AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
A.A.BAKIXANOV adına TARİX İNSTİTUTU

MEHMET SARAY

KUZEY VE GÜNEY
AZERBAYCAN
TÜRKLERİ TARİHİ

«Şərq-Qərb»
Bakı –2010

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına
Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunur

Layihənin rəhbəri və
ön sözün müəllifi:

Y.M.Mahmudov
əməkdar elm xadimi,
AMEA-nın müxbir üzvü,
tarix elmləri doktoru,
professor

Mehmet Saray. Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi.
Bakı, «Şərq-Qərb», 2010, 724 səh.

ISBN 978-9952-34-502-5

© AMEA Tarix İnstitutu, 2010
© «Şərq-Qərb» ASC, 2010

AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN BÜTÖV TARİXİ
Mehmet Sarayın “Quzey və Güney Azərbaycan
türklərinin tarixi” əsərinə
ÖN SÖZ
Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu
qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin görkəmli tarixçisi professor, doktor Mehmet Sarayın “Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi” əsərini
nəşr edərək tədqiqatçılara və geniş oxucu kütləsinə təqdim edir.
Mehmet Saray bütün türk dünyasının görkəmli tarixçisidir. O, özünün
tarixçi ömrünü təkcə Osmanlı imperatorluğu və Türkiyə Cümhuriyyətinin
deyil, bütün türk dünyası tarixinin araşdırılmasına həsr etmişdir.
İstanbul Universitetində mükəmməl tarix təhsili alan Mehmet Saray
doktorluq dissertasiyası yazmaq üçün on ilə qədər (1968-1978) İngiltərədə
yaşamış, Britaniya arxivləri və kitabxanalarında araşdırmalar apararaq
ingilis dilində yazdığı “Türkmənlər imperializm dövründə” mövzusunda dissertasiyasına görə doktor elmi dərəcəsi almışdır.
1978-ci ildə Vətəninə dönüb məzunu olduğu İstanbul Universitetində
elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlayan Mehmet Saray türk dünyasının tarixşünaslığını yeni və çox qiymətli tədqiqat əsərləri ilə zənginləşdirdi. Onun
“Rus işğalı dönəmində Osmanlı dövləti ilə Türküstan xanlıqları arasındakı siyasi münasibətlər (1775-1875)”, “Əfqanıstan və türklər”
kimi fundamental elmi araşdırmaları ümumtürk tarixşünaslığının mühüm
nailiyyəti hesab oluna bilər.
İngilis və rus dillərini mükəmməl bilən görkəmli alimin qələmindən
indiyədək 30-a qədər monoqrafiya və 150-dən çox elmi məqalə çıxmışdır.
Məşhur alimin kitabları və elmi məqalələri türk və ingilis dillərində nəşr
olunmuşdur.
İntensiv elmi-pedaqoji yaradıcılıqla yanaşı Türkiyə Cümhuriyyətinin
Atatürk Araşdırma Mərkəzində çalışan, 2006-cı ildə bu quruma rəhbərlik
edən, “Ortaq türk ədəbiyyatı”, “Ortaq türk tarixi”, “Ortaq türk sözlüyü”, “Ortaq türk əlifbası” layihələrini irəli sürənlərdən biri olan Mehmet Saray yorulmadan türk dövlətləri, xalqları və toplumlarının birlik və
qardaşlığını təbliğ edir.
Dərindən inanıram ki, görkəmli alimin “Quzey və Güney Azərbaycan
türklərinin tarixi” əsəri onun yaradıcılığının zirvəsidir. Çünki Mehmet
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Saray görkəmli türkçü alim olaraq bu əsərində özünün (təkcə özününmü!?)
dərin bir niskilinə, ürək ağrısına məlhəm qoydu: ikiyə bölünmüş böyük bir
türk xalqının – Azərbaycan türklərinin bütöv tarixini ortalığa çıxardı.
Etiraf edək ki, qədim və zəngin olduğu qədər də mürəkkəb, keçməkeşli
tarix yaşamış Azərbaycan xalqının bütöv tarixini yazmaq, özü də hər cür
tendensiyalardan uzaq olan gerçək bir tarix yazmaq hər tarixçinin işi
deyil.
“Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi” əsərinin ən uğurlu
cəhəti bundan ibarətdir ki, müəllif Azərbaycan xalqının tarixinə ümumtürk
tarixinin tərkib hissəsi kimi baxır və bu tarixi türk dünyasının ümumi tarixi
konteksində işıqlandırır.
Mehmet Sarayın Azərbaycan xalqının tarixinə həsr etdiyi monoqrafiya
müəllifin öz sözüdür, daha doğrusu alimin ilk mənbələrə əsaslanaraq apardığı elmi araşdırmaların nəticəsidir.
Ölkəmizin əski çağlardakı təbii-coğrafi şəraitindən və qədim daş
dövründən üzü bəri bütün tarixi dövrlərini əhatə edən iri həcmli və sanballı
bir əsəri ortaya çıxarması Mehmet Sarayın böyük uğurudur. Bu əsər, eyni
zamanda, görkəmli türk aliminin ümumtürk sevgisinin, böyük Azərbaycan
xalqına olan dərin məhəbbətinin nəticəsidir.
Mehmet Sarayın oxuculara təqdim etdiyimiz monoqrafiyası ilə bağlı
belə bir cəhəti də xüsusi olaraq vurğulamağı özümə borc bilirəm. “Quzey və
Güney Azərbaycan türklərinin tarixi” əsəri müəyyən mənada Azərbaycan
xalqının tarixinə Türkiyə Cümhuriyyətindən baxışdır. Başqa sözlə, bu əsər
qardaş türk tarixçisinin və geniş mənada türk tarixşünaslığının mövqeyidir. Bu baxımdan Azərbaycan oxucusu müəllifin bir sıra məsələlərlə bağlı
mövqeyindən təəccüblənməməli, bunu tariximizə Türkiyədən baxış kimi
qiymətləndirməlidir. Məsələn, Azərbaycan tarixşünaslığında dərin elmi
əsaslara söykənən belə bir fikir formalaşmışdır ki, bizim xalqımız “KitabiDədə Qorqud” dastanlarının yayıldığı dövrdə, artıq, müstəqil bir türk
etnosu kimi formalaşmışdı. Bu baxımdan, əlbəttə, müəllifin Azərbaycan
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərini “türkmən dövlətləri” kimi təqdim
etməsi Azərbaycan oxucusu tərəfindən, haqlı olaraq, birmənalı qarşılanmayacaqdır. Əlbəttə, elmdə bu kimi fikir ayrılıqlarının olması təbii haldır.
Və Azərbaycan alimlərinin, bizim oxucuların elmdə tariximiz barədə belə
fikirlərin, mövqelərin də mövcud olduğunu bilmələri çox gərəklidir…
Bununla belə, Mehmet Sarayın “Quzey və Güney Azərbaycan
türklərinin tarixi” monoqrafiyasının başlıca məziyyəti, yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, ikiyə bölünmüş Azərbaycan xalqının tarixini, şimallı-
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cənublu, bütöv halda qələmə almasıdır. Bir sözlə, görkəmli türk tarixçisi
böyük fədakarlıq və elmi cəsarət göstərərək indiyədək görülməmiş bir işi
uğurla başa çatdırmışdır.
İnanıram ki, “Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi”
monoqrafiyası Azərbaycan xalqının bütöv tarixinin yaradılması yolunda
atılmış uğurlu bir addımdır.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bu qiymətli əsər Mehmet Saray elmi yaradıcılığının zirvəsidir. Arzum budur ki, dərin ehtiram bəslədiyim və dostluq
duyğuları ilə bağlı olduğum Mehmet Saray bu zirvəni tərk etməsin!
Yaqub Mahmudov
AMEA-nın müxbir üzvü,
əməkdar elm xadimi
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ÖNSÖZ
Atatürk, Milli Mücadele yıllarında Ankara’ya bir Büyükelçi gönderen
Azerbaycan Türklerinin bu hareketine son derece duygulanmıştı. Azerbaycan sefirini kabulü esnasında söylediği şu sözler son derece manidar idi:
“Rumeli ve Anadolu halkı, Azeri kardeşlerinin kalplerinin kendi kalpleri
gibi çarptığını bilirler. Bunun için getirdiğiniz tuhfe-i selamın ne kadar derîn
ve âlî bir hissin eseri olduğunu takdir eder ve bu selâmı alırken Azerbaycan
Türklerinin de bir daha esarete düşmemeleri ve hukuklarının paymal edilmemesini temenni ve arzusunu izhar eylerler. Azerbaycan Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimiz gibi olduğu için,
onların muratlarına nâil olmaları, hür ve müstakil olarak yaşamaları bizi
pek ziyade sevindirir”. Yıllar sonra, Azerbaycan’ın istiklâline yeniden kavuşmasında ve bu günlere gelmesinde büyük emeği geçen Haydar Aliyev
sık sık “Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri aynı milletin kurduğu iki
devlettir. Biz kardeşiz. Birimizin üzüntüsü veya sevinci hepimizi üzer veya
sevindirir” derdi. Atatürk’ün, Azerbaycan Türklerinin istiklâli için, Haydar
Aliyev’in aynı milletin evlatları olduğumuz için gösterdiği büyük alâka ve
heyecanı gördükten sonra akla şöyle soruların gelmesi mümkündür: Kapı
komşu yaşadıkları halde, acaba, Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türklerinin bir devlet çatısı altında birleşmeleri niçin mümkün olmamıştır? Veya
bu birleşmeye mâni olan faktörler neler olmuştur? Ayrıca, Azerbaycan
tarihi nasıl dramatik bir seyir takip etmişti de böyle bir birleşme mümkün olmamıştır? 1828 Türkmençay Andlaşması ile Rusya ve İran arasında
paylaşılan Azerbaycan’ın kaderi nasıl bir seyir takip etti? Rus ve Sovyet
hâkimiyetinde Kuzey Azerbaycan Türklerinin durumları nasıldı? İran idaresinde kalan Güney Azerbaycan Türklerinin ekonomik ve kültürel hayatı
nasıl gelişti? Bugün, istiklâline yeniden kavuşan Azerbaycan Türklerinin
durumları nedir? Adı üzerinde bir Türk ülkesi olan Karabağ meselesi ile
kimler uğraşmaktadır? Ve bu hususta Türkiye’deki bilgilerin sağlık derecesi nedir?
