ler ve geni~~imparatorlu~un muhtelif yerlerine da~~lm~~lard~. Bu arada onlardan ehemmiyetli kollar da Azerbayca'na gelip bu ülke'de yurt tutmu~lard~r.
Istanbul, 1933, say~~ 14, 15, 18.
cild I, S. loo ve devam~.
3 Istanbul, 1946, s. 189-192, 238-243.
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Selçuklu Imparatorlu~u'nun, Melik~ah'~ n ölümünden sonra, her
birinin ba~~ nda hanedan âzas~ ndan birinin bulundu~u muhtelif
devletlere bölünmesi üzerine, Azerbaycan, ~ rak Selçuklu devleti
eyâletlerin.den birisi olmu~tur. ~ rak Selçuklu devletinin de, ötekiler
gibi, askeri bak~ mdan imparatorlu~un kuruculan Türkmenler'den
daha çok, di~er Türk kavimlerine mensup memlt2kler'e dayand~~~~
ve bu devletin emirlerinden ço~unun onlardan oldu~u da bir gerçektir. Bununla beraber, "~rak Selçuklu devleti tarihinde Türkmenler" adl~~
haz~rlamakta oldu~umuz bir makalede de etrafl~ca anlat~ld~~~~üzere,
fâtih Türkmenler, büsbütün k~l~çlar~ru ç~karma~a mecbur olarak koyun sürülerinin yan~ na dönmemi~ lerdir. Türkmenler, di~er
Selçuklu devletlerinde de oldu~u gibi, bu devletde de, Türk memlüklerinin yan~ nda yine mühim bir askeri unsur olarak kalm~~lard~r.
Onlardan da, devletin, en yüksek mevkilerine yükselmi~~ve hattâ.
devletin siyaseti üzerinde müessir olmu~~büyük emirler ç~knu~t~r
ki, bunlardan birisi Has Beg ad~yla tan~nm~~~olan Beg Arslan'd~.
Azerbaycan'daki O~ uz beylerinden birinin o~lu olan Has Beg'in
en yak~n arkada~lar~~aras~ nda Hûzistan hâkimi Av~ ar beyi ~~umla
da vard~. Yine onun atabeyli~i veya beylerbeyli~i zaman~nda ba~hca
emirler aras~ nda görülen Kaymaz o~lu Il-Kav~ ut'da Türkmen
idi. ~~l-Kav~ ut, kendisinin de ba~l~ ca fâillerinden birisi oldu~u,
Has Beg'in öldürülmesinden sonra Sultan Mahmud o~lu Muhammed'in en büyük emirlerinden birisi olmu~, kendisi, karde~i
ve o~ullan uzun bir müddet Zencan'i ellerinde tutmu~lard~r. Bu
Türkmen emirlerine daha birçoklar~~ilave edilebilir 4. Biz sadece
misal vermi~~olmak için bunlar~~zikrettik.
Selçuklular devrinde, Türkmenler, bilhassa kuzey Azerbaycan'da
En-an ve Mu~an denilen bölgelerde, güney Azerbaycan'da da Urmiye
gölünün bat~s~ nda kalan yerlerde ve ~ran Kürdistanz ile ~ehr-i zor
havalisinde ya~~yorlard~ . Güney Azerbaycan'~n Tebriz, Mera~a,
Erdebil, Halhal vilâyetleriyle Cibal yahut ~rak-z Acem bölgesinde
Türkmen unsuru azd~ . Bu sebeple türkle~me, güney Azerbaycan'da
ve k~smen Kazvin, Hemedan gibi m~ ntakalarda kuzey Azerbaycan'a
nazaran daha geç ve hatta daha az kuvvetli olmu~tur. Ad~~geçen
yerler Selçuklu dçvrinde umumiyetle memldk ve memldk o~lu emirlere ~ kta edilmekte idi.
4 Bütün bu Türkmen beyleri hakk~nda, yukar~da haz~ rlamakta oldu~unu

söyledi~imiz yaz~da geni~~bilgi verilmi~tir.
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Bu yerlerde, yukar~da da i~aret edildi~i gibi, yaln~z ~~- K av~ ut
ve o~ullar~~ Zencan'a hâkim olmu~lard~ r.
Türkmenlerin Erran'da güney Azerbaycan'a nazaran çok daha
kalabal~k bir halde bulunmalar~, bu bölgenin onlar~n kendi hayat
tarzlar~ na daha müsait bir yer olu~undan çok fazla buran~n bir uç
olmasiyle ilgilidir. Bilindi~i üzere Türkiye Selçuklular~~devletinin uç bölgesinde de Türkmenler pek kalabal~k bir halde ya~~yorlard~, ve "Uç Türkmeni" adiyle de ünleri her tarafa yay~lm~~t~.
Erran'daki Türkmenler'in ba~lar~nda bulunan boybeyilerinden
baz~lar~n~ n ikta sahibi olduklar~~görülüyor. Bunlar ilk önce Erran'a
tayin edilmi~~olan Selçuklu meliklerine, sonra da büyük ernirlere
ba~l~~ kalm~~lard~ r; Gürcüler' e kar~~~ yap~lan seferlere kat~l~rlar
ve bu bölgenin onlara kar~~~korunmas~nda pek mühim bir hizmet
ifa ederlerdi. Mo~ollar'~n geli~i arefesinde bu bölgedeki Türkmenler'in say~s~~ pek fazla artm~~~ve buras~~ daha o zaman bir Türk
ülkesi haline gelmi~tir. Bu Türkmenler, Gürcü ~ehirlerinden Ahalkelek' e Ak~ehir ad~n~~vermi~lerdi. Dikkate ~ayand~ r ki, böyle bir valua
da yine ayni zamanda Türkiye'nin Bizans ucunda olmu~~ve buradaki Türkmenler de Bizans'~n Filadelfiya ~ehrine Ala~ehir demi~lerdir.
Iran Kürdistan'~~ ve ona kuzeyde, bat~da ve güneyde biti~ik
yerler, ilk önce Salurlar'~n, sonra da Y~ valar'~n hâkimiyetinde
kalm~~t~ r. Huzistan ise XII. yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren Av~ arlar~n eline geçmi~ti. Fars'da da hemen ayni zamanlarda Salgurlular
ortaya ç~km~~lard~r.
Ara~t~rmalanm~za göre, bugünkü Sdve'nin güney taraflar~nda
ya~ayan Hala çlar'a dair en eski bilgi, XIV. yüzy~l~n ikinci yar~s~na aittir. Mezkiir as~rda da bugünkü yurtlannda ya~ayan Halaç1 a r'~n, C ela yi rli ve Muz a ffe rliler tarihinde rol oynam~~~baz~~
emirlerini tan~yoruz 5. XII. yüzy~l~n sonlar~nda cereyan eden
5 775(1373/1374) y~l~nda, bu gün de oldu~u gibi, Sâve bölgesinde ya~~yan
Halaçlar'~n ba~bu~u Emir Yakub ~ ah idi. Emir Yakub ~ah, etraftaki di~er
bir çok emirler gibi, ad~~geçen y~lda isfahan'a gelen Muzafferliler'den me~hur
~ ah ~ uca'ya arz-~~ tebaiyet etmi~tir. (Hâf~ z-~~ Ebrû, Zubdet ut-tevârih,
Fatih ktp., nr. 4371, yp. 158a). Di~er bir Halaç beyi de, Celayir hukumdar~~
Sultan Hüseyin'in me~hur beylerbeyisi Adil Aka'n~n day~s~= o~lu olan
Emir Ahmed idi. Emir Ahmed, mâhir bir kumandan olarak tan~nm~~t~~ve kendi
câmiut-tevâbirli~inin (ko~un) sanca~~'mn rengi de k~rm~z~~ idi (H. Ebrn,
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hadiseler aras~nda S av e'nin yirmi dört kilometre güneyinde bulunan
A b e (Ave) ~ehrinin ~ahnesi olarak bir H al ec rden bahsolunuyor
ki, buna ilk defa Z. V. Togan dikkat etmi~tir. 6
Haleci Ku~ta adl~~ bu ~ahneden yaln~z Ravendi bahseder:
j› L.

e l;

"J+.

