MO~OL ISTILASI ÖNCESI AZERBAYCAN'IN
SOSY0-EKONOMIK YAPISI HAKKINDA*
HÜSEYIN KAYHAN**
Azerbaycan bölgesi, Selçuklulardan önce de Türk topluluklarm~ n de~i~ik zamanlarda geldikleri bir u~rak yeriydi. Fetihlerle Müslümanlar~n eline
geçtikten sonra ya~anan büyük medeni canlan~~tan buras~~ da nasibini alm~~t~. Selçuklular devrinde sa~lanan huzur ve güvenlik ortam~~ geli~meleri daha
da h~zland~rd~. ~ehirler yeniden imar edilme~e ve buralarda medreseler,
câmiler, hastaneler, saraylar, hanlar, hamamlar, düzenli yollar, çe~meler vs.
gibi devrin medeni ihtiyaçlar~ na cevap verebilecek tesisler yap~lma~a ba~land~. Bu, ekonomik ve sosyal geli~ melerin tabii bir sonucu idi. Bunu daha
iyi anlayabilmek için, Selçuklulardan önce, Selçuklular devrinde ve sonras~nda ya~am~~~belli ba~l~~ co~rafyac~~ ve seyyahlarm eserlerine dayanarak
Azerbaycan'~~ ~ehirleri ile birlikte tan~mak gerekecektir.
Bölgeyi daha iyi tan~yabilmek için co~rafyas~n~n belli ba~l~~ özelliklerini
bilmek yararl~~ olacakt~r. Bu cümleden olarak, Azerbaycan co~rafyas~ n~n üç
büyük do~al bölgeye ayr~ld~~~n~~ görüyoruz: kuzeyde Büyük Kafkas Da~lar~,
güney-bat~da Küçük Kafkas Da~lar~~ ve Kura Nehri havzas~. Azerbaycan arazisinin % 55'i ova ve e~imli düzlüklerden, di~er k~sm~~ da 200-3.000 metre
rak~ml~~ da~lar ve yaylalardan olu~maktad~ r. Ülkenin ortalama yüksekli~i
657 metredir. Bu durum Nahçivan'da bunun iki kat~ ndan daha fazla olup
1.412 metredirl . Güney Azerbaycan topraklar~~ ~ran'~n bat~~ bölgelerini olu~turur. Buraya ~slam co~rafyac~lar~~ Cibâl veya ~rak-~~ Acem ismini vermekteydiler. Buras~, kuzey-bat~~ ve güney-do~u istikametlerinden yüksek
da~larla kapl~d~r. Güney-bat~~ taraf~~Za~ros da~lar~~ ile çevrili olup, denizden
ortalama yüksekli~i 1.220 metre civar~ndad~r. Bölgenin su kaynaklar~~ Kuzey
Azerbaycan'~nkiler kadar zengin de~ildir. En önemli su birikintisi denizden
1.230 metre yüksekte olan 3.750 km'. yüz ölçümüne sahip, tuz oran~~ çok
yüksek oldu~u için bal~k ve di~er deniz canl~lar~ n ya~amad~~~~Ur~niye Gö-
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lü'dür. Bölgenin en önemli ~ehri Tebriz olup, Za~ros da~lar~n~n eteklerinde
kurt~lmu~tur2.
Azerbaycan'~n co~rafi yap~s~, onun ekonomisinin ~ekillenmesinde
önemli bir faktördür. Da~l~k bölgelerde hayvanc~l~k yap~lmakta iken, genelde ~ehirler rak~m~~ az ovalarda kurulmu~lard~ . Özellikle kuzey Azerbaycan, su yataklar~~sayesinde tar~m ve ziraat~n yo~un olarak yap~ld~~~~yer oldu.
incelenen Selçuklu dönemin öncesi ve sonras~na bakt~~~m~zda Azerbaycan ekonomisini nelerin olu~turdu~u ortaya ç~kmaktad~r. Anla~~ld~~~~
kadar~ yla, Azerbaycan'da ilk anlardan itibaren yünlü, pamuklu ve ipekli
kuma~~üretimi yap~lmaktayd~~ ve bu ekonominin temelini olu~turmakta.yd~.
Bu alanda ortaya konan üretim, bölgenin oldu~u gibi, bütün Kafkasya ve
çevresindeki ülkelerin de ihtiyaçlar~n~~kar~~lamaktayd~. Bu cümleden olarak,
Hazarlarm giydikleri ba~l~ ca elbiseler olan tünik ve kabalar~~imal ederek, bu
ülkeye ihraç etmekteydi3. Kuma~~üretiminin çok sonraki yüzy~llarda bile
etkisini devam ettirdi~i görülmektedir. XVII. yüzy~l~n ilk yar~s~nda Erdebil'e
u~rayan Tavernier, buran~ n ipek ticareti ile me~hur oldu~unu; ipek tüccarlar~n~n 800-900 deveden olu~an büyük ticaret kervanlar~~ ile ~ehre geldiklerini belirterek, ~ehrin ticari aç~ dan önemini ortaya koymaktad~ r'.
~üphesiz kuma~~üretimi konusunda uzun yüzy~ llar boyunca en önde
gelen ~ehir Tebriz olmu~tu. Mo~ol istilas~ndan yakla~~k yar~m as~r sonra
bölgeye u~rayan Marko Polo, Tebliz'de ticarete konu olan ürünlerin ba~~nda, yöre halk~~ taraf~ ndan bol miktarda dokunan oldukça güzel ipekli ku~na~lar~~göstermektedir. Bu kuma~lardan üzeri inci ve k~ymetli ta~larla süslenmi~~elbiseler imal ediln~ekteydi. Di~er bir ticari ürün olarak de~erli ta~lar gelmektedir ki, Tebriz'in bunlar~ n ticareti aç~s~ndan do~unun en büyük
~ehirlerinden birisi oldu~u bizzat belirtilmektedir5. Timur devrinde bölgeyi
gören Clavijo, bu ~ehirde al~~veri~in çok h~zl~~ ve hareketli oldu~unu yazmaktad~r. Ba~l~ ca ticari mallar ipekli, pamuklu, yünlü kurna~lar, krepler,
taftalar ve mücevherat olarak s~ ralanmaktad~r. Ayr~ca, kad~nlar için üretilen
2 R. Öney, Dünya ve Ülkeler Co~rabas~, ~stanbul, 2000, 155-157; J. H. Kramers, "kan",
~A, V/2, 1014.
3 ~stahrt, Kitdbu Mesdlik vel-Me~ndlik, N~r. M. J. de-Goeje, Leiden, 1927, 224.
4 Tavernier, XVII. As~r Ortalar~nda Türkiye Üzerinden ~ran'a Seyahat, Trk. ir. E. Gültekin,
~stanbul, 1980, 43-44.
5 Marko Polo Seyahatna~nesi, Trk. ir. F. Dokuman, ~stanbul, (tarihsiz), 27-32. Gezgin, H~ristiyan din adamlar~n~n da bo~~zamanlar~nda yünlü kuma~lar dokuyarak, bunlar~~ ayin günlerinde san~klar~ n' belirmektedir ki, bu durum ticaretin ne kadar yayg~n oldu~unu, normalde
yasak olmas~na ra~men papa~lar~n bile bunun tesirinde kald~klar~n~~ göstermektedir.
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ziynet e~yalar~~ ve güzel kokularm da ra~bette oldu~unu anlamaktay~z6. Mo~ollar~ n hakimiyet döneminde Tebriz'e gelen Han~dullah KazvIni, Attâbl
ipe~i, çe~itli kadifeleri ve kuma~lar~~ile me~hur olan ~ehrin dokuma sanayinin geli~mi~li~inden bahseder7.
Tebriz'in d~~~nda di~er ~ehirlere de bakt~~~m~ zda buna benzer bir manzara ile kar~~la~mam~ z mümkündür. Kuzey Afrikal~~ seyyah ~dris', Erdebil'i
düzenli bir ticari hayat~~olan, büyük ve güzel bir ~ehir olarak tan~ tmaktad~rs.
Hamdullah KazvIni, Salmas'~n kuzey-do~usunda, Aras nehrinin kollar~n~n
birisi üzerinde kurulmu~~olan Hoy'un ipekli cliba kuma~lar~~ ile ünlü oldu~unu belirtmektedirg. ~stahrl, Berdea'da ipekli kuma~lar~ n üretilerek Fars ve
Huzistan'a sat~ld~~~n~~ belirtirm. Berdea, ipek böcekçili~i ile de tan~nm~~t~".
XV. yüzy~l~n ba~lar~nda ~ran'~~ gezen Alman Johannes Schiltberger, buray~~
ipek üreten ülke olarak takdim etmekte; Meraga'n~n topraklar~n~n oldukça
verimli oldu~u belirtmektedir12.
Eldeki bilgilere göre, Mo~ol istilas~~öncesinde Azerbaycan'~n ziraat ve
tar~m alanlar~ndaki üretimiyle en az~ndan kendine yeten bir ülke oldu~u
anla~~l~yor. Baz~~ gezgin ve co~rafyac~lar bu durumu do~rulay~c~~ bilgiler
vermektedirler. el-~drisi, Meraga'n~ n çevresinde bulunan bostanlarda bol
bol güzel ~neyveler yeti~tirile~-ek ziraat yap~ld~~~n~~ bildirmektedir".
çevresi surla~-la kapl~, geni~~meyve bahçeleri ile güzel bir ~ehir idi. D~~~~ye~il,
içi k~rm~ z~~ renkli, güzel kokulu nefis bir cins kavunu ile nae~hur idi. Hamdullah Kazvini, buraya birkaç kilometre uzakl~ kta RuvIndiz kalesinin bulundu~unu, kalenin içinde, iki taraf~ndan geçen bir ~rmak taraf~ndan sulanan
UmIclabad denilen güzel bir bahçesi oldu~undan bahseder". ~stahrl,
Meraga'n~n çevresinin bostanlarla kapl~~ oldu~unu belirti'''.

Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timur, Trk. ir. Ö. R. Dog~-ul, ~stanbul, 1993, 97-98.
7 lIanulullah KazvInl, Nuzhetu'l-Kulüb, N~r. M. 1)ebbi-4 Siyâki, Tehran, 1336, 90.
N~r. Heyet, OPUS Geographicum, Napoli-Roma,
8 ~ drisi, Nuzhetu'l-Mu~tük fi
1970-78, VI, 680.
9 Hanulullah KazvIni, 97.
I° 'stabil, 183.
Il
~ l~n lIavkal, Süretul-Arz, Ers. 'Fr. C. Saar, Tahran, 1345, 87.
12 Iohannes Sehiliberger, Türkler ve Tatarlar Aras~nda (1394-1427), Trk. ir. T. Akp~ nar,
~stanbul', 1995, 108.
13 ~ dris(, VI, 679-680.
14 Hamdullah Ka~.vhd, 99-100.
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Berdea, Azerbaycan'~n önemli ~ehirlerinden birisi idi. ~bn Havkal'a göre, A~Tân'~n en önemli ~ehri Berdea'n~n, çevresinde bir millik alan oldukça
sulak ve zengin bir tar~m arazisi idi. Bu haliyle de orada yo~un tar~m yap~ld~~~n~, ba~l~k, bahçelik, mamur görüntüsüyle oldukça ferah bir ~ehir oldu~unu belirtmektedir'. ~stahrl, Berdea'da meyveler, özellikle de incir üretimi yap~ld~~~n~~ belirtiru. Buras~, sulu f~nd~klar~~ ve ~ah kestaneleri ile de tan~nm~~t~~'8. Beylekân, pamuk, çekik ve hububat üretimi yönünden oldukça
zengin idi"). ibn Havkal, DuvIn'in de büyük bir ~ehir oldu~unu, sular~n~n
bol olmas~~ sebebiyle çevresinin ba~lar ve bahçelerle kapl~~ oldu~unu, özellikle pirinç ve pamuk üretiminin yap~ld~~~n~~ belirtir". Hububat ve meyve aç~s~ndan oldukça zengin olan Serâv'm çevresi tarlalar, ba~~ve bahçelerle kapl~~
idi ve ~ehirde güzel çar~~lar ve hanlar, hububat~n ö~ütüldü~ü de~irmenler
bulunuyordu'. Marko Polo'ya göre, Tebriz'de bol ve iyi cins pamuk, hububat, m~s~r ve ~arapl~k üzüm yeti~tiricili~i yap~l~naktayd~". Yakut'a göre,
Serâv'~ n çevresinde pamuk, hububat ve meyvelerin bol olarak yeti~tirildi~i
münbit topraklar~~ vard~". Karaba~'a giden Clavkjo, burada büyük ovalarla
kapl~~ arazide ba~ta pirinç olmak üzere, bu~day ve arpa gibi tah~llarm bol
miktarda yeti~tirildi~inden bahsetmektedir". Zekeriya Kazvinl, Erdebil'in
oldukça sulak bir topra~a sahip oldu~unu, çevresinde tar~m ve ziraatin yap~ld~~~n~ , bu yönde meyve ve sebzelerin de bol olarak üretildi~ini söyler".
~slam fetihlerinden sonraki dönemde Azerbaycan'~ n ekonomik yönden
oldukça önemli bir a~ama katetti~i anla~~l~nakta, bu durum ülkenin gelirlerinde kendini göstermektedir. Hz. Ömer'in hilafeti zaman~nda Azerbaycan'dan y~ll~k 800.000 dirhem vergi al~nmaktaycl~". IX. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ya~ayan Yakut:4, Azerbaycan'~n vergilerinin 4.000.000 dirhen~~oldu-
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~unu belirtmektedir27. X. yüzy~l~n ortalar~nda ölen Kudâme b. Cafer ise, o
dönemde Azerbaycan'~n toplam vergilerinin 3.000.000 dirhem oldu~unu
bildirir". XI. ve XII. yüzy~ llara, yani Selçuklu dönemine ait Azerbaycan'~n
vergileri ile ilgili kesin bir rakam verilmemekle birlikte, Hamdullah
Melik~âhrye dayanarak Anadolu, Gürcistan ve AzerbayKazvh-d,
u Kafkasya ile el-Ceztre'nin toplam gelirinin 21.500
da
dahil
oldu~
can'~n
tümen (215.000.000) dinar oldu~unu belirtmektedir'. Selçuklu dinar~~Mo~ol gümü~~dinarm~n 2 kat~na e~it oldu~u için bunun da 50.000 tümen
(500.000.000) dinardan fazla tuttu~u anla~~l~yor" ki, bunun yakla~~k %20
veya %25'inin Azerbaycan'a ait oldu~u dü~ünülürse, Selçuklular devrinde
Azerbaycan'~n gelirinin 100-120.000.000 Mo~ol dinar~~ civar~nda oldu~u
sonucuna var~labilir. Her ne kadar bu rakam~n oldukça abart~l~~ oldu~u anla~~l~yor ise de, en az~ndan Selçuklular devrinde bölgenin muazzam zenginli~ini ifade etmektedir. XIV. yüzy~l~n ilk yar~s~na ait Hamdullah Kazvinrnin
kay~tlar~nda Azerbaycan'~n geliri 2.384.000 dinar, Arrân ve M6gan'~n gelirleri ise 303.000 dinar, toplamda da 2.687.000 dinar olarak gösterilmektedir'. Böylece, devirler aras~ ndaki zenginlik ve refah düzeyi ortaya ç~km~~~
gibi görünmektedir. Buna göre, Sasanllerin son zaman~nda bölgenin zenginli~i ile ilgili olarak, bu dönemde al~nan vergi ile, ~slam hâkimiyeti dönemindeki al~nan vergi aras~ nda çok büyük bir orant~s~zl~k göze çarpmaktad~r. Bu durum Mo~ol hâkimiyeti döneminde de a~a~~~yukar~~kendisini göstermekte, ülke gelirlerinin gittikçe dü~tü~ü görünmektedir. Böylece, Müslüman Araplar~n fethinden sonra yükselen bir ekonomik büyüme ve bununla paralel bir refah düzeyinin, Selçuklular ve Ildenizliler zaman~nda en yüksek seviyesine ula~t~~~n~, Mo~ol istilâs~~ devrinde ise bu durumun tersine
döndü~ünü görmemiz mümkündür. Bu dü~ü~~her halde Mo~ollarm izledikleri sömürge politikas~~ile ilgili idi.
Gezgin ve co~rafyac~lar~ n konu ile ilgili olarak verdikleri bilgiler Azerbaycan'~n ticart yap~s~n~~da ortaya koymaktad~ r. Ibn Havkal, Ur~niye'nin çok
güzel bir ~ehir oldu~unu, ticaretin geli~mi~~oldu~unu belirtir". Yine ayn~~
27
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Hamdullah Kazvini, 85-105; Z. V. Togan, "Mo~ollar Devrinde Anadolu'nun iktisadi
Vaziyeti", TH~TM, I, 27.
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co~rafyac~ . Berdea'da ticaretin oldukça revaçta oldu~unu belirtn~ektedir".
el-~ drisl, ErdebIl'i mamur, düzenli bir ticari hayat~~ olan, büyük ve güzel bir
~ehir olarak tan~ttnaktad~r'. Mo~ol hâkimiyeti devrinde güney Azerbaycan'a gelen Mark° Polo, buran~ n sosyo-ekonomik durumunu ortaya koyan
baz~~ bilgiler vermektedir. Bu ctimleden olarak, bölgenin en önemli ~ehirlerinden olan Tebriz'in do~u ile bat~~ aras~ndaki ticaret yollar~n~ n ortas~nda
kurulmu~~büyük bir pazar oldu~unu, Hindistan, Ba~dad, Hürmüz, Venedik
ve Ceneviz'den çok say~ da tüccar~ n buraya gelerek ticaret yapt~klar~n~~ belirtmektedir. Burada yerli imalat ürünü mamul e~yalar ile dünyan~ n her
yerinden gelen mallar sat~ lmaktayd~ . Yani Tebriz büyük bir uluslar aras~~
pazar görünümündeydi. Dolay~s~yla ~ehir her din ve milliyetten insan~n bir
arada bulundu~u, kültürlerin kayna~t~~~~büyük bir merkezdi". Bu ticari
canl~l~~~n sonraki yüzy~ llarda da devam etti~i görülmektedir. Clavijo, burada al~~veri~in çok h~zl~~ ve hareketli oldu~unu belirtmekte, ba~l~ca ticari mallar olarak ipekli, pamuklu, yünlü kuma~lar, krepler, taftalar ve mücevherat~~
s~ralamaktad~ r. Ayr~ca, kad~ nlar için üretilen ziynet e~yalar~~ ve güzel kokular~n da ra~bette oldu~u anla~~lmaktad~ r". Tavernier, Tebriz'i, çevresi yüksek
da~larla kapl~~ a~açs~ z bir yaylada kurulmu~, kalabal~ k ve ticarette oldukça
ileri ~ehir olarak tan~t~r37. ~ bn Havkal, Erdebil'de mensucat ve ~t~r ticareti ile
u~ra~an zengin bir tüccar tabakas~n~n bulundu~unu bildirir".
Azerbaycan'~ n Selçuklulardan önceki yüzy~ llarda da çevresindeki ülkelerle ticari ba~lar~~ vard~ . Özellikle Hazar Devleti ile güçlü ticari ili~kilerinin
oldu~u anla~~l~yor. ~slâm co~rafyac~larm~n belirtti~ine göre, Hazarlara çe~itli
kuma~lar ihraç etmekteydiler". Azerbaycan'~ n Karadeniz'in kuzeyindeki
Türk devletlefiyle olan ticari ili~kileri bununla s~n~ rl~~ de~ildi ve Bulgarlarla
da ticaret yap~lmaktayd~. Anla~~ld~~~~kadar~ yla, Bulgar tüccarlar~~ Azerbaycan'dan bir çok man~ ul e~ya al~p onlar~~ Do~u Avrupa'da satmaktayd~lar.
Mesela, Azerbaycan'da m~zrak olarak kullan~ lan ve cilas~z olan k~l~çlar~n
dört tanesini bir dinardan sat~n alarak, bu k~l~ çlara defalarca su verip iyice
çelikle~ tirdikten sonra Visülara götürerek kunduz derisi kar~~l~~~nda de~i~-