Bu ve bunlara benzer daha pek çok soruların sorulması mümkündür.
Bütün bu soruların cevabını ise, ancak, Azerbaycan tarihini kısaca tetkik ettikten sonra vermenin mümkün olacağına inanıyoruz. Fakat, burada, hemen
şu hususu belirtmekte fayda vardır. Bugün, 30 milyonu aşan Türk nüfusun
yaşadığı Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan hakkında Türkiye’de
doğru dürüst ilmi bir araştırma yapılmamıştır. Eskiden yazılan üç ilmi ma-
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kale vardır ki, bunlardan ikisi rahmetli hocam A. Z. V. Togan’a, diğeri de
rahmetli F. Sümer’e ait olup, Azerbaycan’ın Türkleşmesi devrini anlatmaktadırlar. İşte bu boşluğu doldurmak üzere, burada, kardeş Azerbaycan’ın
dramatik tarihi hakkında ana hatları ile bilgi vermeye çalıştık.
İlk çalışmayı rahmetli Turgut Özal’ın tavsiyesi ile yapmış, Kuzey
Azerbaycan’ın istiklâline yeniden kavuşması dolayısıyla kardeş Azerbaycan halkı hakkında bilgi veren bir kitap yazmıştım. Fakat, 1992-1996 arasında T. C. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı TİKA teşkilatında, kardeş cumhuriyetlenden sorumlu “Eğitim ve Kültür Koordinatörü” ve başdanışman olarak vazife gördüğüm yıllarda Azerbaycan bilim adamları ile sıkça istişare
edip, yeni bilgiler ve belgeler elde ettim. Ayrıca, kardeş cumhuriyetlerin
bilim adamları ile “Ortak Tarihimiz, Ortak Edebiyatımız, Ortak Alfabemiz
ve Ortak Lugatlarımız” konularında yaptığımız çalışmalar esnasında yaptığımız tartışma ve değerlendirmelerden, daha önce elde ettiğimiz belgelerden sonra her kardeş cumhuriyetin tarihini daha geniş bir şekilde yazmak
zaruretini hissettim. Diğer taraftan, Azerbaycan tarihinin bölünmez bir parçası olan Güney Azerbaycan hakkında da yeterli bilgi vermek mecburiyeti
ortaya çıktı. Güney Azerbaycan tarihi ele alınırken, her türlü polemikten
uzak, tamamen ilmî kıstaslara göre hareket edilmiştir. Ümit ediyorum İranlı dostlarımız bu gerçeği anlayacaklardır.
Bu arada, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra istiklâlini yeniden kazanan Kuzey Azerbaycan Cumhuriyetinin karşılaştığı problemleri ve onların halli için, Azerbaycan’ın büyük evladı rahmetli Haydar
Aliyev’in verdiği mücâdeleyi etraflıca anlatmak zaruretini duyduk. Ayrıca,
Azerbaycan’ın düşmanları tarafından başına sarılan Ermeni belâsını ve bunun Azerbaycan halkına verdiği sıkıntıları izah etmeye çalıştım. Bunlara
ilaveten, kardeş Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkileri etraflıca anlatmaya gayret ettim. Ümit ederim bu çalışma, konu üzerinde araştırma
yapmak isteyen genç bilim adamlarına bir rehber ve teşvik vazifesi görür.
Prof. Dr. Mehmet Saray - İstanbul
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I. AZERBAYCAN
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden sonra en çok Türk nüfusa
sahip bir ülke olan Azerbaycan (30 milyon), 1828 yılından beri Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra 30 Ağustos 1991’de istiklâline kavuşan Kuzey Azerbaycan, 7.220.000 (1991) nüfusa ve 86.600 km
karelik bir alana sahip idi. 12 yıl sonra bugün, Kuzey Azerbaycan’ın
nüfusu 8.300.000’e ulaşmış bulunmaktadır. Başkenti, 3 milyon nüfuslu Bakü şehridir1. İran idaresinde kalan Güney Azerbaycan ise
114.000 km karelik bir sahaya ve 22 milyon civarında bir nüfusa
sahip bulunmaktadır2. Güney Azerbaycan’ın başkenti ise 3 milyona yaklaşan nüfusu ile Tebriz şehridir. Büyük çoğunluğunu Oğuz
Türklerinin oluşturduğu Kuzey ve Güney Azerbaycan halkı, Anadolu Türkleri gibi, Oğuz Türkçesinin bir lehçesi olan Azerbaycan
Türkçesini konuşmaktadır. Türkiye Türkçesinden sonra Azerbaycan
Türkçesi, Türk lehçeleri içinde en kuvvetli ve zengin dili oluşturmaktadır. Ne var ki, İran idaresinde kalan Güney Azerbaycan Türklerine kendi dillerinde okuma yazma şansı verilmediği için, dil ve
edebiyatları, kuzey Azerbaycan Türklerininki kadar gelişmemiştir.
Son yıllarda demokratikleşme alanında hızlı gelişmeler gösteren
İran yönetimlerinin tanıdığı sınırlı serbesti sayesinde Güney Azerbaycan Türklerinin dil ve edebiyat çalışmalarında önemli gelişmeler
sağlanmış bulunmaktadır.
a) Tabiat Şartları ve İklimi: Kuzey’i ve Güney’i ile birlikte
Azerbaycan, Asya kıtasının batısında, Kafkas dağlarının Güneydoğu
kesiminin Güney yamaçları önünde yer almaktadır. Aras nehrinin
ikiye ayırdığı Azerbaycan’ın kuzey kısmı üç doğal bölgeden meydana gelmektedir: Kafkas dağları, güneybatıdaki platolar ve Kür-Aras
1
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İEGY-1 Dairesinin Verileri;
www. ilham-aliyev.org
2
Bu rakam, İranlı ve Güney Azerbaycanlı akademik çevrelerin verdiği
tahmini bilgilere dayanmaktadır.
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oluğu. Ülkenin kuzey kesiminde yar alan Kafkas dağları, kuzeydoğugüneybatı doğrultuludur. Oldukça derin vadilerle ayrılmış olan Kafkas sıradağlarının yüksekliği, yer yer 4 bin metreyi geçer. Ülke sınırları içerisindeki en yükset noktası 4480 metreye ulaşan Bazardüzü’dür.
4 bin metrenin üzerinde yüksekliğe sahip olan Bazardüzü, Bazaryurd ve Tufan dağlarında kalıcı kar (tokdoğan kar) sınırının üzerinde, buzullar vardır. 3.5 km kareyi bulan bu buzullu alandan sonra
Kafkas dağları, güneydoğuya doğru gidildikçe yüksekliği azalır.
Ülkenin güneybatısında bulunan Şah, Murad ve Zangezur dağlarının yüksekliği daha azdır. Bu dağlık bölge Karabağ platosundan
oluşmaktadır. Bu bölgenin güneyinde Taliş dağları uzanır. Kuzeybatıgüneydoğu istikametinde 100 km uzanan bu dağlık bölge üzerinde
sürekli akarsular ve çok sayıda vadile yer almaktadır.
Dağlık alanlar arasında Kür ve Aras nehirlerinin suladığı, geniş ovalık alanlar vardır. Kür-Aras ovaları, dağeteği düzlükleri, ova düzlükleri
ve kıyı ovaları olarak üç ayrı morfolojik üniteye ayrılır. Dağeteği düzlükleri içinde Gence, Karabağ-Mil ve Cebrayil düzlükleri önemlidir.
Ova düzlükleri arasında ise Şirvan, Karabağ-Mil, Güney Mugan, MilMugan-Şirvan ovaları, akarsuların getirdiği alüvyal depolarla örtülmüştür. Adı geçen bu ovalar, Kuzey Azerbaycan tarımında önemli rol oynarlar. Kür ırmağının Hazar denizine döküldüğü delta kesiminde, Salyan
ve Güneydoğu Şirvan kıyı ovaları yer almaktadır1.
Güney Azerbaycan’a Gelince: Dağlık alanlar, İran kontrolündeki Güney Azerbaycan’da daha geniş bir yer tutmaktadır. Dağlık
alanların arasında ovalar ve vadiler vardır. Burada en büyük ova, Urmiye Gölü’nün çevresidir. Urmiye’nin doğusu ile Tebriz’in güneyinde uzanan Sehend Dağı (3700m) ile Erdebil’in batısındaki Selselan
Dağı (3800m) ülkenin önemli dağlarını oluşturur. Kuzeydoğuda ise
memleketin en yüksek dağı olan Savelan (4813m) uzanır. Ovalardaki topraklar kısmen tuzludur. Bu yapısıylı Güney Azerbaycan, Doğu
Anadolu platolarına benzer. Hazar Denizi ile Van Gölü çanağından
kendisini ayıran yüksek sıradağlar Güney Azerbaycan platosuna
arızalı bir özellik verir. Güney Azerbaycan platosu batıda, Urmiye
Gölü çevresi, kuzeyde Aras Nehri boyu, doğuda Kızılözem çeyreği
A.Z.V. Togan, “Azerbaycan”, İslam Ansiklopedisi, C. 2, s. 91-93; R. Özey,
Dünya Platformunda Türk Dünyası, Öz Eğitim Yay., İstanbul, 1997, s. 43-47.
1
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olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Güney Azerbaycan’ın en önemli nehirleri ise, Hazar Denizi’ne dökülen Kızılözen (Kızıl-Uzen), Urmiye
Gölü’ne ulaşan Acıçay ve Cıgaltu’dur. Van Gölü’nün bir buçuk katı
olan Urmiye Gölü (5775 km kare), Güney Azerbaycan’ın önemli bir
parçasını teşkil eder. Görüldüğü gibi, Güney Azerbaycan, bazı dağlık bölgelerin dışında, genellikle ovalardan meydana gelmiştir.
Azerbaycan’ın iklimine gelince: Kuzey Azerbaycan, kuzeyindeki sıradağlar ile soğuk rüzgarlara karşı korunur. Dolayısıyla, Kuzey
Azerbaycan ovalarda, astropikal bir iklim tipi gösterir. Taliş Dağları
kesiminde nemli ve ılıktır; yazın çok sıcak olur. Bu iklim, Hazar Denizinin Güney kıyılarında ki Lankeran çevresini içine alır. Buralarda
yıllık yağış 1.300 mm’dir. Denizden uzak yerlerde iklim, sert ve kurak
olur. Yazlar, uzun ve sıcak geçer, yağış, 400 mm’ye iner. Ordatadi bozkırların doğu bölümü çok kurak, batısı ise biraz daha yağışlıdır. Dağ
eteklerinde iklim nemli (600-900mm yağış), kışın ılık, yazın sıcaktır.
Güney Azerbaycan ise, yüksek bir yayla oyduğu için iklimi sert ve