31",

£1::

z>kti:h.
Fakat, yine bu cümleden anla~~l~yor ki, bu ~ahnenin maiyeti
Kür d olup, bu Haleci, di~er bir kaynakta da teyid edildi~ine göre 8,
bu zamanda Irak-~~Acem'de fütuhatta bulunan halifenin veziri
I b n ul- K as sa b'~n ~ahnesi idi. Bu kay~tlara binaen bu ~ahs~n bir
Halaç Türk'ü oldu~u kafi olarak söylenemiyor.
Selçuklu devrine ait pek az yer ad~~tesbit edilebiliyor. Bunda
kaynaklar~n kifayetsizli~i de bir âmil olabilir. Bu bir kaç tane olan
yer ad~ndan en mühimmi, ad~n~~son zamanlara kadar muhafaza eden
Ahncak kal'as~d~r ki, Nahç~van civar~nda olup, ad~, Al~nca ~eklinde
son ~rak Selçuklu sultam III. Tu~rul zaman~ndaki hadiseler s~ras~nda geçmek tedir ve galiba bundan da ilk önce Prof. F. Köpr ül ü
bahsetmi~tir 9.
1A

~rak Selçuklular~'na ait tarihleri okuyan tetkikçilerin, Karabeli ~eklinde bir yer ad~~dikkatlerini çekmi~tir. Çünkü farsça ve
di~er dillere ait pek çok yer adlar~~aras~nda bunun türkçe oldu~u ilk
bak~~ta göze çarp~yordu. Gerçekten daima bu adla beraber zikredilen derbent kelimesi, onun okunu~~ve manas~nda pek ~üphe b~rakm~yordu. Böylece Karabeli, Ba~dad'tan Mera~a giden ana yolda,
Dinever ile Mera~a aras~nda sarp yerlerde bulunan bir geçidin
türkçe ad~~ idi 10 Nitekim XIV. yüzy~lda Türkiye'de de Divri~i
rih-i Re~idi, Tahran, 1317 h. ~, s. 207-208). Ebu Bekr-i Tahranrnin bir kayd~ndan, XV. yüzy~l~n ikinci yar~s~n~n ba~lar~nda Fars'da da Halaçlar'~n ya~ad~~~~anla~~l~yor (Diyâr-i Bekriyye, yp. ~ o8 b).
Sâve Halaçlar~'n~n bugünkü durumlar~~ ve bu Türk te~ekkülünün di~er yerlerdeki hayat ve faaliyeti hakk~nda, Köprülü, Halaf maddesi, ~. A, V, S. ~ og ve
devam~.
6 jizerbaycan etnografyas~na dair, Azerbaycan Yurt Bilgisi, say~~ ~~5, S. ~~o4.
7 Rahat us -sudur, ne~reden M. Ikbal, (GMNS), 1921, S. 378.
Ibn ul -Esir, el-Kamil, M~s~r, 1301, XII, s. 52.
9 Al~ncak maddesi, Islam Ansiklopedisi, I, s. 302-304.
10 Me~hur Selçuklu tarihçisi Imad ud-din tsfahani, eserinin bir iki
yerinde bu ,.>~,31~~
den bahseder (Bundan, Zubdat un nusra, M~s~ r 1318,
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havalisinde bir Karabel vard~~ ki, S~vas-Kayseri hükümdan Kad~~
Burhanuddin, Akkoyunlu beyi Kara-Yülük taraf~ndan burada
öldürülmü~tür II. Bu Karabeli yan~ndaki derbent kelimesinin
bulunu~una gelince, müelliflerin türkçe bilmemelerinden dolay~~
bunu tabii görebilirdik. Fakat bu ismi ba~ka bir ~ekilde izah etmek
daha makul olacakt~r ki, Z. V. Togan da buna i~aret etmi~tir.
Bilindi~i üzere, Selçuklular'~n geldi~i s~rada ~ehr-i zor, Kirman~ah
ve Dakuka havalileriyle bunlara civar yerler Kürd Ann âz o~ullan'n~n ellerinde idi. 495 (~~~ o~ ) y~l~nda bu beyli~in henüz zaptedilmemi~~topraklar~ndan mühim bir k~sm~, ça~da~lar~~olan birçok
Türkmen beyleri gibi, kendi hesab~ na faaliyette bulunan bir S alur
beyi taraf~ndan zaptedildi. Bu S alu r beyinin ad~~ da ayni kelimeyle
gösteriliyor 12. Kelime bir geçit ad~~olarak çok daha sonraki hâdiseler münasebetiyle zikrediliyor. Bu mülâhazaya binaen bu geçit,
bu Salur beyinin ad~n~~veya lâkab~n~~ ta~~maktad~ r. Bu sebeple onu
türkçe bir co~rafya deyimi gibi de~il, bir ki~i ad~~veya belki de bir
lâkab olarak okumak gerekmektedir. Bu geçidin bulundu~u bölgede yine ad~n~~ ~ah~slardan alm~~~di~er baz~~ geçitler de vard~r:
Derbend-i Zengi, Derbend-i Tdc Hdtun 12 . Fakat Selçuklular'dan sonra
bizim geçidin ad~ ndan hiç bahsedilmemektedir. Bu husus ~üphesiz
onun yeni bir ad alm~~~olmas~ndan ileri gelmi~tir.
XIII. yüzy~l~n ilk yans~run ortalar~nda, yukar~da da i~aret
edildi~i gibi, bilhassa Erran'daki Türk nüfusu pek fazlala~m~~t~ .
Nüfusun ekserisini te~kil eden Türkmenler'in yan~ nda Celâl ud-din
Harizm~ah ile birlikte gelmi~~K a l~~ Türkleri de vard~ . Bunlar
ile kav~ni akrabal~~~olan K~ p çaklar da Demirkap~~ yoluyle Selçuklular zaman~ nda Azerbaycan'da görünüyorlard~. Fakat onlar~ n gayesi
s. 181, 221, türkçe tercümesi K ~ vamud din Burslan, ~rak ve Horasan Selyuklulart tarihi, Türk Tarih Kurumu, 1948, Istanbul, s. 182, 221. Indeks'de -s. 283ikincisi yanl~~~olarak ayr~~ bir yer ad~~ve Karalüleli ~eklinde gösterilmi~tir); Imaciüd
din'den naklen, Ahbar ud - devlet is Selyukiyye (n~r. M. ikbal, Lahur, 1933, S. ~~15,
142) ve Ravendi'de (Zahir-i Ni~aburi'den naklen, s. 233, 283), bu geçit'den
ayn~~imlâ ile bahsederler. lbn ul Esir'de (XII, s. 27) de yine bu kelime bir yöre'nin
ad~~ olarak zikredilir.
~l Ebubekr-i Tahrani, Diylir-i Bekriyye, yp. 16a.
12 lbn ul Esir, X, s. 144. Tafsilât, ~ rak Selçuklular~~ devrinde Türkmenler
adl~, haz~rlamakta oldu~umuz makalededir.
Hamdullah Müstevfi, Nuzhet ul-kulub, n~r. G. Le Strange, (GMS),
Leyden, 1915, S. 107.
Beller.» C. XXI, 28
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~rkda~larnun yan~ nda Erran'da yurt tutmak ve Selçuklu hizmetinde
bulunmak de~il, çok defa Gürcüler'in müttefikleri s~fatiyle Türk
topraklar~na ak~ nlar yaparak ganimet elde etmekti. K~ pçaklar
bir defa böyle bir maksat ile yani Erran'da yurt tutmak gayesiyle
Mo~ol istilâs~~ s~ras~ nda (619-1223 y~l~nda) kuzey Azerbaycan'a
gelmi~lerse de 14 oradaki valinin dirayetsizli~i yüzünden bu da
mümkün olmam~~~ve K~pçaklar peri~an bir halde geri dönmü~lerdir.
Son Selçuklu sultan' Tu~rul'un Atabey K~ z~ larslan'a kar~~~
mücadelesinde yard~m~n~~gördü~ü K~ pçak o~lu ~ zzuddin Hasan
adl~~ bir emir vard~. Bu emir Sultan Mes'ud devrindeki ~ehr-i zor
hâkimi Arslanta~~o~lu Emir K~ pçak'~n torunundan ba~kas~~
de~ildir. Emir K~pçak ise ta~~d~~~~ ad~n aksine olarak K~ pçak
de~il bir Türkmendi 15 ve ~zzuddin Hasan'~n askerleri de, baz~~
kaynaklarda ifade edildi~i gibi", Türkmenler'den ibaret idi. Netice
Ibn ul Esir, XII, s. 186-188.
15 Prof. Z. V. To~an, izz ud din Hasan b. K~ fçak'~ n, buradaki K ~ fçak
kelimesine bakarak, K~ pçaklar'dan bir bey oldu~unu sanm~~~ve bilhassa buna
dayanarak da K ~ pçaklar'~n, Selçuklular zaman~nda, kalabal~k bir halde,
Azerbaycan'da ya~ad~klar~n~~ ileri sürmü~tiir (kerbaycan maddesi, ~.A.,I1,s. 102 ; U.
T. T. giri~, s. 191). Halbuki son ~rak Selçuklu sultan~~ Tu~rul'un kay~n biraderi
olan bu Emir izzuddin Hasan, ~ehr-i zor ve çevresinin hâkimi, Emir K ~ fçak'~ n
torunu idi. Babas~ na gelince onun da Yakub ad~n~~ ta~~d~~~n~~biliyoruz (Imad
ud-din Isfahani, Kitab
Kussi, n~r. Landberg, Leyden, 1888, s. 234235; yine ayn~~müellifin el-Bark u~- ~limi adl~~ eserinden naklen Ebu Sâme, erRavzateyn, M~s~r, II, S. 138). Emir K ~ fçak ise, ad~n~n aksine olarak, K ~ fçaklar
dan de~il Arslanta~~ad~ndaki bir Türkmen'in o~lu idi:
41,-1
"k~.-~~~ ela ii
2.1.)41 jl~e7.1U
rt;1)., Wj~t
„pir
.
(Ibnul-Esir, el Kamil, XI, S. 34-35). Yine ayn~~ muellif Musul
Atabegleri tarihinde de (R. H. O, deuxieme partie,s. 102). bunu aç~kl~yor:
14