~ l~n Ilavkal, 87.
~dris?, VI, 680.
35 Makro Polo, a.g.y.
3(' Clavijo, 07-98.
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tirmekteydiler'. Bu durum Azerbaycan'da silah sanayinin oldu~unu ve
üretilen baz~~ silahlar~n ihraç edildi~ini göstermektedir. Ayn~~ zamanda, demirden yap~lan, di~er e~yalar~n çevre ülkelerde arand~~~, demir endüstrisinin geli~ti~i anla~~lmaktad~r
Milletleraras~~ ticarete bakt~~~m~zda, Karadeniz'in kuzeyinden ve do~u
Avrupa'dan gelen ticaret yolu, denizden Anadolu'ya ula~ makta, Trabzon
liman~ , Erzurum, Erzincan, Ahlat üzerinden Azerbaycan'a girmekte ve Tebriz'e varmakta, buradan da Iran içlerinden hareketle Türkistan'~~ katedip
Çin'e ula~makta
Azerbaycan üzerinden Kafkaslar~ n di~er bölgelerine ula~an ba~l~ca dört
ticaret yolu vard~. Bunlar s~ras~yla:
~irvan~ahlar devleti ile ticaretin yap~ld~~~~ ~amah~~ yoluyla ~irvan'a
ula~an do~u yolu.
Beylekan'dan ba~layarak, bu ~ehrin 7 km. güneyinde bulunan Vartan
~ehrine ve Mugan ovas~na kadar uzanan güney-do~u yolu.
Gürcistan ile ticaretin yap~ld~~~, Gence yolu ile Tiflis'e ula~an kuzeybat~~ yolu.
Ermenilerle ticaretin yap~ld~~~~Azerbaycan'dan Ermenistan'~n ba~kenti Dovin(Dvin)'e ula~an güney-bat~~ yolu'.
Zekeriya Kazvini, Azerbaycan'daki nehirlerin, üzerinde gemileri yüzdüremeyecek kadar küçük oldu~unu belirdi'. Bu durumnda, Azerbaycan'~n
bütün ticaretinin kara yoluyla yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Bu dönemde Azerbaycan'~n mimari yap~s~n~~ ve günümüze kadar gelmi~~
veya varl~~~~ismen bilinen mimari eserler hakk~ nda biraz aç~klamada bul~mmakta yarar vard~r. Nal~gvan, tu~ladan yap~lan yap~ larla Azerbaycan'~n
en güzel ~ehirlerinden birisi haline getirilmi~ti. Mezar an~tlar!, k~i~~~betler
bak~m~ndan çok zengin bir merkez durumundayd~. Bu ~ehirden yeti~en elBennâ Acemi b. Ebübekir el-Nahcivâni'nin // 62'de yapt~~~~Yusuf b. Kuseyr

1-lâmid Giranâti, Tul~fetul-Elbâb, N~r. G. Ferrand, JA, 1925, 118.
Miquel, Ald~n ve Medeniyeti, Do~u~tan Günümüze, Trk. Ir. A. Fidan, II. Mente~, Ankara, 1991, I, 286'claki harita; A. R~za Bekin, ~pek Yolu, Ankara, 1981.
-12 Barthold, W., "Azerbaycan ye Ermenistan", "Frk. tr. ~ . Aka, TAD, VIII-X11/14-23 (197074), 86-87.
.13 Zekeriya Kazvini, 285.
4() Eitel
41 A.

896

LIÜSEY~ N KAYHAN

Kiimbedi son derece önemlidir". Bu kümbet, yap~s~, süslemeleri ve plan
özellikleri ile Selçuklu gelene~inin bir devannyd~. ~ldeniz'in e~i Mu'~nine
Hatt~n için yapt~r~lan kün~bet ise son derece me~hurdu. 1186 y~l~nda o~lu
K~z~l Arslan taraf~ ndan Acemi b. Ebübekir'e yapt~ r~lan 25 metre boyundaki
bu kümbet hem mimari, hem de dekorasyon aç~s~ ndan son derece geli~mi~~
bir yap~yd~'. Yine ayn~~ mimar~n in~a etti~i üçüncü bir yap~~ olan tek kt~bbeli,
önünde eyvanl~~ giri~i olan Ulu Câmi de çok önemliydi. Bu câmi günümüze
ula~amam~~~olup, ancak geçti~imiz yüzy~lda çekilen foto~raflar~ ndan varl~~~n~~ bilmekteyiz'. Nahçwan'daki ~ldenizliler dönemi yap~lar~ ndan birisi de
Atabeg Cihân Pehlivân'~ n ölmeden önce 1186 y~l~~ ba~lar~nda in~a ettirdi~i
ve günümüze ula~amayan büyük ~ehir kap~s~~ idi'. Cihân Pehlivân'~ n, yukar~daki tarihten önce bu ~ehirde yapt~rd~~~~kalenin ve tâk~n enkaz~~ ise günümüze ula~abilmi~ tir". Tebriz'de Mescid-i Câmi bu dönemde in~a edilmi~tir". Erdebil'de bulunan Mescid-i Câmf de onikinci yüzy~lda, muhtemelen
~ldenizliler zaman~nda in~a olunmu~~önemli bir eserdir'. 1197 y~l~nda in~a
edilen Gunbed-i Kebûd, 1148'de yap~lan Gunbed-i Surkh ve 1168 y~l~nda yap~lan dairevi kule Merâga'daki dönemin önemli mimari eserleridh'.
Bu mezar an~tlar~~mimarisi, ayn~~ dönemde ve sonraki yüzy~ llarda Kuzey
ve Güney Azerbaycan'da da oldukça etkili olmu~tur.
Atabeg Özbek, K~z~ l Arslan'~n iktidar~~ tamamen eline geçirdi~i 1189 y~l~ ndan itibaren Azerbaycan Atabegli~i'nin ba~~ehri olan Tebriz'de, hiç bir
harcamadan kaçmmadan, mükemmel bir kö~k in~a ettirmi~ti. Bu kö~kün
önünde güzel bahçeleri vard~~ ve ~ahane manzaraswla, mükemmel bir mimari eserdi". Buran~ n daha sonraki dönemlerde Tebriz'e d ~~ar~dan yap~lan
sald~r~lar, depremler ve yang~ nlarla tamamen tahrip oldu~u ve kal~nt~la~-~ n~n
bile kalmad~~~~anla~~lmaktad~r.
44 O. Aslanapa, Türk Cumhuriyetleri Mimarl~k Abideleri, Ankara, 1996, 122 vdd.; E.
Schroeder, "Architecture of Islamic Iran, 'Ille Saljug periocl", A Survey of Persian Art, Oxforcl,
1939, II, 1024.
45 O. Aslanapa, 129-139; E. Schroeder, a.g.y.
46 O. Aslanapa, 140.
47 V. Minorsky, "Nahçivân", ~A, IX, 34.
48 Z. V. Togan, "Azerbaycan", ~A, Il, 110.
49 L. Lockhart, Persian Cities, Lonclon, 1960, 17.
59 L. Lockhart, 57.
51 L. Lockhart, 64; E. Schroeder, a.g.y.
52 ihnu'l-Esir, el-Kâmil
Trk. tr. A. Ozaychn, A. A~trakça, Istanbul, 1987, XII,
394.
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Azerbaycan Atabegli~i'nin ça~da~' Anadolu'daki Selçuklu Devleti ve
Türk beylikleri taraf~ndan ortaya konan mimari eserlerin yap~m~na imza
atan mimar ve ustalar~n büyük k~sm~n~n Azerbaycan'dan geldikleri modern
tarihçiler taraf~ ndan kabul gören bir görü~tür". ~üphesiz, bu durumda
Azerbaycan'da güçlü bir mimari alt yap~n~n var oldu~una inanmak icap
etmektedir. O döneme ait olup, günümüze kadar ula~abilen eserler say~ca
son derece azd~r. Bunun en bal-iz sebebinin / 220'lerde ba~layan ve ülkeyi
önemli ölçüde h~rpalayan Mo~ol istilas~~ oldu~unu tahmin etmek güç olmasa
gerekir. Ayr~ca, Atabeg K~z~l Arslan'~n son ~rak Selçuklu hükümdar~~ II. Tu~rul ile yapt~~~~hâkimiyet mücadelesi sonucunda ülkenin önemli ölçüde zarar
gördü~ü, 1194 y~l~nda ~rak Selçuklularm~n ortadan kalkmas~~ ile birlikte
birtak~m Harem komutanlar~n~n denetimden ç~karak ~rak-~~ Acem ile birlikte Azerbaycan'da estirdikleri terör ortam~~ ve Gürcülerin bölgeye düzenledikleri sald~r~lar neticesinde ya~anan y~k~mlar da bu konuda etkili olmu~tur.
~bn Havkal, Erdebil'in evlerinin tu~ladan ve topraktan yap~ld~~~n~~ söyle'''. Bunu teyid eden bir bilgi de el-idrisi'den gelmektedir. ~drisi, Erdebil'i
kilden yap~lan binalarla kapl~, mamur, büyük ve güzel bir ~ehir olarak tan~tmaktadn'. Tavernier, Tebriz'deki yap~lar hakk~nda bilgi verirken, evlerin genelde güne~te pi~mi~~tu~lalardan yap~ld~klar~, damlarm~n taraça ~eklinde ve bunlar~n iç taraflar~n~n kt~bbeli oldu~u, kireçle beyaza boyand~klar~n~, binalarda harç olarak da k~y~l~n~~~saman ile kar~~ur~lan killi topra~~n
kullan~ld~~~n~~ belirtmektedir". Anla~~l~yor ki, bu yap~~ tekni~i eski bir gelene~in devam~~ idi ve ara~t~rd~~~ m~z XII.-XIII. yüzy~llarda da kullan~l~naktayd~.
Azerbaycan topraklar~n~ n maden cevherleri yönünden zengin oldu~u
bilinmektedir. Merâga'n~n kasabalar~ndan birisi olan Musula'da demir maDâmgân'da ise alt~n madeni i~letilmekteydi58. Kuzeyden güneye
do~ru uzunlu~u yakla~~k 130 km. civar~nda olan Urmiye gölü, büyük tuzluluk oran~~ ile Azerbaycan'~n en önemli tuz üretim alan~~ idi. Ayn~~ zamanda bu