fakat sağlamdır. Dağlık çevrede kış uzun sürer ve sert olur. Buna karşılık ovalarda yazın yakıcı bir sıcaklık olur, yağmur yağmaz. Yağış ilk
ve sonbaharlar ile kışın görülür. Bu iklim özellikleri ile Azerbaycan
halkı, yerleşik hayata geçene kadar, ülkenin kuzey kısmını kışlak, güney kısmını ise yaylak olarak kullanmıştır1.
b) Tarım ve Hayvancılık: Sovyet döneminde hazırlanan merkezi planlama çerçevesinde diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi,
Azerbaycan da bir tarım ülkesi olmaya mahküm edilmiştir. Esasında
Azerbaycan yetiştirdiği ürünler ile kendi halkını rahatça besleyen bir
ülkeydi. Fakat Sovyet ekonomi plancılarına göre Azerbabycan daha
çok pamuk, şarapçılık için üzüm, meyve ve sebzelere yönelik istihsale sevkedilmiştir. Bilhassa pamukçuluk için pek çok arazinin ayrıldığı görülmektedir. Dalayısıyla üretilen pamuk Sovyetlerin hammadde ihtiyacını karşılayacak şekle getirilmştir. Sovyet döneminde Azerbaycan’da üretilem üzüm, Sovyetlerdeki üzüm istihsalinin
% 23 ünü, pamuk ise Sovyet istihsalindeki pamuğun % 8 ini teşkil etmiştir. Pamuk ekimi daha çok Şirvan ve Taliş ovaları ile Kür ve Aras
Togan, “Azerbaycan”, İ.A., s. 91-92; Habip Sahir, “İran Azerbaycan’ı
Tabii Coğrafyası”, Azerbaycan Yurt Bilgisi, C. 3, s. 149-153 ve 183-190.
1
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nehirlerinin suladığı vadilerde yapılmaktadır. Pamuk ekilen araziler, sanayi bitkileri ekim alanının %94’ünü yani 318 bin hektarlık
bir alanı oluşturmaktadır. Azerbaycan 600.000 ton pamuk, 608 bin
ton tahıl, 316.200 ton şarap, 420.700 ton sebze ve 4.447.900 adet koyun ve keçi üreten bir ülkedir. Normal şartlarda bu tarım ve hayvan
ürünleri Azerbaycan’a rahatlıkla yetecek kapasitededir. Bu arada bütün dünyada meşhur olan siyah havyar üretiminin % 80 ini Azerbaycan Hazar denizindeki bir cins balıktan üretmektedir ki uzun yıllar
bu kıymetli yiyecek maddesi Azerbaycan’ın ve Sovyetlerin en çok
ihraç ettiği maddelerin başında gelmektedir. Azerbaycan’da tütün,
çay ve narinciye de yetiştirilmektedir. Pamuktan sonra mevcut sanayi bitkileri arasında ikinci sırayı alan tütün daha çok Bakü, Gence,
Şamahi ve Nuha bölgelerinde yapılmaktadır. Yıllık tütün üretimi 50
ile 65 bin ton arasında gerçekleştirilmektedir.
Güney Azerbaycan’ın tarım ve hayvancılık sektörüne gelince:
Güney Azerbaycan’ın yetiştirdiği tarım ürünlerinin başında buğday, arpa, pirinç, çeşitli meyveler ve üzüm gelmektedir. Güney
Azerbaycan’ın çakirdeksiz üzümü meşhurdur. Pamuk ve keten gibi
endüstri bitkileri de üretilmektedir. Ne var ki, tarım alanında gerekli modernizasyon yapılmadığı için istenen rakam ve kaliteden daha
az ve düşük verim alınmaktadır. Güney Azerbaycan’ın otlakları bol
olduğu için hayvancılık alanında oldukça ileri gitmiştir. Başlıca hayvan türlerini küçük baş hayvanlardan koyun ve keçi ile büyük baş
hayvanlardan sığır teşkil eder.
c) Doğal Kaynaklar ve Enerji: Yer altı ve yer üstü kaynakları
yönünden Kuzey Azerbaycan Türk ülkeleri içinde en zengin olanlardan biridir. Yüksek kaliteli petrolü ve doğal gazı ülkenin hem enerji
ihtiyacını hem de bu iki maddeye duyulan muhtelif sahalardaki ihtiyacını çok rahat olarak karşılayabilmektedir. Yıllık petrol istihsali
13 milyon ton civarındadır. Sovyet döneminde bu petrolün büyük
bir kısmı yok pahasına Azerbaycan’dan alınarak Sovyetlerin diğer
endüstri bölgelerinde ve Kızıl Ordu’nun akaryAkil ihtiyacını karşılamakta kullanılmıştır. Petrol rezervleri konusunda kesin bir veri
bulunmamakla beraber Azerbaycan petrolü, hem ülke ihtiyaçlarını
karşılamada, hem de ihraç maddesi olarak dışarıya satmada önemli
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bir yer tutacağı söylenmektedir. Son yıllarda Hazar sahillerinde zengin petrol yataklarının bulunması ve bu petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan
hattı ile dış dünyaya pazarlanma şansının ortaya çıkmasının, Kuzey
Azerbaycan ekonomisine büyük ivme kazandıracağı görülmektedir.
Petrol ve doğal gazdan sonra demir cevheri, alüminyum, bakır, çinko, kurşun, göl ve kaya tuzları gibi değerli madenler bulunmaktadır. Bilhassa petrol ve doğalgazının enerjiye dönüştürülmesi ile bol
miktarda elektrik üretimi yapılmaktadır ki bu da sanayi için önemli
temel ihtiyacı karşılamaktadır. Ayrıca, elektriğin fazlası komşu ülkelere ihraç edilmektedir.
Kuzey Azerbaycan’ın olduğu gibi, Güney Azerbaycan’ın da
doğal zenginlikleri boldur. Tebriz çevresinde gümüş, Karadal ve
Erdebil bölgelerinde bol miktarda bakır madeni bulunmaktadır.
Bunlardan başka Güney Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde kurşun,
demir, linyit ve kükürt madenleri bulunmaktadır. Ayrıca, Güney
Azerbaycan’ın Hazar sahillerinda petrol yatakları vardır ki, bu yataklar İran hükümeti tarafından işletilmektedir. Diğer taraftan Tebriz
ve Maraga bölgesinde kaliteli mermer üretimi yapılmaktadır.
d) Sanayi: Azerbaycan’ın en önemli sanayi kolunu petro-kimya
sektörü oluşturmaktadır. Bu arada enerji santrallerinin inşası, dahili
telekomünikasyon, elektrik ve metal işleri üzerinde de oldukça gelişmiş bir sanayileri vardır. Ayrıca makine ve gemi inşa, lastik üretimi,
halı ve konserve fabrikaları gibi sanayi tesisleri de bulunmaktadır.
Ne var ki mevcut bu sanayi tesisleri çok eski teknoloji kullanıldığı
için verimi oldukça düşüktür. Bu sebepten dolayı çıkarılan madenlerin ve petrolün büyük çoğunluğu Sovyet döneminde, diğer Sovyet
cumhuriyetlerinde mamul hale getirilip yeniden Azerbaycan’a satılmıştır. Bu şekilde Azerbaycan sanayi dışa bağımlı halı sokulmuştur.
Bu ülkede üretilen malların yüzde sekseni hammadde veya yarı mamul halde bulunmaktadır. Bugün Azerbaycan sanayinin en büyük sıkıntılardan biri ellerinde bulunan hammaddeyi ara mala, ara malı da
nihayi mala dönüştürememe konusundadır. Azerbaycan istiklâline
kavuştuktan sonra tarım ve hayvancılık başta olmak üzere doğal
kaynaklar ve sanayi dalında yeni hamlelere girişmiş bulunmaktadır. Azerbaycan yetkilileri bugün ülke ekonomisini yeniden organize
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ederken ilk önce pamuğa dayalı entegre tesislerin kurulmasını planlamış durumdadır. İkinci aciliyeti olan konu ise petrol rafinerlerinin
modernizasyonudur. Yine aynı şekilde diğer sanayi dallarında, enerji
üretiminde, elektronik ve metal işlemede ve gemi inşasında modern
teknolojiye geçiş için gerekli hamleler yapılmaktadır. Azerbaycan’ın
iç ve dış süşmanlarının çıkardığı engeller aşıldığı takdirde ekonomik
sahada aldığı bu yeni tedbirlerle kısa zamanda iyi bir seviyeye geleceği muhakkaktır.
Güney Azerbaycan’ın sanayi hayatına gelince: Güney Azerbaycan’ın başkenti Tebriz, Tahran ve İsfahan’dan sonra ülkenin önemli
üçüncü sanayi bölgesini oluşturur. Traktör bayta olmak üzere, çeşitli
makinelerin ve aletlerinin üretildiği Tebriz’de, bilhassa dokumacılık, demircilik, marangozluk, dülgerlik, debbağlık ve kavaflık gibi
sanayi dalları son derece gelişmiştir. Ayrıca Tebriz, eski devirlerdin beri Orta Asya ve İran üzerinden gelen transit ticaret mallarının
Anadolu’ya ve Karadeniz limanlarına ulaşmasında merkezlik rolünü
oynadığı için her zaman canlı bir ticaret hayatına sahip olmuştur.
e) Eğitim ve Kültür: Azerbaycan Türklerinde eğitim hayatının
diğer Tür topluluklarına kıyasla son derece gelişmiş olduğu görülür.
Azerbaycan’ın Türkleşme devri olan 11. asırdan itibaren takip ettiği
eğitim sistemi Türk-İslam aleminin klasik mektep ve medrese sistemi idi. Ne var ki, Azerbaycan Türklerinin tarihinin dramatik siyasi
gelişmelerle dolu olması yuzünden eğitim sisteminde bir devamlılık
olamamıştır. Bilhassa, Şiânın o bölgeye doğru yayılması üzerine
mektep ve medreseler bir nevi Şiâ ve Sünni inançlarının rekabet yeri
haline gelmiştir. Bu ise Azerbaycan Türkleri arasında birlik ve bütünlük yapısını bozmuştur. Bu istikrarsızlığın en büyük sebeplerinden birisi Güney Azerbaycan’ın sık sık Şiî İran’ın kontrolünde kalmasıdır. Bu durumu, değişik bir şekilde Kuzey Azerbaycan’da da
görmek mümkündür. Nitekim, Nadir Şah’ın vefatından sonra 17481820 lere kadar müstakil halde yaşayan Azerbaycan Türkleri muhtelif fırkalara ve hanlıklara ayrılmıştı. Bu birlikten yoksun durum onların Rus işgaline uğramalarının en büyük sebeplerinden birini teşkil
eder. 1828 Türkmençay Antlaşması ile Azerbaucan Türklerinin eğitim hayatı yeni bir safhaya girmiştir. Güney Azerbaycan’daki Türk13