t4~~k~~

4.31,--1 .9

• • ~lt(JU LPL«

j

K~fçak'~n ölümünden sonra, onun elinde bulunan yerler, kendi ad~yle (Vilâyet
Ktfçakiyye) an~lm~~t~~(Ebu Sâme, gösterilen yer). Kitab-uP-Inbâ'da (Fatih,. nr.
4189, 15oa) Türkmen K~ fçak, Hille Emini Dübeys'e kar~~~Abbasi halifesi
Müster~id'e yard~ m eden Türk beyleri aras~nda zikrediliyor :
;2:- 31
.

47,:+1

j~ii I

•

j

18 Meself~ , Ahbar ud devlet -is Selçukiyye de (s. 178-179), ~u cümle vard~ r:
41;
•Z>Krill
0-•-• Z~(J r4A,p2.- Yine orada, bunun gibi di~er baz~~sözler de
görülmektedir (179-180).
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olarak kuzeyden Demirkap~~ yoluyle Selçuklu devrinde Azerbaycan'a
K ~~p çak kitlelerinin gelerek yurt tuttuklar~na dair kat'i bir bilgi
elde edilemiyor.
Mo~ol istilâs~~üzerine, Azerbaycan'da bulunan Türkmen
ve Ha riz mli Karil~lar do~u Anadulu'ya kaçm~~lar ve istilân~n oraya
da gelmesi üzerine Suriye'ye gitmi~lerdir. Mo~ollar'~n H ü lâgü'den Ebu Said Han devrine kadar olan kuvvetli zamanlar~nda
Azerbaycan'da Türkmenler'in mevcudiyetine dair ~ahsen bir kayde
rastgelemedik. Göçebe Türk illeri aras~nda cereyan eden mücadelelerde ma~lub taraf~n toptan yurdunu b~ rakarak ba~ka bir tarafa
gitmesi eskidenberi olagelen bir hâdisedir. Nitekim Mo~ollar Iran'.
daki hâkimiyetlerinin ilk zamanlar~nda Fars'~~ istilâ ve i~gal etmedikleri için oralarda bir miktar Türkmen kalm~~t~~ve mo~ol devri
kaynaklar~nda onlara i~aret edilir 17 . Bununla beraber her türlü
ihtimali dü~ünerek say~ca az bir Türkmen zümresinin Mo~ollar'~n
tabiiyetini kabul ederek Azerbaycan'da ve ona yak~n say~da di~er
bir Türkmen zümresinin de do~u Anadolu ile Eleezire'de kalm~~~
olmas~~mümkün görülebilir.
II. MO~OL DEVRI
Mo~ol devri ile ilgili ba~l~ca kaynaklar~~okuyanlar Selçuklu
devrine ait eserlere kar~~l~k bu kaynaklardaki türkçe yer adlar~n~n
çoklu~una hayret ederler. Bu yer adlann~n mühim bir k~sm~~daha
Abaka devrinden itibaren zikredilmektedir. Bunlardan baz~lar~~
Mo~ollar'dan önceki devre ait olabilir. Meselâ bugün Ermenistan'a
dahil olan Gökçegöl'iln ad~na Kökçe teitiz ~eklinde daha Abaka
devrinde tesadüf edilmektedir ". Van gölü kuzeyindeki Alada~~
ise H ülâ g ü zaman~nda maltimdu 19. Fakat bunlar~n Mo~ollar'dan önce var oldu~una dair hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçi Alada~~
17 Olcaytu zaman~nda Fars da bir Türkmen ulusu (ha~em-i Türkmân) vard~~
(Abu'l Kasim-~~ Kâ ~ âni, Tarih-i Olcaytu, Ayasofya ktp., nr. 3019, yp. 2o4u,
205b). ~ebankâre i'cle Mecma ul-ensab'~nda (Süleymaniye, Yenicami ktp, nr. gog),
Fars Türkmenleri'nden bahsediyor. Tarih-i gitzide'nin sonundaki Muzafferliler tarihi'ne göre, Çobanl~lar zaman~nda Fars'daki Türkmen askerinin emini
Ce lâlüddin Tayyib~ ah idi (s. 637). Bir de yine Türkmen beylerinden Emir
Salgur ~ah vard~~ki, bu emir, ~eref ud din Mahmud ~ah Incu'nun o~lu Emir
~ eyh Ebu Tshak'~n halas~n~n o~lu idi (ayn~~eser, S. 662).
18
Re~ idüd din, Câmi ut
n~r. K. Jahn, Prag, 1941, I, S. 30.
19 Re ~ idüdin, n~r. Quatremaire, Paris, 1836, S. 584.
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ad~~ i~aret edildi~i gibi, Hillagü zaman~nda geçiyorsa da, Mera~a
güneyindeki terene
mo~olca isimleri olan Cagatu ve T agatu
adlar~~ da ayni ilhan devrinde zikrolunuyor 20. Böylece Hillagü
ve bilhassa Abaka'dan itibaren görülen yer adlanmn bir k~sm~~ türkçe
ve bir k~sm~~da mo~olcad~r. Hülâgü ve Abaka hanlardan itibaren türkçe
ve mo~olca yer adlar~n~n yan yana bulunmas~, Iran'a Mo~ol
bayra~~~alt~nda gelenlerin ~rki men~eleri hakk~nda da bize bir güzel
fikir veriyor. Buna göre fatihlerin bir k~sm~~ mo~olca, bir k~sm~~da
türkçe konu~makta idi. Zaman daima türkçenin lehine çal~~m~~~olmakla
beraber iki dilin yan yana mevcut olu~u, Ebu Said Bahad~ r
H an'a kadar devam etmi~~olsa gerektir. Nitekim Olcaytu zamamnda alim bir ~air bu ilhan'a her biri bir dilde yani mo~olca, türkçe,
ara bça ve farsça yaz~lm~~~ dört kaside sunmu~tu 21 . Türkçenin
gittikçe ehemmiyet kazand~~~~ ~uradan da anla~~l~yor ki, Gaz a n
Han devrinden itibaren beg unvan~, Iran'da bugüne kadar muhafaza
edilen imlasiyle, noyan unvan~n~n yan~nda yer alm~~~ ve beylerbeyi
unvam da kullan~lmaya ba~lanm~~t~r. ~rak Selçuklulan'nda, Türkiye
Selçuklulan'nda oldu~u gibi, beylerbeyi unvammn kullan~ld~~~na dair
~ahsen bir kayda tesadilf edemedik. Bu sebeple bu unvan~n Ilhanl~ lar'a tabileri olan Türkiye Selçuklular~'ndan geçmi~~olmas~~
mümkün olabilir. Müverrih V assaf, Emir Ç o b an'~~ çok defa
Çoban Beg olarak zikreder 22.
Iran'a Mo~ol bayra~~~alt~nda gelen fâtihlerin tükçe konu~anlann~~ ~rki bak~mdan önce iki kümeye ay~rmak mümkündür: Öz
Türkler ve Türkle~ mi~~Mo~ollar. Öz Türkler'in ba~~nda
Uygurlar'~n geldi~ine, di~er bir deyi~le Uygurlar'~n Öz Türkler'in
pek mühim bir k~sm~n~~ te~kil ettiklerine ve onlar~n Iran'a yaln~z
sivil devlet memuru olarak az say~da de~il, çokluk gelmi~~olduklar~na dair delillerin mevcut oldu~unu söyliyebiliriz.
Olcaytu Han'~n yirmi be~~büyük emirine ait kendisinin tarihini
yazm~~~olan E b ul K as im-i K a~ anrnin eserinde bir liste vard~r.
Bu listede Uygur beyleri say~~itibariyle Mo~ol ve di~er Türk emirlerinden daha fazla bulunuyor. ~öyle ki, bu listede adlan geçen
yirmibe~~büyük beyden sekizi, listenin tetkikinden anla~~ld~~~na
20 Ayn~~ eser, S. 416; Jahn, I, s. 6, II, 28.
21 Tarih-i Olcayto, yp. 21 la.