53 Bu konuda Claude Cal~en'in görü~leri son derece önemlidir (l~ kz. Osmanhlardan Önce
Anadolu'da Türkler, 'Erk. tr. Y. Moran, ~stanbul, 1984, 256 vd.
54

~ l~n I lavkal, 83.
~ drisi, VI, 680.

5(3 J. B. Tavernier, 41.

57 Evliyâ

Çelebi, Seyahatn'a~n e, I laz. T. Tcmelkuran, N. Akta~, ~stanbul, laril~siz, IV, 672.

58 Chneri, Mesalikul-Ebsdr fi Me~nalikil-Ems'ar, N~r. 1. 1'eschner, Leipzig, 1929, 20.

Belleten C.L.XXII, 57
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gölün çevresinde bol miktarda çinko oksit ç~kar~l~rd~. Gerek tuz, gerekse de
çinko oksit büyük ölçüde ihraç edilen önemli madenlerdi'.
Azerbaycan'~n ~slam fetihle~-inden sonraki dönemde yeni kurulanlarla
birlikte ~ehir say~s~~ Selçuklular devrinde ellinin çok üzerinde idi. Sasanller
zaman~ nda var olup da sonraki dönemde ya~anan ticari canlan~~ la birlikte
zenginle~ip, büyüyen ~ehirler, X. yüzy~ldaki durgunluktan sonra Selçuklu
hakimiyeti ile birlikte XI. yüzy~l~n ortalar~ ndan itibaren tekrar canlan~~a
geçmi~~gibi görünmektedir. Bunda Selçuklularm ortaya koydu~u istikrar ve
bar~~~ortam~n~ n rolü büyük olmu~ tu. Yine bu devir, öncesi ve sonras~na ait
verilere bakt~~~m~ zda vaziyeti görmemiz mümkün olmaktad~r.
Azerbaycan'~n ba~l~ca ~ehirleri ve bunlar~ n durumlar~~ ile ilgili bilgilere
gelince. Han~dullah KazvInl Azerbaycan'~n ~ehirlerini ~öyle siralar: Tebr~z,
(Jean, Tasûc, Erdebil, Halhâl, Darmerzin, ~âhffid, Mi~ kin, Hayâv, Anar,
>treak, >ther, Teklife, Keliber, Derâverd, Kal'a-i Kehrân, Cr~lan, Faslûn,
Nts~ dez, Yafet, Hoy, Selmâs, Urmiye, U~nilye, Serav, Miyânic,
Merâga, Bestiy, Dehhuvarkan, Nilân, Merend, Diz~nar, Zengiyân, Zentiz,
Gurg-ur, Nahç~ van, >tenân, Ordûbâd, >tzad, Maktiye, Mfigan, Bacrevan,
Berzend, Pilsuvar, Mahmûd >tbad, Hem~ ehre, Arran, Beylekan, Berdea,
Gence, Hlrek".
~ bn Hurdadbih'e göre Azerbaycan'~n ~ehirleri ~unlard~ r: Merâga,
Meyarric, Erdebil, Vank', %er, Berdea, Saburhaset, Teb~lz, Merend, Huvayye, Kulsare, Mûkân, Berzend, Cenze (Gence), Ebrt~viz, Caberevadl.
~bn Havkal, Azerbaycan'~n ~ehirle~ini ~u ~ekilde s~ ralar: Arran, Berdea,
Derbend, Tiflis, Beylekan, Versân, Berdic, ~amahiye, ~irvan, Laycan,
~abran, Kalbe, ~ekl, Gence, ~emkûr ve Hanân. Bunlar~n içerisinde en büyük ~ehir olarak Ar~-ân gösterilirken, Berdea, Derbend ve Tiflis büyük ~ehirler olarak s~ ralanmakta, di~erleri ise küçük ~ehirler olarak tan~t~ lmaktad~r".
Yakubi, Azerbaycan'~n ~ehirleri olarak Erdebil, Versân, Beylekân,
Berzend, Versân, Berdea, ~iz, Sert, Merend, Tebrlz, Meyânic,
Urmiye, Huvey ve Salmas'~~ gösterir'.

G. Le S~ range,I60.
Ila~ndullah Kazvhd, 85-105.
~l~n I lurdadl~ih, el-Mesdlik yel-Mem/dik, N~r. M.J. de-Goeje, Leiden, 1889, 119.
62 ~l~n 11avkal, 89.
Yakul~f, 53.
59
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el-Bekri, Azerbaycan'~n ~ehirlerini birkaç tanesini belirtmektedir: ErdebIl, Merenc, Bac~-an, Versân ve Merâga".
Bu ~ehirlerden baz~lar~~ hakk~nda bilgi sahibi olmak bizi daha da ayd~nlatacakt~r. Bunlardan Serav ~ehri, Tebriz-Erdebil yolu üzerinde olup,
Verzend, Derend, Beragli~~ve SekMr adlar~nda dört nahiyesi bulunmaktad~r'. Serav'm sol k~y~s~ndan ç~kan bir kolu üzerinde kurulan ücân kasabas~, surlarla kapl~, çok iyi çar~~s~~ bulunan bir yerle~im yeriydi'. Tebriz'in
110 km. güneyinde Safi Re~d irma~~~üzerinde kurulan Merâgâ, çevresi surlarla kapl~~ geni~~meyve bahçeleri olan güzel bir ~ehir idi'. ~drisi, Erdebll'i
mamur, büyük ve güzel bir ~ehir olarak tan~tmaktadn'. Yine ayn~~ müellif,
Meraga'n~n da güzel ve büyük bir ~ehir oldu~unu bildirmektedh'.
Selçuklu hakimiyetinin ba~lar~nda, 1046 y~l~nda ~slam dünyas~nda ba~lad~~~~seyahati s~ras~nda Azerbaycan'a da u~rayan Nas~r-~~ Husrev, buran~n
merkezi olarak gösterdi~i Tebriz'in 1.400 ad~m eninde ve ayn~~ uzunlukta
kare ~eklinde bir alana yay~lm~~, mamut- bir ~ehir oldu~unu belirt~nektedirw. Clavijo, Teb~-iz'i, iki da~~aras~nda kalan bir ovada kurulmu~,
çevresinde surlar~n bulunmad~~~, yakla~~k 200.000 evden meydana gelen
oldukça büyük bir ~ehir olarak tan~tmaktad~r. Güzel yollar, meydanlar, pek
çok güzel binalar ve evler; özellikle mavi ve alt~n sar~s~~ çinilerle bezeli, içleri
kandillerle ayd~nlat~lm~~~muhte~em camiler; son derece güzel haman~lar;
~ehrin önemli ki~ilerine ait eskiden yap~lm~~~e~siz konaklar; her biri güzel
bir meydana aç~lan ~ehir kap~lar~; meydanlar~n sonlar~nda, içerisinde konaklayan ki~iler için ayr~lm~~~bir çok dairelerin ve ma~azalarm bulundu~u
kervansaraylar; bu kervansaraylar~n ç~k~~~nda ise, içerisinde her çe~it mal~n
sat~ld~~~~çar~~lar Tebriz ~ehrinin ba~l~ca özelliklerini meydana getirmektedir.
~bn Havkal, Gence'nin mamur, güzel, bereketli, iyi bir ahaliye sahip
~ehir oldu~unu"; Erdebil'in hemen alt~nda bulunan Meraga'n~n Erdebil'
64

el-Bekri, Kitl~ bu Mesâlik vel-Men~âlik, N~r. A. P. Van Leeuwen, A. Fere, Tunus, 1992, I,

65

Yakfit, III, 230.
W~ kC~t, I, 124.