ler tamamen İran’ın Ahudlarının eline düşerken Kuzey Azerbaycan
Türkleri de Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma mekanizması haline
gelen Rus mekteplerinin esaretine düşmüştür. Ne var ki, Güney
Azerbaycan Türk’ü ile Kuzey Azerbaycan Türk’ü arasındaki baskıya karşı direniş mücadelesi son derece dağınık bir tablo ortaya çıkarmıştır. Güney Azerbaycan Türklerinin bir kısmı Şiâ eğitimine kayarken,
bir kısmı Şiâ eğitimini red manasında kendi kabuğuna çekilmiştir.
Bu ise zaten yanlış bir dini ideoloji haline dönüştürülmüş olan Şiâ
itikadının verimli olmayan medrese sistemi altında Güney Azerbaycan Türklerinin cahil kalmalarına sebep olmuştur. Kuzey Azrbaycan
Türklerinde ise Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma çabalarına rağmen
Rus okullarının modern ilimleri de ihtiva etmesi Azerbaycan Türklerinin dikkatini çekmiş ve Rus mekteblerinden istifade eden pek çok
Azeri genci ortaya çıkmıştır. Rus mektebleri kanalı ile medeni dünyaya açılma yolunu gören Kuzey Azerbaycan Türkleri kısa zamanda
başarıllı neticeler elde etmişler ve edindikleri bilgiler ile hem Azerbaycan Türklüğünün eğitimini geliştirme hem de muhtelif bilim dallarında ileri gitme imkanını bulmuşlardır. XIX. asrın son çeyreğinde
Gaspıralı İsmail Bey’in klasik mekteb ve medrese eğitimini reforme
edrek tanzim ettiği “usul-i cedid” yönetiminin tesiriyle hız kazanan
Azerbaycan’daki eğitim sistemi güzel meyvelerini vermeye başlamıştır. İslam’dan kopmadan, modern bilimlerin de izlediği eğitim
sistemi ile Azerbaycan Türkleri Osmanlı Türkiyesi ile atbaşı halinde
o devir Türk dünyasının modern eğitiminde en ilei giden Türk ülkeleri olmuştur. Bunun neticesi olarak Türk dünyasına büyük hizmetler vermiş olan Azerbaycan aydının yetiştiği görülmüştür. İşte Azerbaycan Türkleri’ndeki bu bilgi ve kültür potansiyeli onların 19181920 arasında Müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kurmalarını
sağlamıştır. 70 küsür yıllık Sovyet döneminden sonra bugün Azerbaycan Türkleri yeniden istiklâline kavuşurken başarılarının temelinde
yukarıda izah ettiğimiz bilgi ve kültür potansiyelinin olduğu görülür.
Ayrıca o dönemde yetişen Kuzey Azerbaycan aydınları arasında halkına ışık tutan pe çok kıymetli fikir adamlarının yetiştiği görülür.
Sovyet dönemine gelince; Sovyet dönemi eğitim sistemi 19261928’lere kadar eski usul eğitimin devamı şeklinde olmuştur. Fakat
1930’lu yıllardan itibaren kolhozlaşmanın da yarattığı yeni durumlar
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çerçevesinde tam bir kitlr eğitimi başlatılmıştır. Burada maksad milli ve dini kültürden yoksun yepyeni bir Sovyet vatandaşı yetiştirme
hedeflendiği için Kuzey Azerbaycan’da canlı bir hale gelen Türkleşmek, İslamlaşmak ve Batılılaşmak prensipleri bir kenara bırakılmış
ve hatta yasaklanmıştır. Sovyet döneminin bu sapık ve yönlendirici
eğitim sisteminin daha önceki eğitim sistemine kıyasla önemli bir
farkı bulunmaktadır. Eğitim yaygınlaştırılmış ve mecburi hale getirilmiştir. Dolayısıyla Kuzey Azerbaycan Türkleri arasında cahil
kalanların sayısı kademe kademe azalmış, 1960-1970’lerde yüzde
yüze yaklaşmıştır.
İstiklâline kavuşmadan önce, Azerbaycan’da yapılan 1971 istatistiklerine göre 4775 okulda 1.503.000 öğrenci okumakta idi. Bu
okullardan 106’sı yeni açılmakta olan ilk okul, 78’i orta okkul ve lise,
13’ü enstitü, 1 üniversite ve diğerleri de ilk okuldur. Bugün öğrenci
ve okul sayısında büyük artışlar olmuş, okul sayısı 5000’e talebe
sayısı da 1.600.000’e ulaşmıştır. Okul artışına paralel olarak kültüel
hayatta da büyük bir gelişme olmuştur. Bugün Azerbaycan’da 6500
kültür tesisi, 4605 adet kütüphane, 125 müze, 40 dinlenme evi, 124
müzik okulu, 43 halk tiyatro salonu, 33 kültürel dernek ve 3680 kültür evi ve klübü bulunmaktadır. İstiklâline kavuşduğu 1991 yılından
sonra, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük hamlelerin
olduğunu görmekteyiz. Nitekim, yüksek öğrenimde üniversite sayısı
artmış, 25’i devlet olmak üzere 17 özel üniversite açılmıştır.
Güney Azerbaycan eğitim ve kültür hayatına gelince: İran idaresinde kalan Güney Azerbaycan Türkleri, eğitim ve kültürel alanda
arzu ettikleri ilerlemeyi gerçekleştirememişlerdir. Bunun en büyük
sebebi, İran merkezi hükümetlerinin çağdaş eğitim kurumlarını ülkenin eğitim hayatına tam olarak sokamamasıdır. Bu yanlış ve eksik
eğitim politikaları neticesinde yalnız Güney Azerbaycan Türkleri
değil, ülkenin en kalabalık unsuru olan Farslar dahi, çağdaş eğitim
ve kültürel alanlarında arzu ettikleri ilerlemeyi elde edememişlerdir. Ayrıca, 20 milyonu aşkın nüfusuna rağmen Güney Azerbaycan
Türklerine, İran hükümetlerinin, devletin resmi dili olan Farsça’nın
yanı sıra, ana dilleri Türkçe’de eğitim yapma fırsatı vermemeleri,
onların eğitim ve kültürel alanda arzu ettikleri seviyeye gelmelerine
mani olmuştur. Geçmişteki bu eksikliklere rağmen, Güney Azerbay15