22 Bombay, 1269, s. 284, 410, 411, 470, 619.
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göre, Uygurdur 23. Bu Uygur beylerinin ba~~nda Emir Sevinç
Aka'y~~zikretmek gerektir. Veliahd Ebu Said'in atabeyi olan Sevinç, Ebu Said'in ilhan olmas~~neticesinde en büyük emir olmu~tur.
Onun nikris'ten vefat~~üzerinedir ki, Çoban Bey istedi~i gibi
hareket etmek imkân~m bulmu~~ve bu arada hâmisiz kalan Müverrih Re~idüddin de öldürülmü~tür. Sevinç, Re~idüddin'in
hamisi idi 24. Sevinç'in karde~i O~rünç, en mühim Uygur tümeninin ba~~nda olarak Ebu Said ve sonra Arpa Han'~n ba~hca emirlerinden birisi olmu~~ve bu sonuncunun taht~m ve hayat~m
kaybetmesinde Ali Pâd~ ah'dan sonra mühim bir rol oynam~~t~r."
Di~er me~hur bir Uygur emini de müverrihlerin müttefikan
fazilet ve dirayeti nden bahsederek ö~dükleri, Esen Kutlu~'dur.
Bu emire dair verilen ~ecereden onun ayr~l zamanda pek asil bir
aileden geldi~i anla~~l~yor 28. Esen Kutlu~, Sevinç ile beraber
Olcaytu'un yarh~lar~nda ad~~zikredilen be~~emir aras~nda bulunuyordu ". Onun 718 y~l~~ ~aban ay~nda (Ekim-~ 3~ 8) ans~z~n
ölümü, Ebu Said Bahad~r Han'~~pek muztarib etmi~ti 28. Mevkii
o~lu Mahmud'a verilmi~tir ki, nâ~ir ve tetkikçilerden birçoklar~~
bu baba o~lu çok defa birbirine kar~~t~rm~~lard~r. Esen Kut lu
55 Tarih-i Olcaytu, yp. 139a
" Haf~z-~~Ebrü, Z.C.T. Re~idi, s 78; Sebankürei, (yp. 261b), Emir Çoban'dan
bahsederken Sevinç'e de temas ediyor:
iki, ir
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Haf~z-~~Ebrü, Z.C.T. Re~kif, s. 85.
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ailesi gölge hanlar zaman~nda Hemedan ile Kürdistan bölgelerinin
hâkimi idiler 22.
Gazan, Olcaytu, Ebu Said devri Uygur beylerine Mo~ol
ka~anlaruun Horasan valisi me~hur Görgüz'ün torunlar~~ Uygurtay ve Gazan'~~ 30, Bay~ tm~~~adl~~ di~er bir Uygur beyi ile
onun karde~i Suncak'~~ 31, nihayet Turumtaz ve karde~leri
S ünü k t a z (?) ile E r e t n e' yi 32 ilave etmek gerektir. Emir Turumtaz Olcaytu'nun, karde~i Eretne ise Ebu Said'in büyük emirlerinden
idiler. Ere t ne bilindi~i üzere, Ebu Said'in vefaundan sonra Türkiyede bir beylik kurmu~tur. Say~s~~ daha da artu~labilen ~u misaller
ile Olcaytu ve Ebu Said zamanlar~na ~lhanlar tarihinde Uygurlar'~n
ve daha umumi bir deyi~le Türkler'in yükseli~i devri demek belki
mümkün olabilir.
Yine bu devirde büyük emir Baybuga o~lu Ali Ku~ çu ile
karde~leri Bay~ tm~~~ ve ~ l-Basm~~~ 33 ve di~er baz~~emirler'de
K~ pçaklar'dan idiler.
Ebu Said zaman~ nda Fars hâkimi olup bu han~n en itibarl~~
emirlerinden birisi bulunan ~ erefüddin Mahmud~ ah ~ ncu da,
müverrih ~ ebankarerye göre 34, Türk idi. Hattâ ayni müverrih, Mahmud~ah'~n, Çoban'~n öldürülmesinden sonra, Ebu Said'in
ulus beyi yani beylerbeyisi oldu~unu yaz~yor 35.
~ran'a gelen Mo~ollar aras~nda Re~idüddin, Uygur, Karluk,
Türkmen, Kâ~gar ve Küçeliler'den te~kil edilmi~~bir tümenden
bahseder. Fakat bu tümen daha Hülâgü zaman~nda da~~t~lm~~t~.
Gölge hanlar zaman~nda Sdve'ye bir müddet hâkim olan ~ eyh
Hasan Karlu~~adl~~ bir emirden bahsolunuyor 37 . Bu kay~t29 SebanUzei, yp. 275b.
30 Re~idüddin, Berezin, S. 150; Tarih-i Olcaytu, yp. 159a.
31 Tarih-i Olcaytu, yp. 157a.
32 Ayn~~ eser, yp., 139a, 200a.
33 Ayn~~ eser, yp. 139a.
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lar~n gösterdi~i gibi Mo~ol bayra~~~alt~nda ~ran'a gelen Türkler
aras~ nda, pek fazla olmasa da, Karluklar da vard~. Re~idüddin'in
bahsetti~i bu karma Türk tümeninde yaz~ld~~~~üzere Türkmenler'in de ad~~geçiyor. Fakat bu Türkmenler'e dâir hiçbir bilgi yoktur.
Acaba bunlar Karluk Türkmeni mi idiler? De~ilse bu Türkmenler say~~itibariyle herhalde fazla olmam~~~olsalar gerektir.
Hanlar ve noyanlar idaresinde ~ran'a gelip türkçe konu~an
kümeden bir k~sm~~ da ~rki bak~mdan Mo~ol men~eli olmal~d~r.
Bunlar da Kay, Yabaku, Çomul, Tatar, Basmil ve saire
gibi Ka~garl~~Mahmud zaman~nda tükle~mek üzere bulunan te~ekküller ile K ar ahitayl ar'~n torunlar~~olacaklard~r. Bir de türkçe
konu~an kümeye dahil olmak üzere, Mo~ol hanlar~, ~ehzadeleri ve
noyanlaruun nökerleri, köleleri, kabilelerin unagan-bo~ullar~~ yani
tâbileri aras~nda da Türkler'in çoklukla var oldu~u kabul edilebilir.
~~te, böyle bir durumdan dolay~~ türkçe ~lhanl~lar aras~nda gittikçe
ehemmiyet kazanm~~, mo~olca konu~an küme de sonra kendi dilini
unutarak türkçe konu~mu~~ve türkle~mi~tir. Böylece Azerbaycan'~n
Mo~ol devrindeki türkle~mesi tarihi yan~nda bir de Mo~ollar'~n
türkle~mesi hâdisesi olmu~ tur ki, bu hâdise birincisi üzerinde tabii
müsbet bir tesir yapm~~t~r.
Hülâgü hanedan~~zaman~nda ki Türk ve Mo~ol yurt tutmas~~
ve yerle~mesinde, eskiden oldu~u gibi, kuzey Azerbaycan ba~ta
geliyor. Güney Azerbaycan'~n bilhassa Mera~a, Hoy ve Urmiye gölü
havalisinde, Irak'~~Acem' de ise Kazvin -Zencan aras~nda kurulan Sultaniye ~ehri ile etraf~ nda ve k~smen de Rey bölgesinde yurt tutma,
yerle~me ve bunun neticesinde yer adlar~~fazla olmu~tur. Yer adlar~~
ile ilgili olarak belirtilmesi gereken mühim bir nokta, önce bir yerin
türkçe ve farsça adlar~n~n bir müddet yan yana ya~amas~~ve sonra
farsça ad~n büsbütün b~rak~lmas~~ve unutulup gitmesidir. Bu hadiseye ait birçok misaller görülmektedir".
ensab zeyli, yp. 285 b). Birde Ahmed Celayir'in emirlerinden Pir
H ~~ seyin Karluk vard~~ (H. Ebru, s 236, metinde 31.A. ) ki, 785-788
(1383-1386) y~llar~~ aras~ndaki hâdiselerde ad~~geçiyor.