497.
66
67

Yakut, V, 109.
~ drist, VI, 680.
66 ~ drist, VI, 679-680.
Mis~r-~~ I lusrev, Sefernâme, 'Erk. ir. A. Tar~t, ~stanbul, 1994, 9.
71 ~ l~n I lavkal, 88.
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den sonraki en büyük ~ehir ve eski dönemlerde bölgenin hükümet merkezi
oldu~unu, EbtYl-Kâs~ m Yusuf b. Dâvedest'in hükümet merkezini buradan
Erdebil'e nakletti~ini, düzenli sokaklar~, içimi ho~~sular~~ ve bahçelefiyle
güzel bir ~ehir oldu~unu belirtmektedir". istahri, Erdebil'in Azerbaycan'~n
en büyük ~ehri oldu~unu, çevresindeki surlar~n uzunlu~unun üç fersah tuttu~unu, üç kap~s~n~n bulundu~unu, bu haliyle de oldukça mamur bir görüntü sergiledi~ini; Meraga'n~n da büyük ve mamur bir ~ehir oldu~unu, çevresinin bostanlarla kapl~~ bulundu~unu belirtir. Azerbaycan'a ait Urmiye,
Meyânic, Huvenc, Ecen, Daharrekân, Huveyye, Salmâs, Merend, Tebriz,
Varsan, Mukan, Câbrevân, U~ nu gibi büyük ~ehirlerin isimlerini sayar". ~bn
Havkal, Azerbaycan'~n en geli~mi~~~ehri olarak Erdebil'i gösterir. Burada
askeri k~~lalar~ n ve bölgenin yönetim organlar~n~n bulundu~unu, çevresindeki otuz fersahtan daha fazla bir toprak parças~nda ekim-dikim i~lerinin
yap~ld~~~n~~ belirtir. Daha sonra ~ehir hakk~ ndaki bilgilere geçerek, evlerinin
tu~ladan ve topraktan yap~ ld~~~n~, mensucat ve ~t~r ticareti ile u~ra~an zengin bir tüccar tabakas~n~n bulundu~unu bildirir'.
XVII. yüzy~l~n me~hur seyyah~~ Evliya Çelebi, halk~n~n zenginli~inden
dolay~~ Meraga'n~n s~k s~k sald~r~lara u~rayarak ya~maland~~~ ndan bahsetmektedir. Ayn~~ seyyah, ~ehrin yakla~~k yedi bin civar~ nda kagir evden meydana geldi~i, cami, han, hamam, pazar ve çar~~s~n~n bulundu~unu, içerisi ve
çevresinin ba~~ve bahçelerle kapl~~ oldu~unu belirtmektedir".
Azerbaycan'~n en önemli ~ehirlerinden olan Tebriz, Urmiye gölünün
yakla~~k 50 km. do~usunda, ~ah'a yar~madas~~ yak~nlar~nda göle dökülen bir
~rma~~n üzerinde kurulmu~tu'. 1213 y~l~nda buraya gelen Yâktit, ~ehir hakk~nda bilgi verirken, Azerbaycan'~n en büyük ve önemli ~ehri oldu~unu
belirtir77. Bu ~ehir Mo~ol hâkimiyeti ile birlikte bütün ~ran'~n en önemli
~ehri ve siyasi merkezi haline getirildi ve Ba~dad'~ n tahribi ile de bütün
~slam dünyas~n~ n en büyük ve zengin bir kültür ~ehri oldu". Bunu göstermek aç~s~ndan tarihi bir olay~~ naldetmek yararl~~ olacakt~r: Mo~ol istilas~n72

~l~n I lavkal, 84.

73

~stahrt, 181 vd.

74

ilin lIavkal, 83.

75 Evliya

Çelebi, IV, 672.

76

G. Le Strange, 161.

77

Vakti!. II, 15.

Tebriz'in Mo~ol hakimiyeti dönemindeki kültürel geli~mesi için bak~n~z: Karl Jal~n,
"Tcbriz, Do~u ile Bat~~ Aras~nda Bir Ortaça~~Kültür Merkezi", Trk. tr. ~. Aka, TAD, XIII/24
(1979-80), 59-78.
78
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dan az önce 1210 y~l~~civar~ nda, Azerbaycan üzerine askeri bir sefer düzenleyen Gürcüler, Tebriz önlerine geldiklerinde ~ehir halk~~alt~n, gümü~, mücevherat, inci, k~ymetli e~ya, elbise, at, kat~ r, deve ve Gürcü ordusunun ihtiyac~~kadar yiyecek vermek suretiyle tahribattan kurtulmu~lard~. Gürcü ordusu buray~~takiben Miyâne üzerine yürümü~, buran~n hâkimi de çok say~da
alt~n, gümü~~ve mücevherat vermek suretiyle Gürcülerin tahribat~ndan kurtulmu~tu. Gürcüler sefer dönü~ü tekrar Tebriz üzerine gelerek daha önceki
gibi büyük bir servet alarak ~ehre dokunmadan gitmi~lerdi". Mo~ollar~n
Harezm~ahlar devletini y~karak orta ve yak~n-do~uya do~ru ilerlemeleri
sonucunda Azerbaycan bölgesi de Mo~ol öncülerinin hücumuna maruz
kalm~~t~. Bu ci:~mleden olarak, ~ubat-Mart 1221 tarihinde Tebriz'e yönelmi~ler, Tebriz halk~~Mo~ollara de~erli e~yalar, erzak, kuma~lar ve atlar vererek
~ehre dokunmalarm~~önlemi~ti". Mo~ollar bu olaydan birkaç ay sonra A~ustos-Eylül 1221 tarihinde tekrar Tebiz üzerine yürilmü~ler, ~ehre sald~rmadan önce halktan de~erli mallar ve e~yalar isteyip, alacaklar~n~~ al~p ~ehre
dokunmadan Gence'ye yönelmi~lerdi. Buray~~sald~rarak kolayca ele geçimmeyeceklerini gördükleri için ~ehrin sakinleriyle anla~arak kararla~t~r~lan
miktarda para ve mal kar~~l~~~nda ~ehre dokunmadan kom~u Gürcistan
topraklar~na girmi~lerdi". Bu olaylar, Azerbaycan ~ehirlerinin Selçuklular
devrindeki iktisadi zenginli~ini ortaya koymaktad~r. Özellikle Tebriz halk~n~n verdikleri haraçlara bak~ld~~~~zaman, her ne kadar bunlar~n miktar~~
belirtilmemi~~olsa da, çok fazla oldu~u görülmekte, bu da ~ehrin zenginli~ini göstermektedir. Böylece Mo~ol istilas~~öncesinde Azerbaycan ~ehirlerinin
zenginli~i daha iyi anla~~lmaktad~r.
Mo~ol istilas~ndan sonra Kafkasya'dan geçen H~ristiyan din adam~~
Wilhelm von Rubruck, Nahcivân hakk~nda bilgi verirken, buran~n Azerbaycan Atabeglerinin merkezi, çok büyük ve güzel bir ~ehir oldu~unu, istilâdan sonra ise, Mo~ollar taraf~ndan harabeye çevirildi~ini söylemektedir'.
Ayn~~seyyah, da~lar~n giri~inde bulunan Gence'nin de büyük bir ~ehir oldu~unu belirtmektedir".