can Türklerinin sinesinden çıkan edip ve şairler, Azerbaycan Türk
kültürünü önemli ölçüde canlı tutmayı sağlamışlardır.
f) Nüfus: 1992 tahminlerine göre 7.800.000 olan Kuzey Azerbaycan nüfusunun % 90’ı Türktür. Azerbaycan’da en büyük etnik
grubu % 3.9 ile Ruslar oluşmaktadır. İkinci kalabalık etnik grubu
ise % 1.1 oranla Ermeniler teşkil etmektedir. % 5’ini diğer azınlıklar teşkil etmektedir. Kısaca, Azerbaycan’ın milliyetlere göre nüfusu
şöyle bir tablo oluşturmaktadır:
Milliyeti
Toplam
Azeri
Rus
Lezgi
Avar
Ukraynalı
Tatar
Gürcü
Yahudi
Ahıska Türkleri
Kürt
Talış
Tat
Saxur
Diğerleri

1979 sayımı
6.027.000
4.709.000
475.000
158.000
36.000
26.000
31.000
11.000
33.000
7.900
5.700
1.400
8.800
8.500
41.000

1989 sayımı
7.137.000
6.000.000
392.000
171.000
44.000
32.000
28.000
14.000
25.000
18.000
12.000
21.000
11.000
13.000
45.000

1979 %’si
100
78.1
7.9
2.6
0.6
0.4
0.5
0.2
0.6
0.1
0.1
0.02
0.1
0.1
0.8

1989 %’si
100
82.7
5.6
2.4
0.6
0.5
0.4
0.2
0.4
0.3
0.2
0.3
0.1
0.1
0.5

Ülkede doğum oranı % 26.9 ve nüfus artış hızı da % 2.2’dir.
Sovyet döneminde uygulanan yanlış sanayileşme neticesinde ülkede
meydana gelen çevre kirliliği yüzünden çocuk ölümleri çok yüksektir. Ülkede doğan her 4 çocuktan birisi ya ölü yada sakat doğmaktadır. Ortalama ömrün 69.9 olduğu Azerbaycan’da erkek nüfusun
yaş ortalaması 65.7, kadının ise 73.5’dir. Bugün 7.800.000’e ulaştığı
ifade edilen Azerbaycan nüfusunda şehirde yaşayanlar % 54’ü, köylerde yaşayanlar ise % 46’yı teşkil ederler.
1989 yılında yapılan nüfus sayımına göre, 7.137.000 olan Kuzey
Azerbaycan nüfusu 15 yıl aradan sonra bugün, 10.000.000’a ulaşmış bulunmaktadır. Kuzey Azerbaycan yetkililerinin verdiği bilgi16