) denilen yere Ak Hoca
38 Meselâ Kazvin civar~ndaki Sumikan (
(Hamdullah Mustevfi, Nuzhet ul kulub, s. 173), Sultaniye ile Kazvin aras~ndaki
Kuhud ( ›.>‹,i) köyü Say~n kale (ayn~~ eser, s. 173), Penc Eng:4y da~~~Be~~parmak (Ayn~~
) kasabas~~ Su~urluk (ayn~~ eser,
eser, 217), yine Sultaniye'ye tabi Encrild (
yaz~lm~~t~ r) ad~n~~ alm~~t~. Mera~a
s. 64, metin de yanl~~~ olarak,
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Ebu Said Bahad~r Han'~n ölümü, konumuz bak~m~ndan da bir
dönüm noktas~d~r. Art~k, bu zamandan itibaren, fütuhat te~ebbüsü
bir daha de~i~memek üzere Iran'dan Türkiye'ye geçmi~~ve bunun
tabii bir neticesi olarak ta göç hareketi aksi istikamette, yani Türkiye'den Iran'a dogru vukubulmu~tur. Gerçekten Ebu Said'ten
sonra hükümdar olan Arpa han Diyarbekir valisi Ali Pâd~ ah
taraf~ndan öldürülmü~~ve Iran'da Gölge hanlar zaman~, yahut
Beyler devri aç~lm~~t~r. Ali Pâd~ah Mo~ol Uyratlar'dan olup
ordusunun önemli k~sm~n~~da kabilesi mensuplar~~ te~kil ediyordu.
~ ebankârernin sözlerine göre, Ali Pâd~ah'~n askerlerinin hepsi
Uygurlar'dan idi 39 . Fakat müellifin bu iddias~, onun Uygur
ile Uyrat ad~n~~ birbirine kar~~t~ rm~~~olmas~ndan ne~'et edebilir.
ve galiba da öyle olacakt~r. Bu husus ne olursa olsun muhakkak
olan bir ~ey varsa o da Ali Pâd~ah ordusunun yine oldukça mühim
bir k~sm~n~n türk olmas~d~r". Ali Pâd~ah Arpa'ya isyan ederek,
Uygur beylerinden Sevinç'in karde~i o~ rünç ve Esen Kutlu~~
o~lu Mahmud'un yard~mlariyle hâkimiyeti eline geçirmi~tir. Bu
suretle mühim bir Türk Mo~ol zümresi Diyarbekir ve Musul
bölgelerinden Azerbaycan'a gelmi~tir. Fakat Ali Pâd~ah'~n ikbal
günleri çok sürmedi. Celayir ~eyh Hasan Bey, baz~~kaynaklar~n
diliyle, Rumiler'in ba~~nda Ali Pâd~ah'~~yenerek iktidar~~ eline ald~.
Böylece Azerbaycan'a Türkiye'den yeni bir kitle geldi.
cenubundaki Zerine röd'da mo~olca Ca~atu, bu ~rma~~ n bir koluna da Ta~atu,
Serid rad'a da, yine mo~olca, Hulan muran 'J,* — (Nuzhet ul kulub, s. 217),
yani K~z~l ~rmak denilmi~ti. Dikkate ~ayand~r ki, bu Milan muran, Celayirliler
zaman~nda yerini ayn~~ anlamda olan, türkçe K~z~ l- özen'e b~rakm~~t~~ ki (H. Ebrii,
Z.C.T. Re~idi, s. 229), ~rma~~ n bu türkçe ad~~ zaman~m~za kadar muhafaza
olunmu~tur. Mo~olca bir yer ad~ n~n zamanla ayn~~ mânada ki türkçe yer ad~na
çevrilmesi hâdisesine ait di~er bir misal de Re~idüddin'in ~u ibaresinde görülüyor:
jo j
Il
j,:. j‘sj."
(n~r. Jahn. I. s. 9)
J. 4.41.;/
Re~idüddin'in bu cümlesinden anlamak mümkündür ki, Kür ~rma~~na dökülen
bu küçük Aksu, Abaka devrinde Ça~an muran ad~ n~~ ta~~makta olup, Re~id ud - dinin
zaman~nda ayn~~ anlamda olan türkçe ad~ n~~alm~~ t~. Yine Re~id ud -din, ( Jahn,
I, s. 21), Horasan'daki bir çaya Mo~ollar'~n Karasu dediklerini söylüyor ki, burada onun Mo~ol ad~n~~ siyasi mânada kulland~~~~ ~üphesizdir.
39 25 nr. l~~ nota bak.
49 .1,* ". J>
(
)
b‘.3,
(~ebankârei, yp. 270 b).
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~ eyh Hasan da kar~~s~ nda pek yaman bir rakip buldu. Bu
rakip, me~hur ilhanl~~beylerbeyisi Çoban'~n torunu ve T imurta~'~n
o~lu Küçük ~ eyh Hasan idi. Küçük ~eyh Hasan da Türkiye'den
toplad~~~~bir ordu ile Azerbaycan'a yürüyerek buran~n hakimiyetini
Celayirli ~eyh Hasan'dan al~p onu Ba~dad'a kapanmaya mecbur
etmi~~ve 18 y~l kadar süren Çobanl~~hâkimiyetini kurmu~tur.
Çobanl~~ ~eyh Hasan'~n Anadolu'dan getirdi~i ordunun mühim
bir k~smuun Türkmenler'den oldu~u ve Çobanhlar'~n, faaliyetlerinde
Türkiye Türkmenleri'nden faydaland~klar~ na dair baz~~deliller vard~r.
Çobanl~~ ~eyh Hasan'~n, babas~~yerine ortaya ç~kard~~~~düzme
T i mil rta~, Karaçar adl~~ bir Türkmen idi 41 . Bu ~eyh Hasan'~n
karde~i ve halefi Melik E~ ref'in gözde emirlerinden Beyce ~iz,
Türkiye Türkmenleri'nden olup, Çoban Salar o~lu Hac~~
Mehdi'nin o~lu idi 42 .
Çok yukar~da Hülagii'den Ebu Said'e kadar Mo~ol devletinin
kuvvetli zaman~ nda Azerbaycan'da Türkmenler'in mevcudiyetine
dair bir kard elde edemedi~imizi söylemi~tik. Fakat Gölge han'lar
yahut Ilhanl~~beyleri devrinde yukar~ daki bu mühim kay~ttan ba~ka,
~üphesiz onunla ilgili olarak Mu~an ve Erran'da Türkmenler'in
ya~ad~~~n~~da biliyoruz. Bu Türkmenler aras~nda davarlar~n~n çoklu~u ile Çobanl~~ kabilesinin ad~~geçmektedir ". Bu kabilenin Celayirliler zaman~nda Erran' da ya~ad~~~n~~gördü~ümüz gibi, Timur'a elçilikle giden ~spanyol seyyah~~ K~ lavijo da ErzincanTrabzon aras~ ndaki birçok kalelere sahip ayni adta bir kabileden
bahsediyor". Bütün bu bilgilerden ~öyle bir netice ç~kar~ labilir:
H. Ebrü, s. 1 58.
Tarih-i ~eyh Uveys, faksimile n~r. ve ingilizce tercüme, Van Loon, Lahey
1954, s. 174. Beycegiz, Melik E~ refin 750 (1349) y~l~ ndaki Isfahan seferinde
bulunmu~, sonra ondan ayr~ larak Fars hâkimi Mahmut ~ah Incu'nun o~lu Ebu
Ishak'~n hizmetine girmi~ti. Ebu Ishak, yi~it bir insan olan Beyce~iz'e ordusunun
komutanl~~~n~~vermi~tir. Fakat, Beyce~iz, Kirman hâkimi Muzaffer o~lu Mub kriz uddin Muhammed'in kar~~s~nda ba~ar~~gösterememi~~(753-1352) ve
Mubârizuddin Muhammed'in o~lu ~ ah ~uca taraf~ndan Kirman'da suya
at~lmak suretiyle öldürülmü~ tür (Tarih-i guzide zeyli, s. 651-652, 658, 659); Tarih-i
~eyh Uveys, s. 176.
43 H. Ebrü, s. 190, 245; Tarih-i ~eyh Uveys, S. 183; H. Ebrü Zubdet uttevârih, 377 b.
44 Türkçe tercümesi, O. Riza Do~rul, Kadis'den Semerkand'a seyahat, 1st., I.
s. 87.
41