79 Ano~~i~~~~ Gürcü Vekayiruin~esi, Trk. tr. Il. D. Endreasyan, Gürcistan Tarihi (Eski Ça~lardan
1212 Y~l~na Kadar), Ankara, 2003, 417-418, 419.
~bnu'l-F.str, XII, 332-334, 336.
81 ~bnu'l-Esir, XII, 336-344.
82 W. Rubruck, Mo~ollarin Büyük Han~na Seyahat 1253-1255, 'Trk. tr. E. Ayan, ~stanbul,
2001, 136.
W. Rubruck, 135.
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Arran, Aras nehri k~y~s~ nda kurulmu~tu. Büyüklük aç~s~ndan Rey ve
~sfehan'dan sonra ~ran'~ n üçüncü büyük vilayeti durumundayd~ . Ba~l~ca
~ehirleri ~unlard~ : Berdea, Beylekan, Gence ve Hirek". Med, Arran'~n
geni~~bir vilayet oldu~unu, bu yönüyle de beldelerinin çok oldu~unu belirterek, bunlar~~~u ~ekilde swalar: Gence, Berdea, ~emkür ve Beylekan'.
EbiY1-Fida, Berdic'in Berdea'ya dört fersah uzakl~kta bulundu~unu,
Nizababek'in Arran'~n ~ehirlerinden birisi, Huvenc'in de Azerbaycan'~ n
~ehirlerinden birisi oldu~unu belirtmektedir'.
Mukaddesi, Hoy'un do~usunda ve Hoy ~rma~~n~n bir kolu üzerinde kurulmu~~bulunan Merend'in camisi ve d~~~mahallede bir pazar~~ olan küçük
bir kale oldu~unu belirtmektedir". Yine ayn~~ co~,rafyac~~ Urmiye'nin kuzeyinde bulunan Salmas'~ n Cuma camii ve güzel çar~~lar~~ olan bir kasaba;
Erdebil'in de çar~~s~~ve Cuma camii olan bir ~ehir oldu~unu belirtir".
~ehirlerde çe~itli zenaat kollar~n~n yayg~n bir ~ekilde ve üretime yönelik
olarak varl~~~n~~ sürdürdü~ü anla~~lmaktad~r. Bunlar~n ba~~nda çe~itli kuma~lar~ n üretimi, ipek, silah, deri üretimi, alt~n, gümü~~ve de~erli ta~lar~n i~lenerek çe~itli süs ve tak~lar~n yap~m~, mensucat ve It~r üretimi gelmektedir.
Tavernier, Tebriz halk~n~ n geçim kayna~~n~n ba~~nda zenaatçili~in geldi~ini
belirdi-. Deriden üretilen mamul e~ya aras~nda çizme ve ayakkab~~ ba~ta
gelmektedir. Oldukça ra~bet gören kumlu sahtiyan derileri de burada yap~lmaktad~r'. ~bn Havkal, Erdebil'de rnensucat ve It~ r ticareti ile u~ra~an
zengin bir tüccar tabakas~n~ n bulundu~unu bildirir'.
Azerbaycan'a Türk yerle~imi ile birlikte hayvanc~l~ k bölge ekonomisinde önemli bir zenginlik kayna~~~haline gelmi~ ti. Konar-göçer Türk topluluklarm~d ekonornilerinin ba~l~ca kayna~~n~~ olu~turan küçük ve büyük ba~~
hayvanlar~ n beslenmesi sonucu üretilen etler, yünler, bunlardan dokunan
hal~ , kilim, yolluk, keçe, aba ve her türlü yünlü kuma~lar bölgenin ihtiyaçlar~n~~ kar~~lad~~~~gibi, çevre ülkelere sat~ lan önemli ticari maddeleri olu~turmaktayd~. Bunun yan~nda ba~ta at olmak üzere ta~~mac~l~kta kullan~lan katl~1-lamthillah Kazytni, 105.
Yâküt, I, 164-165.
ElAYI-Fitlâ, Taktiimul-Buldân, Frs. tr. A. Ayeri',
*
Tahran, 1369, 444.
87 Mukaddes, Ahsenu't-TeMsb~t
N~r. M. J. de-Gocje, 1..eitlen, 1906,
84

377.
88
89

Mukaddcst 374, 377.
Tavernier, 41.
~ l~n Ilavkal, 83.
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ve e~ ekler de son derece önemli idi. Bu cümleden olarak, Tebriz'de hayvan
yeti~tiricili~i oldukça geli~mi~~olup, özellikle cins atlar ve yük ta~~ mac~l~~~nda kullan~lan e~ekler beslenmekte
Mf~gân, s~ cak bir iklim ve büyük otlaklara sahip oldu~u için Türkmenler için mükemmel bir k~~lak sahas~yd~. Bu yüzden halk~n~ n büyük ço~unlu~u yine Türkmenlerden olu~uyordu'.
Azerbaycan'~ n güneyini olu~ turan Tebriz bölgesinin yerli halk~~ Fars
kültürüne mensup toplululdardan olu~maktayd~. Bunun yan~nda, Selçuklu
hâkimiyeti ile birlikte konar-göçer Türkmen kitlelerinin bir k~sm~n~n burada yerle~ tikleri tahmin olunabilir. Bunlar~n ~ehirlerde de~il de, daha çok
k~rsal kesimlerde yaylak-k~~lak aras~nda hayatlar~n~~ sürdürdükleri anla~~lmaktad~r. Özellikle Azerbaycan'~ n kuzeyindeki Arrân bölgesi Türkmen topluluklar~= en yo~un ~ekilde yerle~tikleri bölgeydi. Buran~n sert iklimi ve
bitki yap~s~~Türkmenlerin hayvan sürülerinin ya~amas~~ için uyg-undu93. Ayr~ca, Gürcistan ve Silvan ülkelerinin s~ n~r~nda bulunmas~~ buray~~ bir uç bölgesi
durumuna sokmakta ve bu da Türkmenleri buraya çekmekteydi. Türkmenlerin ba~lar~nda bulunan boy beyle~-inin bir k~s~n~~ devlete ba~l~~ olarak, kendilerine verilen iktâlarda, Selçuklu melik ve emirlerinin hizmetinde, bölgenin Gürcülere kar~~~korunmas~nda görev yapmaktayd~ lar. Bunlar~n say~lar~~
Mo~ol istilâs~~ öncesinde oldukça artm~~t~'''.
Türkmenlerin büyük kitleler halinde Azerbaycan'a yerle~mesi Melik~ah'~ n saltanat~~ döneminde gerçekle~mi~tir. Bu cümleden olarak, 1076
y~l~nda Melik~ah'~n Sav Tigin komutas~ nda gönderdi~i kalabal~k bir Türkmen grubu Arrân bölgesinde yerle~tiler'.
Bölgede Türkmenlerin d~~~nda K~pçak varl~~~~da göze çarpmaktad~r.
Esasen, K~pçaklar~ n Kafkaslar bölgesinde belli bir nüfus kesafetine sahip
olduklar~~ bilinmektedir. Kuban nehri ve Terek nehri boylar~ndan, Kafkas

91 Marko Polo Seyahatnamesi, 27-32.
•
92
' El~u 1-lâm~d el-G~rnâti, Tuhfetul-Elbâb, N~r. G. Ferrand, JA, Ju.-Sep. 1925, 236; YIUd~t,
V, 261; V. Minorsky, "Mtigan", ~A, VIII, 447.
A. ~ brahimov, A. Koçman, 94-103.
91 F. Sümer, "Azerbaycan'~ n Türkle~mesi Tarihine Umumi Bir Bak~~", Belleten, XXI/83
(1957), 431. ~ ldeniz'in bu Türkmenlerden 50 bin ki~ilik bir haz~r kuvvet meydana getirmesi ve
özellikle Gürcülerin üzerine yap~ lan seferlerde l~u say~ n~ n çok daha fazla artmas~ , bölgedeki
Türkmenlerin nüfuslar~ n~ n kesafetini ortaya koymaktad~r.
95

Z. V..l'ogan, a.g.m., 11, 101.
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da~lar~~ ve Da~~stan içlerine kadar yay~lm~~lard~". Özellikle bir tak~m yer
isimleri Kangl~-K~pçak boylar~= bölgedeki varl~klar~n~~yans~tmaktad~r. Bir
çok tarihi olaylar da bu durumu do~rulamaktad~r. Bu dimleden olarak, XII.
yüzy~l ba~lar~nda Karadeniz'in kuzeyinde Ruslarla yapt~klar~~ mücadelelerden yenik ç~kan bir k~s~m K~pçak toplulu~u, At~-ak adl~~ bir ba~bu~un idaresinde Kafkasya taraflarma göç etmi~ler ve bunlar daha sonra Gürcü kral~~ IV.
David'in gayretleri ile Gürcistan topraklar~na yerle~tirilerek, H~ristiyanla~t~r~lm~~lard~ . Gürcüler daha sonra bu sava~ç~~ve kalabal~k Türk toplulu~~mu
Türklerle yapt~klar~~sava~larda en büyük koz olarak kullanm~~lard~". Mo~ollar~ n Karadeniz'in kuzeyini istilalar~~ s~ras~nda da K~pçak gruplar~ndan
önemli bir k~sm~~tekrar Kafkaslara ve Azerbaycan taraflar~ na göç etmek
durumunda kalm~~lard~ . Her durumda, onlar~n bölgeyle temas~= devam
etti~i ve buradaki Türk topluluklar~= bir k~sm~n~~ te~kil ettikleri görülmektedir. Atabeg ~ldeniz'in de bir K~pçak oldu~u hat~rlan~rsa durum daha da
netlik kazanacakt~r".
Türkmen ve K~pçaklarm d~~~nda ba~ka Türk gruplar~n~n da Azerbaycan'da yerle~tikleri bilinmektedir. Karahanl~lar~n ve Sultan Sancar'~n durduramad~~~~ Kara H~ taylarm Türkistan'a hakim olarak, pe~inden
Maveraünnehr ve Horasan'a do~ru yay~lmalar~~ sonucu buralarda bulunan
çe~itli Türk topluluklar~~XII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda göç etmek zorunda
kalm~~lard~. Bunlar aras~ nda bulunan Karluklar ve Kangl~lar~ n önemli bir
k~sm~~ bat~ya do~ru göç ederek Azerbaycan, Anadolu ve Yak~ n-do~uya yerle~tiler". ~üphesiz bunlar~n aras~nda Türkistan ~ehirlerinde oturan tüccar,
sanatç~, bilim adam~~ ve her meslekten insanlar da vard~ . Bunlar~n bir k~sm~~
Azerbaycan'da yerle~erek buran~n medeni geli~mesine önemli ölçüde yard~mc~~ oldular.