lere göre, ülkeden ayrılan Rus ve Ermeni nüfusuna mukabil Türk
nüfusun sağladığı artış bugünkü rakamı ortaya çıkarmıştır.
Güney Azerbaycan’da ise Kuzey’e nazaren nüfs artışı hızla devam etmiş, güvenelir İranlı ve Güney Azerbaycanlı akademisyenlerin verdikleri bilgilere göre, bugün Azeri Türklerinin nüfusu 20 milyonu aşmış bulunmaktadır. Güney Azerbaycan’da ve İran genelinde
doğum kontrolü uygulanmadığı için, ülkede yaşayan etnik grupların
nüfusları da artmış bulunmaktadır. Nitekim, diğer Türk grupları ile
birlikte Güney Azerbaycan Türklerinin nüfusu bugün 30 milyona
yaklaşmış bulunmaktadır.
g) İdari Yapı: Kuzey Azerbaycan Devleti Cumhuriyetle idare
edilmektedir. 30 Ağustos 1991’de istiklâlini ilan eden Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde demokratikleşme çabaları hızla devam etmektedir.
Nitekim, 1992’de Ebulfez Elçibey’in 1993’de ve 1998’de Haydar
Aliyev’in ve nihayet 2003’te İlham Aliyev’in cumhurbaşkanı seçildiği genel seçimler, tecrübesizliğin getirdiği bazı aksaklıklara rağmen, oldukça demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Her beş yılda
bir yapılan genel seçimler sonunda 125 üyeden oluşan Kuzey Azerbaycan parlamentosuna, muhtelif partilerden üyeler katılmış bulunmaktadır. 15 Ekim 2003’de yapılan başkanlık seçimlerini, oyların
%76.8’ini alan İlham Aliyev kazanmıştır. Rakibi İsa Gamberov ise
oyların %14’ünü almıştır. Bugün başkanlık sistemi ile idare edilen
Azerbaycan Cumhuriyetinde bir başbakan ile iki başbakan yardımcısı ve on yedi bakan hükümette görev yapmaktadır. Azerbaycan
Cumhuriyetine bağlı olarak bir muhtar Cumhuriyet (Nahçıvan), 65
idari bölge (rayon) 69 vilayet (şehir), 13 ilçe, 131 nahiye ve 4243
köy ve belde bulunmaktadır. 1999’da yapılan yerel seçimlerle birlikte belediye sistemine geçilmiş bulunmaktadır.
Güney Azerbaycan’a gelince: İran yönetimi İran’ın kuzeybatı kesimini oluşturan Güney Azerbaycan’ı, ülkenin idari yapılanmasında
Azerbaycan vilayeti veya eyaleti olarak adlandırmıştır. Güney Azerbaycan eyaleti dogu ve batı Azerbaycan olarak iki idari kısma ayrılmıştır.
Doğu bölümüne Tebriz, Erdebil, Serap, Germrud, Eher, Misgin, Astara;
batı bölümüne de Halhal, Maku, Hoy, Selmas, Urmiye, Savuçbulag,
Maraga, Miyane, Biçar ve Geruz gibi şehirler dahil edilmiştir.
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II. TARİH
Azerbaycan Türklerinin tarihini anlatmadan önce, onların Türk
tarihindeki yerlerini, genel Türk tarihinin ana özelliklerini ve ilk
Türk devletlerinin ve bu devletlerin Azerbaycan tarihine tesirlerini
hatırlatmak gerekir.
a) Türk Tarihinin Genel Özellikleri
Türkler, 5 bin yılı bulan tarihleri boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmış büyük bir millettir. Dünya tarihinin en eski ve
devamlı kavimlerinden biri olan Türkler dünya medeniyetine ve kültürüne de büyük katkılar sağlamıştır. Nüfusunun çokluğu ve gayet
hareketli bir millet oluşu Türkleri, Orta Asya’daki ana yurtlarından
başlayarak sürekli hareket halinde bulunmaya hatta değişik bölgelere göç etmeye sevk etmiştir. Bu hareketlilik ve dinamizm Türklerin
dünya tarihinde önemli roller oynamalarına sebep olmuştur. Onunu
için Türk tarihi diğer milletlerin tarihinden farklılıklar gösterir. Bu
farklılıkları şöyle özetlemek mümkündür:
1. Bütün diğer milletlerin fertleri toplu olarak bir arada bulunurlar. Bu nedenle onların tarihinin her hangi bir devrini açıkça incelemek mümkündür. Buna mukabil Türk kütleleri dağınık ve dinamik
halde yaşadıkları için diğer milletlere kıyasla farklı gelişme yolları
takip etmiştir. Bundan dolayı, Türk tarihinin belirli bir zaman kesiminde ele alınarak değerlendirilmesi zorlaşmıştır.
2. Diğer milletlerin göçleri ve hareketliliği, umumiyetle sınırlı kalmış ve değişmeyen vatan toprakları etrafında olmuştur. Buna
mukabil Türk kavimleri yüz yıllar boyunca yeni yurtlar, yeni iklimler arayarak hayatlarını, dolayısıyla tarihlerini çeşitli bölgelere taşımışlardır. Bu özelliği dolayısıyla Türklerin, tarihlerinin her hangi
bir döneminde, ayrı coğrafi bölgelerde, idarelerini ve devletlerini
görmemiz mümkündür. Bunun için Türk tarihi, her hangi bir Türk
topluluğunun belirli bir bölgedeki tarihinden ibaret değildir. Kısaca,
Türk tarihi çeşitli Türk topluluklarının ayrı ayrı bölgelerde ortaya
koyduğu tarihlerin bir bütünüdür.
Bu topluluklar bazen “Türk” adı ile anılmış veya başka bir hususi ad taşımışlardır. Çok kere de ayrı hükümdar âilelerinin idaresin18

de görülmüşlerdir. Asıl önemli olan, bu toplulukların ortak bir milli
kültürün sahibi bulunmaları, yani dil, töre ve gelenek birliği göstermeleridir. Bir milleti meydana getiren başlıca unsurlar da bunlardır. Bu coğrafi ve siyasi bölümlerin sonucu olarak bir kısım Türkler
“bozkırlı tip” halinde yaşarken, diğer bir kısmı yerleşik hayata bağlanmıştır. Türk topluluklarından biri bir bölgede siyasi üstünlüğünü
kaybederken, diğer biri aynı anda iktidarın zirvesine ulaşabilmiştir.
Bütün bu değişme ve yayılmalar sırasında, Türk tarihi eski, yeni
bir çok milletlerin tarihi ile bir arada, hatta iç içe gelişmiştir. Bu oluş
büyük Türk tarihinin ilmi yollardan araştırılmasını son derece güçleştirmektedir. Fakat bir bakıma da Türk milletinin dünya tarihinde
derin iz bırakan kudretine ve faaliyetine işaret sayılmaktadır.
b) Türk Adı, Mânâsı ve İlk Kullanılışı
Türk dili ve tarihi üzerinde inceleme yapan yerli ve yabancı bilim
adamları “Türk” adının nereden geldiğini uzun zaman araştırmışlardır. Herodotos’tan ve Tevrat’tan başlayarak Hint, Çin kayıtlarında,
eski İran rivayetlerinde ve eski Ön Asya çivi yazılı metinlerde geçen
“Türk” sözüne benzer kelimelerin “Türk” adını belirttiği sanılmıştır.
Bu yöndeki faraziyelerin doğru olmadığı son kültür tarihi incelemeleri sonucunda ortaya çıkmıştır1.
Türk adı tek heceli bir kelimedir. Fakat bu duruma M.S. 6-8.
yüzyıllar arasında, yani Göktürk çağında geçtiği görülmektedir. Orhun Kitabeleri’nde daha çok “Türük” bazen de “Türk” şeklinde yazılmıştır. Bu durumda, “Türk” kelimesinin en eskiden “Törük” şeklinde söylendiği, zamanla “Türük” ve nihayet “Türk” şeklini almış
olduğu anlaşılmaktadır2.
Türk adının manası üzerinde de çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Örneğin, “miğfer”, “terk edilmiş”, “olgunluk çağı”, “deniz kıyısında oturan
adam”, vb. manalar verilmiştir.
c) Türklerin ilk Yurdu ve Yayıldığı Yerler:
Türklerin ilk yurdu hakkında ilim dünyasında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. XIX. Asrın sonları ile XX. Asrın başlarında yapılan
İ. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1996, s. 42.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 42-43; L. Bazin, Notes sur les mots
“Oguz” et “Türk”, Orients, 4/II, (1953), s. 515-322.
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ilmî araştırmalar ve arkeolojik kazılar Türklerin yurdunu şöyle tasvir etmektedir1 :
Tarihçiler, Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarını ve etrafını Türklerin ilk anayurdu olarak kabul etmişlerdir. Etnologlar ise, İç
Asya’nın kuzey bölgelerini Türklerin anayurdu olarak belirtmektedirler. Antropologlar, Kırgız Türklerinin yaşadığı bozkırlar ile Tanrı
Dağları (Han Tengri-Tyan-Şan) arasını; Sanat tarihçileri de Altay
Dağları ile Kırgız bozkırları arasını ve Baykal Gölü’nün güneybatısını Türklerin anayurdu olarak göstermişlerdir. Burada, tariflerin
çeşitli olmasının sebebi, Türklerin hareketli bir millet olmaları ve
kültürlerini gittikleri her yere götürmeleridir. Diğer taraftan, dil bilginlerinin yaptığı araştırmalar, Türklerin anayurdu olarak Altay-Ural
Dağları arası ile Hazar Denizi’nin kuzey ve kuzey-doğu bölgelerini
göstermektedir. Ayrıca, arkeologların yaptığı araştırmalar ile, M.Ö.
devirlerde Türklerin anayurtları hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmıştır. Bunlara göre, kuzey Altayların hemen batısında bulunan Minusinsk bölgesinde ortaya çıkan Afanasyevo (M.Ö. 2,500-1,500) ve
Andronovo (M.Ö. 1,700-1,200) kültürlerinden bilhassa ikincisinin
temsilcileri olan ırk, mongoloid olmayan, brakisefal Türk ırkının
prototipi olduğu anlaşılmış bulunmaktadır. Buna göre, taş devrinin ilk çağlarından beri Türkler Altay Dağları ile Sayan Dağlarının
güney-batı bölgesinde yaşamakta idi.
Muhtelif sebeplerden, Türklerin, çok eski zamanlarda anayurtlarından göç hareketleri fasılalarla devam etmiştir. Ne var ki,
M.Ö. vuku bulan bu göçlerin tarihlerini tespit etmek oldukça güçtür. Bununla beraber, Türklerin Urallarda Arî ırkla komşu olduğu,
Uzak Doğu’da Çin ve Moğolistan ile ilişkilerde bulunduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu arada Türklerin bir dalı olan Yakutların
Sibirya’ya göç edip yerleştikleri bilinmektedir. Diğer Türk gruplarından ayrı kalan ve kültür teması olmayan Yakutların dilinde daha
çok değişiklik görülmektedir. Bunlara ilâveten, M.Ö. 1,300-1,000
yıllarında Türklerin, Türkistan, Hindistan ve İran bölgelerine indikleri; M.Ö. VI-III. Asırlarda İdil (Volga) vâdisinde İskitler olarak yaşadıkları ilmî araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.
M.S. vuku bulan Türk göçlerini, Çin kaynaklarının yardımı ile,
daha ayrıntılı bir şekilde takip etmek mümkündür. Hunlar, IV. Asırda
1

20

Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 47-48.