42

FARUK SÜMER

442

XIV. yüzy~l~n ortalar~na do~ru Türkiye'de Erzincan bölgesinde
Çobanl~~adl~~bir kabile ya~~yordu. Bu kabile Küçük ~eyh Hasan'~n
faaliyetine kat~lm~~~ve böylece mühim bir k~sm~~Azerbaycan'a gelerek Erran'da yurt tutmu~tur. Melik E~ref'in gözde ernirlerinden
Beyce~iz, bu kabilenin beylerinden birisidir. Bununla beraber bu
kabilenin ad~m, Çobanl~lar'~n hizmetinde bulundu~undan dolay~~
da alm~~~olmas~na ihtimal verilebilir.
~ebankârei, Mo~ol-Suldus boyundan geldi~ini, di~er kaynaklar ile pek iyi bildi~imiz Ilhanh beylerbeyisi Çoban Bey'in Türkmenler'den oldu~unu i~itti~ini yazmaktad~ r 45. Müverrih'in bu sözleri
hiç olmazsa Çobanl~~ailesinin Türkmenler ile siyasi münasebeti hakk~nda bir k~ymeti haiz olabilir.
Celâyirliler zaman~ nda yani XIV. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda
Karakoyunlular, Musul'dan Erzurum'a kadar uzanan Mo~olSutayl~~ailesinin yurdunu ellerine geçirdikten sonra yine ayn~~
zamanda Azerbaycan'a girme~e çal~~~yorlard~; asr~n sonlar~na do~ru
Hoy, Nahç~ van ve Gökçe göl'ün güney taraflar~na hâkim olmu~lar ve hattâ vakit vakit Tebriz'e bile girmi~lerdir. Fakat Timur'un
geli~i onlar~ n bu ülkeye hâkim olmak arzusunu biraz geciktirmi~tir.
Gölge hanlar zaman~~ile Celâyirliler devri, yukar~da da söylenildi~i üzere, Azerbaycan'~n türkle~mesinde müsbet bir âmil olmu~ tur. Bu devirlerde Türkiye'den Türkmenler de dahil olmak
üzere, mühim Türk kitleleri Azerbaycan'a gelerek burada yurt
tutmu~lard~ r. Bununla ilgili olarak bu ülkede eski eserlerde ad~~
geçmeyen yeni pek çok yer adlar~~görülmektedir.
Osmanl~~bey'i Orhan Bey 'in Eski~ehir'ine mukabil, Çobanl~~
E~ref'in de Tebriz kuzeyinde, Aras k~y~s~nda bir Eski~ehir'i vard~".
Müteaddit Karadere'lerden en tan~nm~~~~ Hoy civar~ndaki Tebriz'e iki günlük mesafede olan Karadere idi 47. Di~er bir Karedere
Sultaniye-Erdebil yolu aras~nda 45, bir Karadere de do~u Anadolu'da idi. Fakat Türkler bütün derelere kara s~fat~n~~vermemi~45

y.".• jz

j>

›y. 441;
.(yp. 261 b) 3.9/

dr.al:31

z>)t~~
H. Ebrû, S. 182.
47 ~ebankârei, yp. 271; Tarih-i ~eyh Uveys, S. 162; H. Ebrû, S. 153; ayn~~
müeWf, Zubdet ut - tevârih. 307b, Karadere Safevi devrinde de tan~nm~~~bir yer
idi. (Hasan Rumlu, Ahsen ut-tevârih, Baroda, 1932, S. 199).
48
H. Ebrü, Zubdet ut tevârih, yp. 306 a.
48
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lerdi. Sultaniye bölgesinde onlar~n bir de Güzel deresi vard~~ 42.
Tebriz'in cenub-do~usunda Ucan ile Serav aras~nda XIV. yüzy~l~n
ortalar~ nda ha adl~~bir yer geçiyor ki 5°, bu yer ad~~bizim riva
boyu ile ilgili olabilir. Karaba~~yaln~z Erran'da de~il bir de Selmas
m~ntakas~nda vard~~ 51 . Celâyirliler devrinde bir, Vilâyet-i seksençift' den bahsedilmektedir 52. Bu m~ntakamn yerini kat'i bir surette tayin etmek mümkün olmamakla beraber, hadiselerin anlat~lmas~ndan Vilâyeti seksenOft'in Sultaniye' nin bat~s~nda oldu~unu tahmin ediyoruz.
779 (1377-1378) y~l~nda Gökçe göl cenubundaki Sürmari (Surbmani) hala bu ad~~ ta~~yordu. Bat~~Anadolu'daki Tri poli nas~l Torbal~~
olmu~~ise, 53 Sürmari de çok az bir zaman sonra Sürmeli olmu~tu.
Timur müverrihleri, Türkmenler'in elinde bulunan bu kaleyi daha
ziyade bu türkçe isrniyle yazm~~lard~r 54. Do~u türkmenleri'nin hayat~nda pek mühim bir mevkii olan bu Sürmeli yahut Sürmeli çukur, Osmanl~lar'~n geli~ine ait hat~ralara da girmi~tir.
III. MO~OLLAR'DAN SONRAKI DEVIR
(Ikinci Türkmen devri).
Bu devir de ba~l~ca üç safhaya ayr~l~r.
KARAKOYUNLULAR :