9(1 A. N. Kurat,
Yüzy~llarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavin~leri ve Devletleri,
Ankara, 1972, 98.
97 Anortin~~Gürcü Vekayinâmesi, 319 vd.; A. N. Kurat, 83 vd.; P. B. Golden, Türk Halklan
Tarihine Giri~, Trk. tr. O. Karalay, Ankara, 2002,187; H. Kayhan, ~rak Selçuklulan, Konya,
2001, 82.
98 F. Sümer, K~pçaklar~ n Azerbaycan'da yurt tuttuklarma dair kafi bir bilgiye ula~~lamad~~~n~~belirtmektedir (bkz.. A.g.m., 433-435). Bu fikir genel anlamda do~ru olmas~na ra~men,
yine de K~Naklar~n bölgedeki varl~klar~n~~ inkar etmemek gerekir. En az~ ndan, Gürcülerle
yap~ lan sava~larda, onlar~n en büyük gücü durumundaki bu büyük Türk toplulu~unun bir
k~sm~n~n Kafkasya'da n~eskün oldu~u unutulmamal~d~r.
99 Cuveynt, Tdrih-i Cihan Gu~a, Trk. tr. M. Öztürk, Ankara, 1988.11, 305-306; 'Zekeriya
Kazvint, 236; O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-Islân~~Medeniyeti, Istanbul, 1980, 265-266; P.
B. Golden, a.g.y.
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Azerbaycan'da hakim din islâmiyet olmas~na ra~men, MusevIlerin ve
H~ristiyanlar~n varl~~~~da bilinmektedir. Özellikle seyyahlarm eserlerinde
konu ile ilgili bilgiler bulunmaktad~r.
XII. yüzy~lda Orta ve Yak~n-Do~uyu gezen Yahudi seyyah Tudelal~~
Benjamin, Bat~~Iran'da çok say~da ~rkda~~n~n ya~ad~~~ ndan bahisle, baz~~ rakamlar da vermektedir: Hemedân'da 30.000, isfahan'da 15.000,
Nihavend'de 4.000 Yahudi". Wilhelm von Rubruck, Azerbaycan'dan ba~lamak üzere Iran içlerine kadar olan bölgede çok say~da Yahudi'llin ya~ad~~~n~~ belirtmektedirl(".
Yine XII. yüzy~lda ya~am~~~tan~nm~~~bir Yahudi filozofu olup, sonradan
din de~i~tirerek islâm'~~ kabul eden Samuel b. Yahya el-Magribl (1174),
Azerbaycan'da Karaim Yahudilerinin ya~ad~~~n~~ belirtmekte" ve bunlar~n
yo~un olarak Meraga, Tebriz, Salmas ve Bahve'de yerle~tikleri anla~~lmaktad~r"
Her üçü de ça~da~~olan bu müelliflerin verdikleri bilgilerin ~~~~~ nda
Azerbaycan'da kesin say~s~~ bilinmemelde birlikte ço~unlu~unu Karaimlerin
olu~turdu~u belli say~da Yahudinin ya~ad~~~~anla~~lmaktad~r. Hele Tebriz
gibi büyük bir ticaret ~ehri göz önüne al~nd~~~ nda, Azerbaycan'da birkaç bin
ki~iden olu~an bir Yahudi kitlesinin bulunaca~~~kolayl~kla tahmin edilebilir.
Müslümanlar~n Yahudilere davran~~lar~~ nas~ld~? Benjamin'e göre, Yahudiler, "hükümdarm hin~ ayesinde güvenli, itibarl~~ ve mutlu bir ~ekilde
ya~amaktayd~ lar"." Sultan Sancar'~ n, Hz. Danyal'a güzel bir kabir yapt~rarak, hemen yan~ nda ibadetlerini rahatça yerine getirebilsinler diye Yahudiler için bir sinagog in~a ettirmesi ve sayg~s~zl~ k olmas~n diye yak~ndan geçen
akarsudan bal~k tutulmas~n~~ yasaklamas~, Türk hükümdarlar~n~n Yahudilere
bak~~~n~~göstermesi aç~s~ ndan önemlidir".
1(x) Tudelag~~Benjamin, Ratisbon'Iu Pctachia, Ortaça~da ~ki Yahudi Seyyahm Avrupa, Asya
ve Afrika Gözlenderi, Tr. tr. N. Arslanta~, ~ stanbul, 2001, 74-76. Pctachia da rakam vermemekte

birlikte, Iran topraklar~nda ve Babirde say~s~~60'1 a~an Yahudi toplulu~undan, ve çok say~da
Yahudinin ya~ad~~~ ndan bahsetmektedir (a.g.e., 1(11).
1(il W. Rubruck, 134.
102 Samucl b. Yahya el-Magribl, Bezlul-Mechud fi ~fhdmil-Yehud, N~r. A. Tavile, Medine,
1408; Trk. tr. O. Cilac~, Yahudili~i Anlamak, ~stanbul, 1995, 143.
I"

Samucl b. Yahya el-Magribl, 144.

1°4 Tudelal~~Benjamin, 64. Ratisboniu Petachia, gidip görmedi~i halde Iran'da ya~ayan
Yahudilere bask~~ve zulüm yap~ld~~~n~~söylemektedir ki, bu da onun bir gayri Müslim olarak
Avrupa'da Müslümanlar hakk~nda anlat~lan uydurma rivayetlerin etkisinde fazlaca kald~~~n~~
göstermektedir (a.g.y.)
1°5