Avrupa’ya ve Kuzey Hindistan’a (Ak-Hunlar); Oğuzlar X.asırda Orhun bölgesinden Seyhun Nehri (Sır-Derya) kıyılarına, sonra da Maveraünnehir üzerinden İran ve Anadolu’ya; Bulgar Türkleri, VII.
asırda Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara ve İdil vâdisine; Sabirler,
V.asırda Aral Gölü’nün kuzeyinden Kafkaslara; Peçenek, Kuman
(Kıpçak) ve Oğuzların bir kolu olan Uz’lar, IX-XI.asırlarda Hazar
Denizi’nin kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlara; Uygurlar, IX.
asrın başlarında Orhun Nehri bölgesinden İç Asya’ya göç etmişlerdir.
Kırgız Türkleri ise, zaman zaman Orhun Nehrinden Altaylara kadar
uzanan bölgede yer değiştirmişler ve bugünkü yerlerinde karar kılmışlardır. Bazı kalabalık Türk boylarından ayrılan grupların da kendilerine yeni vatan edinmek için göç ettiklerine şahit olunmuştur.
Bugün istiklâllerine kavuşan Orta Asya Türk kavimleri, atalarının M.Ö. ve M.S. yaptığı yer değiştirmeleri bilerek kendi millî tarihlerine bakmak durumundadırlar. Daha önce, Sovyet döneminde,
siyasî maksatlarla bu hususta verilen bilgilerin yanlışlığını o zaman
anlamaları daha kolay olacaktır.
d) Türklerin Kurduğu İlk Devletler:
1) Hunlar. Mevcut kaynaklara göre Türklerin ilk kurduğu devlet
Hun İmparatorluğudur. Çin kaynaklarının (Hiungnu) diye zikrettiği Hun Türklerinin tarihleri M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır1.
Orhun ve Selenga Irmakları çevresinde kurulan Hun Devleti, kısa
zamanda genişleyerek Asya kıtasının en büyük imparatorluğu haline gelmiştir. Ötüken merkezli bu Hun İmparatorluğunun sınırları
doğuda Çin Denizine, batıda Hazar Denizine, kuzeyde Sibirya’ya
ve güneyde Tibet ve Hindistan’a kadar uzanıyordu. Tu-man veya
Teoman (M.Ö. 220-209) ile başlayan Hunların yükselişi, Türk halkının anılarında Oğuz Kaan olarak yaşayan Mo-tun (Mete) (209174) zamanında doruk noktasına ulaşmış ve Çin’i haraca bağlayan
bir kuvvet haline gelmiştir. Türk boyları arasında kurduğu birlikle
“boylar birliği” sistemini Türk devlet geleneğine yerleştiren Mete
(Mo-tun) Han, aynı zamanda Türk insanının hayata bakış felsefesi
olan Türk Töresinin devlet yönetiminde tatbikatını sağlayarak kuB. Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Kültür Bakanlığı Yay.,
Ankara, 1981, C.I, s. 4.
1
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rulan Türk devletlerinin daha başarılı ve uzun ömürlü olmalarını
sağlamıştır1. Prensipleri adalet, eşitlik ve insan sevgisiyle yardımlaşmaya dayanan Türk Töresine devleti idare eden devlet adamı, öz
oğluna, Türk halkının herhangi bir ferdine ve Türk halkı ile birlikte
yaşayan yabancı kökten ve kültürden bir kişiye aynı eşit muameleyi
yapmak mecburiyetindedir. Bunu yapmayanı Türk halkı, Töreye uymadığı gerekçesiyle Hakanlıktan uzaklaştırmıştır. Ayrıca, Türk devlet adamı, Törenin prensiplerine uyarak, halkının karnını doyurmak
ve emniyetini sağlamak vazifesiyle yükümlüdür2. Hun Türklerinin
oluşturduğu bu devlet geleneği, sonraki Türk devletlerinin de temelini oluşturmuştur. Hun Devleti’nin en büyük eksikliği veya zaafı,
idaresi altında topladığı Türk kavimlerini birbirleriyle kaynaştırarak
bir millet haline gelmelerini sağlayamaması olmuştur. Bu eksikliğe
rağmen Hun devleti, 200 yılı aşkın bir süre disiplini ve geliştirdiği
milli şuur ile varlığını devam ettirmiş ve Asya’daki en büyük rakibi
Çin devletine karşı üstünlük sağlamayı başarmıştır. Hun baskısına
dayanamayan Çinliler, meşhur Çin seddini yapmak mecburiyetinde
kalmışlardır.
Hun devleti, sağ-sol ve merkez düzeni üzerine kurulmuş, ordu 24
tümenden oluşmuş, askeri ve sivil teşkilatlanmada bir bütün ortaya
koymuştur, ki bu teşkilatlanma Hunlardan sonra kurulan Türk devletlerince de uygulanmıştır. Sık sık toplanan kurultaylarda ülkenin ve
milletin menfaatleri için gerekli kararlar alınmış ve devlet bu kararların uygulanmasını sağlamıştır. Hakanları da bu kurultaylar seçmiştir3.
Ne var ki, idaresi altına topladığı Türk kavimleri arasında kaynaşmayı sağlayamayan Hun devleti Miladi yılların ilk başlarında iç
çekişmeler yüzünden M.S. 48 yılında Kuzey ve Güney Hun Devleti
diye ikiye ayrılmıştır. Bu iki Hun Devleti’nin birbirleriyle rekabete
girdiğini gören Çin Devleti, bazen Kuzey Hunlarını Güney Hunlarına, bazen de Güney Hunlarını Kuzey Hunlarına karşı destekleyerek
bu iki devletin iyice zayıflamasını sağlamıştır. Kuzey Hunları M.S.
158’de, Güney Hunları da M.S. 216’da yıkılmıştır.
1
A. Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, 3. baskı, İstanbul, 1981,
s. 115, 295-296.
2
S. M. Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul, 1947, s. 201-202.
3
M. Saray, Türk Devletlerinde Meclis (Parlamento), Demokratik Düşünce ve Atatürk, AAM, Ankara, 1999, s. 5-15.
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Asya Hun Devleti’nin dağılması, bu devleti oluşturan pek çok
Türk kavminin serbest kalmasına ve arayış içine girmesine sebep
olmuştur. Bu ise, pek çok Türk ve yabancı kavmi yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere göç etmeye sevk etmiştir. Bu çerçevede Hun
birliğini oluşturan bir kısım Türk boyu, Ak-Hunlar olarak Güney
Asya’ya gidip yerleşirken, büyük bir Hun kitlesi de Karadeniz’in
kuzeyinden Avrupa’ya inerek Batı Hun İmparatorluğunu kurmuştur. Bu iki Hun devletinden Ak-Hunlar olarak bilinen devlet, Afganistan ve İran bölgesinde varlığını sürdürmüş, 5. asrın başlarından
itibaren genişleyerek Hazar kıyılarından Kuzey Hindistan’a, Doğu
Türkistan’dan Basra Körfezine kadar uzanan bölgeyi hâkimiyeti altına aldı. Bu bölgeye Türk kültürünün yerleşmesine büyük katkısı
olan Ak-Hun devleti, 567 yılında Gök-Türk Hakanlığı ile İran’da
kurulan Sasani devleti arasında paylaşılarak ortadan kaldırılmıştır1.
Balamir kumandasında Avrupa’ya göçen Hunlar ise, Büyük Hun
İmparatorluğunu kuran atalarının gösterdiği disiplin ve birlik ruhunu sergileyerek, Batı Hun İmparatorluğunu kurmuşlardır. Kardeşi
Bleda’nın da yardımı ile Atilla (434-453) Batı Hun İmparatorluğunun sınırlarını genişleterek Avrupa’nın büyük bölümünü hâkimiyeti
altına almıştır. Doğu ve Batı Roma İmparatorluklarına karşı kazandığı zaferlerle bu iki imparatorluktan vergi almayı başaran Atilla,
yalnız Türkler arasında değil, Batı’da da büyük bir üne sahip olmuştur2. Türk Töresinin prensiplerine göre yönettiği Batı Hun İmparatorluğunda oluşturduğu iyi yaşam şartları pek çok yabancı milliyetin
isteyerek Hun himayesine geçmesini sağlamıştır3. Adına destanlar
oluşan Atilla hakkında çeşitli Avrupa ülkelerinde tiyatrolar, romanlar ve hikayeler yazılmıştır. Ne var ki, Atilla’nın kurduğu bu sağlam
devlet, O’nun ölümünden sonra iyi yönetilemediği için hızla yıpranmaya başlamıştır. Avrupa’nın dört bir köşesinden gelen saldırılara
karşı direnemeyen Batı Hun İmparatorluğu bir müddet sonra dağılarak tarihe karışmıştır.
1