XIV. yüzy~l~n ortalar~nda do~u Türkiye'de Erzurum-Musul aras~nda siyasi faaliyete geçmi~~olan Karakoyunlular, Do~u Türkmenleri'nin mühim bir k~sm~n~~etraflar~na toplayarak XV. yüzy~l~n ba~lar~nda Azerbaycan ve Irak-~~ Arab-~, daha sonralar~~ da Iran'~n
Irak-~~Acem ve Fars eyaletlerini ellerine geçirib büyük bir imAyn~~ eser, yp. 372a.
Tarih-i ~eyh Uveys, s. 178.
51 H. Ebrû, Zubdet ut - tevârih, yp. 468a.
52 H. Ebrû, s. 205.
53 Bu, P. Wittek'in güzel bir izah~d~r.
5° Hamdullah Mustevfi (Nuzhet ul - kulub, s. 89). Surmari; H. Ebrû (Z.C.T.
Re~idi, s. 203) da 778 (1376 1377) y~l~~ hâdiseleri aras~nda bu ~ekilde geçiyor.
Timur'un müverrihlerinde bu yer ad~~ art~k umurniyetle Sürmeli olmu~tur. (H.
Ebrû, Zubadat ut - tevarih, yp. 215; ~eref ud - din Ali Yezdi, Zafernâme, Kalkutta,
1886, I, s. 399).
Fakat bunlar~n as~l kayna~~~olan Nizam-i ~am rnin Zafern"dmesi'nde (n~r.
Felix Tauer, Prag 1937 s. 99) eskisi gibi Sürmari dir.
4°