Tudcla'll Benjamin, 73 vd.
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Bu Yahudiler, ba~l~~olduklar~~ Selçuklu hükümdar~ na her y~l ki~i ba~~na
bir dinar cizye vergisi vermekle yükümlüydüler".
Bütün Orta ve Yak~n-Do~udaki Yahudilerin dini reisi kon~~~~~~~ nda olan
ki~i, Ba~dad'da bulunan ve say~lar~~ onu bulan akademilerin en büyü~ünün
ba~~nda bulunan ba~~rabbi (haham), Müslümanlar~ n adland~rmalar~~ ile
Reisu'l-Câltit olarak bilinen haham ba~~~idi. Yahudi cemaatinin önde gelen
ki~ilerinin tavsiyesi ile tayin edilir ve görevi halife taraf~ndan tasdik edilerek, onayland~ktan sonra me~ruiyet kazan~rd~ . Kendi otoritesini temsil eden
ve kendisinin takdis etti~i rabbileri ve memurlar~~ (hazan) tayin etme yetkisine sahipti. Bu ba~~haham~n son derece zengin oldu~u da görülmektedir.
Irak'ta misafirhaneleri ba~, bahçe ve arazileri bulunmaktad~r. Bunlar~n ço~u
nesilden nesile geçerek miras b~rak~ lan servetlerdi. Bunun d~~~ nda misafirhaneler, hastaneler, pazarlar, tüccarlar ve uzak ülkelerden getirilen mallardan haftal~ k mutad vergiler de almaktayd~. Dünyan~ n her kö~esindeki Yahudiler taraf~ ndan gönderilen hediyeler de önemli bir yekun tutmaktayd~.
Devletin korumas~~ alt~nda oldu~u için hiç kimse bu servetleri elinden alma~a cesaret edemezdi. Anla~~ld~~~~kadar~yla, bu korunman~n bedeli olarak
halifeye, veliahd ve vezire beli bir oranda para vermekteydi". Yahudi topluluklarm~ n hukuki meselelerini çözen yarg~ çlar bu ba~~haham taraf~ndan
atanmaktayd~".
Rubruck, Mo~ol istilas~~ öncesi, yani Azerbaycan Atabegli~i Devleti zaman~ nda Nahcivan'da 80 tane Ermeni kilisesinin oldu~unu söylemektedir". Yine ayn~~ seyyah Gence'de çok say~ da Ermeni'nin ya~ad~~~n~~ belirtmektedir'"). Marko Polo, Tebriz'de büyük bir manast~r olan Saint
Barsamo'dan bahsetmektem , böylece H~ristiyanlar~n bu ~ehirde de bir cemaat olarak ya~ad~klar~~ anla~~lmaktad~ r. Bu bilgilere bakarak, Azerbaycan'da bir miktar H~ristiyan halk~n~n varl~~~~ortaya ç~kmakta ve bunlar~n en
büyük grubunun da Ermeniler oldu~u görülmektedir.
Rubruck, her Ermeni evinin kutsanm~~~bir yerinde, haç tutan tahtadan
yap~lm~~~bir elin bulundu~unu ve bunun önüne yanan bir lamba yerle~ tirildi~ini; her ak~am yak~lan buhurdanl~~~n evin her kö~esine ta~~narak, kutsal
~oo Tudelal~~Benjamin, 75.
Tudelall Benjamin, 66, 100.
Petachia, 100.
W. Rubruck, 136.
lo
I
W. Rubruck, 135.
111
Mark° Polo, 28.
I"
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tütsü ile her cinsten dü~man ruhlar~n~ n kovulduklar~n~~ belirterek, dönemin
H~ristiyanlar~ n~n inanç ve ibadetleri hakk~nda bilgi vermektedir'''.
Evliya Çelebi, Meraga'da 70-80 bin Ermeninin bulundu~undan ve içerisinde 500 civar~nda din adam~n~n görev yapt~~~~büyük bir kiliseden bahseder113. Bu rakamlar abart~lm~~~olsa da kalabal~k bir H~ristiyan zünwesinin
varl~~~n~~ ortaya koymaktad~r.
XIII. yüzy~l~n ünlü gezginlerinden Nestf~ri rahibi Rabban Sa~una'n~ n
anlatuklar~ndan görebildi~imiz kadar~yla, bu yüzy~lda orta-do~uda Nestürl
H~ristiyanl~k belirgin bir geli~me göstermi~tir. Esasen IX. yüzy~l~n sonlar~ ndan itibaren Iran'da Herat ve Merv gibi ~ehirlerde piskoposluklar kurarak te~kilatland~klar~~ bilinmektedir'. Sonraki yüzy~llarda daha da geli~erek Azerbaycan'da kendilerine taraftar bulduklar~~ anla~~lmaktad~r. Bu ciimleden olarak, Rabban Samna, bölgedeki Nestüri örgütleni~i hakk~nda bilgi
verirken, Azerbaycan'da piskoposluklarm~n varl~~~n~~ belirtmektedir l15.
Farkl~~ dinler aras~nda evlilikler yasakt~. Bu cümleden olarak, H~ristiyan
bir kad~n, dini anlay~~~na göre, kendi dininden olmayan bir erkekle evlenemedi~i gibi, H~ristiyan bir erkek de Müslüman olmamas~~ ~art~yla H~ristiyan olmayan kad~ nla evlenmek isterse, o kad~n~n dinini de~i~tirmesi gerekmekteydi. H~ristiyanlarm ve Yahudilerin birbirlerinin dinlerine girmeleri de kesinlikle yasakt~. Buna mukabil, her iki dine mensup olanlar
yaln~zca islam dinine girebilirlerdi. Her üç dine mensup olanlar birbirlerine
varis olamazlard~. Mirasç~~ b~rakmadan ölen H~ristiyan ve Yahudilerin mallar~~ kendi cemaatlerine kal~rken, ayn~~ durumda olan bir Müslüman~n mallar~~ devlet hazinesine kal~rd~ . Medisi ve Yahudi reislerinin mevkileri irsi idi
ve melik ünvan~n~~ ta~~yorlard~. Bu cemaatler vergilerini bunlara ödemekteydiler. Oysa H~ristiyanlar için dur~nn de~i~ik idi. Bunlar~n liderleri ancak
ruhani yönden halklar~n' yönlendirebilmekteydiler. Dolay~s~yla da Mectisi
ve Yahudi liderlerine verilen siyasi liderlik görevi H~ristiyanlar için uygun
bull~nulmam~~t~. Nestilri patri~i, islam dünyas~~ içerisindeki bütün Do~u
H~ristiyanlarm~n ba~~~olarak tan~nmaktayd~. Bu durum bütün XII. yüzy~l

"2 Rubruck,

138.
~ l:t Evliya" Celebt,• a.g.y.
I " L. Iigc~ i, Bilinmeyen ~ç Asya, Trk. Trc. S. Karatay, ~stanbul, 1970, II, 162.
I
Ral~l~an Samna, ~~ ng. Ir., E. A. Wallis Budgc, The Monk of Kublai Khan, Emperor of
China; or The Ilisto~y of the Life and Travels of Rabban Sawma, Envoy and Plenipotentialy of the
Mongol Khans to the Kings of Europe and Markos who as Yahbh-Allaha ~Z~~Became Patriarch of the
Nestorian Church in Asia, London, 1028, 37.
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içerisinde ayn~~ ~ekilde kald~. Patrikler, göreve ba~lamalanyla ilgili resmi
tayin berat~n~~bizzat halifeden alarak me~ruiyet kazanmaktayd~lar'.
Halk~n~n ço~unlu~unun Müslüman oldu~u anla~~lan Azerbaycan'da çe~itli islam mezheplerinin varl~~~~da bilinmektedir. XIV. yüzy~lda ya~am~~~
olan Hamdullah Kazvini, Erdebil halk~n~n ~af~l ve ~eyh Safieddin'in müritleri oldu~unu belirtmektedir'. Ço~unluk Sünni mezheplerden ise de ~ia
mezheple~-ine mensup Türkmenlerin oldu~u da görülmektedir. Özellikle
henüz yerle~ik hayata geçmemi~~Türkmenlerin, islam inanc~na sahip olmakla birlikte, ibadetlefin yap~lmas~~ile ilgili eksiklerinin oldu~u, eski Türk
inançlarm~~ koruduklar~~ görülmektedir. Mo~ol istilas~~öncesi Anadolu'ya göç
eden Türkle~in büyük k~sm~~Maveraünnehr ve Horasan'dan gelmekle birlikte, bir k~sm~n~ n da Azerbaycan ve Arran'dan geldikleri bilinmektedir.
Bunlar~n içerisinde ~ehirli halk oldu~u gibi, konar-göçer Türk topluluklar~~
da vard~ . Bu topluluklar içerisinde bulunan Yesevi tarikatma ba~l~~ Türk
dervi~leri, geldikleri bu yeni ülkede, Baba/ ad~~verilen ve bast~r~lmakta zorluk çekilen büyük bir isyan hareketini organize etmi~lerdi'''.
~rak-~~Acem'de oldu~u gibi Azerbaycan'da da çe~itli islam ~nezheplerine dahil halk aras~nda bir tak~m anla~mazl~klar ç~kmakta, bunlar bazen
büyük çat~~malara dönü~mekteydi. T~pk~~Anadolu'da oldu~u gibi Azerbaycan'da da yerle~ik hayata geçmemi~~konar-göçer Türk topluluklar~=
islami kendi inançlar~na göre yorumlayan heteredoks dervi~lerin etkisiyle
~ii inanca sahip olduklar~~muhakkakt~r. Bunun tam tersi, ~ehirlerde yasayarak ticaret yapan ve çe~itli zenaat dallar~nda i~~gören yerle~ik halk~n medreselerde islam dinini gerçek ~ekliyle ö~renerek, hayatlar~na uygulad~klar~~ ve
bu yönüyle de Sünni inanca sahip olduklar~~ anla~~labilir. Gerek bu durum,
gerekse de ~ehirlerde ya~ayanlarla, konar göçer Türk topluluklar~~ aras~nda
ekonomik uçurumlar~n bulundu~unu, bütün bunlar~n taraflar aras~nda çe~itli anla~mazl~ k ve mücadelelere sebep oldu~unu tahmin etmek güç olmasa
gerektir. Bunu do~rular nitelikte bir bilgi Mo~ollar dönemi sonlar~na aittir.
ibn Bate~ta, Azerbaycan Atabegli~i'nin ortadan kalkmas~ndan yakla~~k bir
as~r sonra isfahan'a u~rad~~~ nda, daha önceden Sünniler ile ~ifler aras~nda
meydana gelen çat~~malar sebebiyle harap olan yerlerin hala onar~lmadan

118 A. Mcz, Onuncu Yüzy~lda ~slân~~Medeniyeti: Islân~'~n Rönesans~ , Trk. Ir. S. ~aban, Istanbul, 2000, 48-49.
117
I lamdullah Kazvint, 92.
118 Bu konuda geni~~bilgi için bkz. A. Y. Ocak, Babailer isyan~ , Istanbul. 1980.
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durdu~unu ve taraflar aras~ ndaki mücadelenin bitmek tükenmek bilmeden
devam etti~ini yazmaktad~r''.
Bütün bu bilgilerin ~~~~~ nda son söz olarak, çok eski devirlerden beri
önemli bir yerle~im merkezi olarak kalm~~~olan Azerbaycan, ~slâm fethinden sonra sosyo-ekonomik yönden büyük bir geli~ me göstermi~, X. yüzy~ lda
bir ara zay~flayan ve duran bu geli~me Selçuldular~ n hâkimiyeti ile tekrar
canlanm~~, Orta ve Yak~ n-Do~unun en zengin ülkelerinden birisi haline
gelmi~ti. Selçuklu hâkimiyeti zaman~nda belki yeni ~ehirler kurulmarn~~t~,
fakat eski ~ehirler ve kasabalar büyük bir canlan~~~n içerisine girerek, önemli ekonomik ve kültürel merkezler haline gelmi~lerdi. Bu medeni canlan~~~
/ 220'lerde ba~layan Mo~ol istilas~~ ile kesintiye u~ram~~t~.

l

") ~ l~n Balina, I, 152.