5°
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paratorluk kurmu~lard~r. Bu mühim hâdise üzerine Türkiye'nin
do~u bölgelerindeki Türkmen a~iretlerinden bir çoklar~~ Azerbaycan'a
gelmi~lerdir. Bunlar aras~nda Mara~~ bölgesindeki A~aç eriler'den
de ehemmiyetli bir kol vard~~ ki, bunlar~ n torunlar~~ adlar~n~~ muhafaza ederek bugün de Iran'da ya~amaktad~rlar 55. Karakoyunlular
tarafindan vücuda getirilen elli bin evlik Kara Ulus, ilk önce
Irak-~~ Arab'ta ya~~yordu. Cihan§ ah zaman~ nda bu ulusun mühim
bir k~sm~~Azerbaycan'a göçürüldü ki, ~imdi onlara ait yer adlar~~
hât~ralar~~vard~r. Karakoyunlu ad~~alt~nda Do~u T ürkm enl eri'nin
Azerbaycan'a hâkim olarak orada yurt tutmalar~~bu ülkedeki di~er
Türkler'e hiçbir zarar vermemi~, bilâkis Karakoyunlu devletinin
kurulma ve inki~afinda bunlar da mühim bir rol oynam~~lard~r.
Bu sebeple Azerbaycan'daki Türkmen olmayan Türk kabileleri de
yurtlar~n~~ ve varl~klar~n~~muhafaza etmi~lerdir.
2 — AKKOYUNLULAR :
Karakoyunlular altm~~~ y~ll~ k bir hâkimiyetten sonra yerlerini
Akkoyunlular'a b~rakt~lar. Ak koyunlular daha kalabal~k bir
kitle halinde Azerbaycan'a geldiler. Bu hâdiseler yüzünden türkle~me
hareketi Azerbaycan'~n s~n~rlar~n~~ a~m~~, Irak-~~ Acem'e de yay~lm~~t~. Esasen bu ikinci bölgede de eskidenberi yurt tutma ve
yerle~me sahalar~~vard~~ 56 . Akkoyunlu hükümdar~~ Uzun Hasan
33 Mes'ud Keyhan, Tarih-i co~rafya-i mufassal-i Ban, Tahran 1311, II,
s. 88. A~a ç eri ler'e dâir ayr~ca bir yaz~~ haz~rlamaktay~z.
56 Mo~ol devrinde Horasan'da görülen turkçe yer adlar~na makalede yer
verilmemi~tir.
Burada ancak, misal olmak üzere, ayn~~devirde Irak-~~Acem'de ki bir kaç
yer ad~ndan bahsedilecektir. Celayirliler zaman~nda Rey civar~nda Sar~kam~~~
denilen me~hur bir k~~ lak (H. Ebrâ, Z.C.T. Re~idi, S. 235, 256) vard~. Ad~n~~
zaman~m~za kadar muhafaza etmi~~olan Sovuk (Sav~~c) bulak'da Rey'in bat~s~nda
bulunuyordu. Yine Rey'in hemen cenubundaki Varamin'de Ayd~n adl~~ bir kale
vard~~(H. Ebrû, Z.C.T. Re~idi, s. 216). Timurlular devrinde isfahan civar~nda
5.i~~ =A~~z P~nar~ ?) ~eklinde bir yer ad~~ görülmektedir (H. Ebrû,
Ak~z bulak (
Zubdet uttevarih, yp. 381 b). Yine Rey haval~sinde Çal gölü (
) ve Koç
adl~~bir köy (Nuzhet ul - kulub, S. 54), mevcut idi.
Hemedan bölgesinde yine Mo~ol devrinde bir çok yer adlar~~görülmektedir.
Mesela, Hemedan civar~nda, Ak âbâd (Nuzhet ul-kulub, s. 72) ve Ak da~~(H. Ebrâ,
s. 162), Saru Kurgan, Be~~parmak. Hoy havalisindeki Ala kilise ile Kara kilise adl~~
yer adlar~~da Celayirliler zaman~nda görülmektedir. Mo~ollar devrinde en fazla
türkçe yer adlar~, bugün de oldu~u gibi, Erran da idi.
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Bey'in saray~ na gelen bir Venedik elçisi, Sâve-Sultaniye yolunda
Av~ar adl~~bir kasabadan bahseder 57.
3— SAFEVLER :
Türkiye'den Azerbaycan'a Akkoyunlular'dan sonra üçüncü
ve hepsinden daha mühim bir göç hareketi olmu~tur. Bu hadise
~ ah Ismail'in zuhuru ve Safevi devletinin kurulmasiyle ilgili
idi. Tam 1500 y~hnda sakland~~~~ Gthin'dan Türkiye'deki müridlerinin
israrh davetleri üzerine Erzincan'daki Sarukaya mevkiine gelen ~ah
Ismail, burada K~rz~ lba~~göçebe ve köylü Türkiyeli Türkler'in mühim bir k~sm~n~~etraf~na toplayarak Azerbaycan'a dönmü~~
ve Akkoyunlu beylerini a~~r ma~lubiyetlere u~ratarak Safevi devletini kurmu~tur. Çok yukar~da söylendi~i gibi ~lhan Ebu Said'in
ölümünden sonra ba~ta Azerbaycan olmak üzere Iran'~n mühim
bir k~sm~n~n mukadderauna Türkiye'den gelen zümreler hakim
olmu~lard~~ki, bu K~ z ~ lb a~~hareketiyle bunlar~n say~s~~be~~veya
alt~y~~bulmu~tu. ~imdi elimizde bulunan kuvvetli delillere dayanarak
kat'i bir ~ekilde söyleyebiliriz ki Safevi devletinin kurulmas~~neticesinde Türkiye'den ba~layan göç hareketi bundan öncekiler ile
k~yaslanam~yacak derecede kuvvetli ve devamh olmu~tur. Bu hususta
burada tafsilâta giri~ecek de~iliz. Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi
devletinin kurulmas~~neticesinde Türkiye'den Iran'a vukubulan
göçleri, -tafsilâta girmiyerek- bu göçlerin bilhassa do~u Türkiye bölgelerindeki Türk nüfusunun ac~nacak bir surette zapflamas~nda
en mühim bir âmil oldu~unu meydana koymak için, ayr~ca bir
makalede bahis konusu etmi~tik 58 . Bu hususta tafsilât ise, Safevi
devletinin kurulmas~nda en mühim rolü Türkiyeli K~z~lba~~Türkler'in
oynam~~~oldu~unu ve bu devletin de daha ziyade onlara dayand~~~n~~
göstermek ve Safevi devletinin kurulmas~n~n Iran'da hâkimiyetin
bir Türk ilinden di~erine geçmesi vak~as~ndan ba~ka bir ~ey olmad~~~m ispat eylemek gayesiyle haz~rhyaca~~m~z bir eserde bulunacakt~r. Yaln~z bu hususta bir fikir vermek için Safevi devletinin kurulu~u ile ilgili olarak sadece Antalya ve civar~~halk~ndan on be~~bin
ad~n~n çoluk ve çocuklariyle beraber Iran'a gitmi~~olduklar~n~~söyliyelim. Bunlar orada Tek el ü adiyle mühim bir rol oynam~~lard~r.
, Hakluyt Society, London,
87 A Narrative of Italian travels in Persia
1873. s. 82.
58 XV. As~rdan itibaren Anadolu'dan Iran'a vuku bulan göçler, Türk Yurdu,
Say~~ ~~(234), 1954, s. 36- 42.
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Sadece göçebe Türkler'in de~il köylü Türkler'in de kalabal~k
kümeler halinde kat~ld~~~~ve Türkiye'nin do~u bölgesindeki Türk
nüfusunun- bölgenin birçok m~ntakalar~nda az~nl~~a dü~ecek bir
~ekilde- zarflamas~ nda en mühim âmil olan bu sonuncu göç hareketi,
buna kar~~l~ k Azerbaycan'daki türlde~me faaliyetinin kat'i bir netice almas~n~~temin etmi~ tir. Bundan dolay~~ XVII. yüzy~lda Iran'~~
ziyaret eden Avrupal~~bir seyyah, bizim bildi~imize göre ilk defa
olarak, türkfenin Kazvin yak~n~ndaki Ebher'e kadar bütün bat~~ ~ran'da
hâkim bir dil oldu~unu söylemi~~ve ~ahlar~n Isfahan'dalci saray~nda
da farsça'dar~~ çok türkçe'nin konu~uldu~unu i~itrni~tir 59 . Ayn~~
as~ rda Azerbaycan'a giderken belki farsçadaki bilgisini de ilerletmeyi
59 Burada Avrupal~~ seyyah Chardin'in bu mesele ile ilgili sözlerini aynen
kaydediyoruz:
A Ebher, on commence â n'entendre plus parler que persan
dans les villes et â la campagne. Avant que d'arriver la, le langage vulgaire est le turquesque, non pas tout -â- fait comme on le
parle en Turquie, mais assez peu diffrent (Voyages du Chevalier Chardin
en Perse, Paris, 1811, II, s.385-386).
"Ebher'den itibaren, ~ehirlerde ve k~rda art~k yaln~z farsça'n~n konu~uldu~u i~itilmeye
ba~lan~ r. Buraya kadar, halk dili türkçe olup bu dil tamamile Türkiye'deki konu~ulan gibi
de~il de ondan oldukça az farkl~d~r."
"Le Turquesque est la lanque des armes et de la cour; on
n'y park que turc, tant parmi les femmes que parmi les hommes,
sur-tout dans les srails des grands; ce qui vient de ce que la cour
est originaire du pays de cette langue, descendant des Turcomans,
dont le turquesque est la lange naturelle" (IV, S. 238).
"Türkçe ordular~ n ve saray~n dilidir.. Burada bilhassa büyüklerin konaklarinda gerek
kad~nlar, gerek erkekler aras~ nda yaln~z türkçe konu~ulur. Bu husus, hânedantn bu dilin
konu~uldu~u ülkeden ç~kmas~~ve ana dili türkçe olan Türkmenler'den ne~'et etmesi ile ilgilidir".
Chardin, Iran'da üç dilden farsça'n~n lâtif, arabçan~ nfasih ve türkçenin
de sahih (sv&e) olarak vas~fland~~~na i~aret ettikten sonra, farsça'n~n türkçe'ye
~iir ve (~~tkiine sözler (la fleurette) ve türkçe'nin de farsçaya kumandanl~k ve sava~a
ait kelimeler verdi~ini kaydediyor (IV, s. 240).
Yine ayn~~ seyyah, bu mesele ile ilgili olarak ~u mü~ahedelerini de yaz~ yor:
"J'ai obsery dans mon premir volume, qu'on parle plus le
turc que le persan, dans le royaume de Perse, depuis les frontires
occidentales et rr~ ridionales jusque bien avant dans la Parthide,
et persan dans le reste de l'Empire. J'observerai encore ici, que
de mftr~ e qu'on parle vulgairement le turquesque â la cour de
Perse, on park de meme et plus communment le persan â la cour
du grand- Mogol et des autres rois Maho~ntans des Indes, dont
la raison est que les grands de Perse tant originaires des peuples
belliqueux du Turquestan, qui est la Petite-Tartarie" (IV, s. 241).
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dü~ünmü~~olan Evliya Çelebi, buradan mükemmel surette Azed
türkçesi'ni ö~renerek geri dönmü~tür 60.
Baz~~Avrupal~~ müellifler, S afev er'in hükümet merkezlerini
Tebriz'den isfahan'a nakletmelerinin Azerbaycan'~n türkle~mesinde
mühim bir âmil oldu~unu iddia etmi~lerdir ki, bilâkis hadise tamamen
tersine olmu~tur. Her ~eyden önce yukar~daki Avrupal~~seyyahm
sözlerinin de ispat etti~i gibi, ~ahlarm Isfahan'daki saraylar~nda
hâkim dil türkçe idi. ~ah Abbas di~er bir Avrupal~~seyyah ile
türkçe konu~uyor ve cereyan eden konu~malar~~türkçe bilmeyen
vezirine tercüme ediyordu 61 . Demek ki ~ahlarm Isfahan gibi
koyu bir Fars ~ehrindeki saraylar~nda bile türkçe hâkimdi. Böyle
olmasa dahi hânedan ve onun saray~ndakiler ergeç bulunduklar~~
muhitin ~artlar~na uymaya mecbur kal~ rlar. Nas~l ki, Selçuklu
ve ondan sonra gelen Türk ve Mo~ol hanedanlar~na mensup hükümdarlar~n ço~u, muhitin icab~ndan olarak, farsçay~~ da ö~renmi~lerdi. Yani Safevi hanedan~~mensuplar~~hiç türkçe bilmeyip -ki
buna imkân yoktur- buna mukabil payitahtlar~~ ~izerbayean'da olsa
idi muhitin tesiriyle türkçeyi ö~renecekler ve Türlderi'in adet ve
davran~~lar~na al~~acaklard~. Bu sebeple Safeviler'in payitahtlar~n~~
Tebriz'den Kazvin'e, sonra da Isfahan'a nakletmeleri -ki Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun taarruzlar~~sebebiyle buna mecbur kalm~~lard~Z. V. Togan'~n dedi~i gibi 62 , Azerbaycan türkliikii için faydal~~
de~il, bilalds zararl~~olmu~tur.
"Eserimin birinci cildinde yazd~~~m gibi kan ~ahl~~~nda bat~~ve güney s~n~rlar~ndan
Irak-: Acem'in içlerine kadar farsça'dan daha çok türkçe ve ülke'nin geri kalan k~sm~nda da
farsça konu~uluyor. ~imdi burada ~unu kaydede~e~im ki, nas~l Iran saray~nda ayarla
olarak türkçe konu~uluyor ise, Büyük Mo~ol'un (Hind Türk hükümdarz) ve di~er Hind
Müslüman hükümdarlar~n~n saraylar~nda da ayn~~~ekilde ve daha umumi olarak farsça konu~uluyor. Bunun sebebi de, Iran'da ileri gelenlerin, küçük Tataristan olan Türkistan'~n sava~ç~~
kavimlerine mensup olmalar~d~r."
Chardin di~er bir yerde yine bir meseleden bahsediyor:
aussi que la langue tur"C'est par ce peuple (k ~ z~ lbaslar)
quesque s'est si fort introduite dans la partie septentrionale de
Perse, et surtoutâ la cour, qu, on y parle beaucoup plusTurquesque
que Persan (V, s. 301).
"rine bu kavim (yani K~z~lba~lar) dolaymyledir ki, Türk dili ~ran'~n kuzey k~sm~na
ve bilhassa saraya esasl~~bir ~ekilde yerle~mi~~olup, sarayda farsça'dan çok fazla türkçe
konu~ulur".
60 Evliya Çelebi'nin ~ran'a yapt~~~~seyahatlar~n hât~ralar~~ eserinin II.
(Istanbul, 1314, s. 227 ve devam~) ve IV. (S. 286 v.d.) cildlerindedir.
el Lucien-louis Bellan, Chah Abbas I, Paris, 1932, s. 235.
62 kerbggan maddesi, s. 112.