Bu hususta geniş bilgi için bkz., E. Konukçu, Kuşhanlar (Ak-Hunlar)
Devleti Tarihi, Ankara, 1973.
2
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul,
1996, s. 67-79.
3
F. Altheim, Atilla et les Huns, Paris, 1952, s. 158-159.
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Hunların yıkılmasından sonra Çin idaresinde kalan bazı Türk
boyları ile Moğol ve Çinli unsurların kurduğu Tabgaç Devleti M.S.
386-532 yılları arasında hüküm sürdü. Önceleri Türk devlet geleneğinin ve kültürünün tesirinde kalan Tabgaç Devleti, zamanla Çinlileşerek Çin kültürünün tesiri altına girmiştir1.
2) İskitler(Sakalar). Eski Türk anayurdunun Batı kısmını oluşturan bugünkü Kazakistan bölgesinde yaşayan İskitlerin, şu ana kadar yapılan araştırmalar ve kazılar sonunda Türk kültürüne mensup
bir topluluk olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca İranlı yazar Firdevsi’nin
“Şehnâme”sinde anlattığı İran-Turan harplerinin Turan cephesini İskitlerin oluşturduğu, Alp Er Tunga komutasında büyük zaferler kazandığı kaydedilmiştir. Buna ilaveten, eski Yunan tarihçisi
Herodotos’un tarihinde belirttiği gibi, İskitler Türk kültür bölgesinde
yaşamış Turani bir kavim idi. Nitekim, İskit mezarlarında bulunan
sanat eserleri ve diğer eşyalar tamamen Hunların ve Gök-Türklerin
sanat eserlerine ve eşyalarına benzemektedir. İskitlerle ilgili sanat
eserlerinin büyük kısmı bugün Kazakistan Cumhuriyeti’nin müzelerinde bulunmaktadır. M.Ö. 7. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında yaşayan İskitler, Azerbaycan’a, Anadolu’ya ve Afganistan’a ilk giden
Türk kavmi olarak da bilinmektedir2.
3) Gök-Türkler. Asya’da Büyük Hun Devleti’nin yerini alan
Gök-Türk Hakanlığı, anayurtta yaşayan Türk boylarının çoğunu idaresi altında toplamaya muvaffak olmuştur. Kurulan devletin adında
“Türk” kelimesinin kullanılması, değişik boy adları taşıyan Türk
topluluklarını tek bir milletin nesli olduklarını anlamalarını sağlamıştır. Gök-Türk Hakanlığının sınırları içerisinde aynı kültürü ve
devlet yönetimini benimseyen Türk boyları, Gök-Türk Devletinden
sonra da bu ortak kültürünü ve değerlerini devam ettirmişlerdir.
Hunların yıkılışından sonra, Türk boylarının önemli bir kısmı
Çin baskısına dayanamayarak Altay dağları bölgesine çekilmişlerdi.
Aşina âilesine bağlı olan bu Türk grubu, zamanla çoğalarak, Hun
Türklerinin yaptığı gibi, Ötüken merkezli bir devleti m.s. 552 yılınKafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 85-88.
Bu konuda geniş bilgi için bkz., Zaur Hasanov, Tsarskie Skifıy. Etnoyazıkovaya İdentifikatsiya “Tsarskih Skifov” i Drevnih Oguzov, Liberty
Publishing House, New York, 2002.
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da kurmuştur1. Devletin kurucusu Bumin Kağan, kısa zamanda Göktürk Hakanlığı’nın sınırlarını genişleterek, ülkenin batı kesimini
Yabgu ünvanı verdiği kardeşi İstemi’ye devretmiştir. Bumin
Kağan’ın beklenmedik ölümü üzerine yerine geçen oğlu Ko’lo babasının yolunda yürümeye gayret etmiş ise de onun da bir kaza neticesinde ölmesi ile devlet bir ara sarsılır gibi olmuştur. Fakat İstemi
Yabgu’nun dirayetle idaresi ile bu krizi atlatan Göktürkler yeniden
genişleme devrine girmişlerdir. Bilhassa Bumin Kağan’ın ikinci
oğlu Mukan Kağan (553-572)’ın başa geçmesi ve amcası İstemi
Yabgu ile bir ahenk içinde çalışması neticesinde Göktürk hakanlığı
en parlak devrini yaşamıştır2. Ülkenin sınırları doğuda Çin Denizine,
batıda Hazar Denizine, güneyde Hint yarımadasına ve kuzeyde Sibirya
eteklerine kadar genişleyerek büyük Hun İmparatorluğu’nun sınırlarına
ulaşmıştır. Ne var ki Mukan kağan’ın evlatları ile İstemi Yabgu’nun
evlatları birbirine düşerek, bu muazzam imparatorluğun batı ve doğu
Göktürk Hakanlığı diye ikiye ayrılmasına sebep olmuşlardır.
Doğu Göktürk Devleti 582-630, Batı Göktürk Devleti de 582659 yılları arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ne var ki, parçalanmanın verdiği kuvvet kaybı ile önce Doğu Göktürk Hakanlığı,
sonra da Batı Göktürk Hakanlığı çin hâkimiyetini kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Fakat yüz yılı aşkın bir süre Göktürkler, tıpkı
Hunların yaptığı gibi, Orta Asya’nın en önemli ticaret yolu olan İpek
yolu’nu kontrolleri altında tutarak ekonomik ve ticari yönden rahat
bir hayat yaşamışlardır.
Esaret hayatına alışkın olmayan Türkler, bir müddet sonra ünlü
Türk kumandanı Kürşad önderliğinde Çin’e karşı ayaklanmışlar ise
de, üstün düşman kuvvetleri karşısında başarılı olamamışlardır. Fakat Kürşad önderliğindeki bir avuç Türk’ün gösterdiği kahramanlık
bütün Türklerin kalbinde istiklâl meşalesini alevlendirmeye yetmiştir. Nitekim, Kutlug önderliğinde yeniden başlayan istiklâl mücadelesi başarıyla neticelenmiş ve ikinci Göktürk Hakanlığının kuruluşu 682 yılında gerçekleşmiştir. İlteriş ünvanıyla da maruf Kutlug,
1
Göktürkler hakkında daha geniş bilgi için iki kıymetli genç bilim adamının şu araştırmalarına bakınız, A. Taşağıl, Gök-Türkler, TTK, Ankara, 1995;
S. Gömeç, Kök Türk Tarihi, Türksoy Yay., Ankara, 1997.
2
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 94-98.
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II. Göktür Devleti’nin Kağanlığına getirilmiştir1. Kutlug Kağan’ın
691’de ölümü üzerine yerine kardeşi Kapgan Kağan (691-716) geçmiştir. Ağabeyi Kutlug kağanın izinden yürüyen Kapgan Kağan, pek
çok Türk boyunu devletin bünyesine katarak kuvvetlenmesini sağlamıştır. Kapgan Kağan’dan sonra devletin başına geçen yeğeni, yani
Kutlug Kağanın büyük oğlu Bilge Kağan olmuştur. Kardeşi KülTegin ve veziri Tonyukuk’un yardımları ile Bilge Kağan (716-734)
II. Göktürk Devletine en başarılı dönemini yaşatmıştır2.
4) Uygurlar. Hunların devamı olan Uygur Türkleri, Töles boyları olarak biliniyor ve Çin kaynaklarında “Kao-Chih” adıyla anılıyordu. Tölesler Dokuz Oğuzların kendilerine katılmasıyla On Uygur
(on müttefik boy) adını almışlardır. Göktürkler çağında bu devlete
bağlı olarak yaşayan Uygurlar, “Yabguluk” statüsü ile özel bir konuma sahip idiler. Bilge Kağan’dan sonra Göktürklerin başına geçen
kağanların başarılı olamayışından istifade eden Uygurlar, 744 yılında Göktürk Hakanlığını yıkarak kendi devletlerini kurmuşlardır.
Uygurların ünlü kumandanı Boyla (Kutlug Bilge), Uygur Devleti’ni
kurduktan sonra Basmıl ve Karlukları da devletin bünyesine katarak
744 yılında Kutlug Bilge Kül Kağan ünvanıyla istiklâlini ilan etmiştir. Kutluk Bilge Kağanın 747’de ölümü üzerine başa geçen oğlu
Moyun-Çur Kağan (747-759) zamanı Uygurların en başarılı dönemi olmuştur. Uygur Devleti’nin sınırları batıda Hazardan doğuda
Mançurya’ya, kuzeyde Sibirya eteklerinden Güneyde Altay dağlarına kadar uzanmıştır. Moyun-Çur’un ölümünden sonra başa geçen
Böğü Kağan (759-780) ve Bağa Tarkan (Alp Kutlug Bilge Kağan)
(780-789) zamanlarında da kuvvetini muhafaza eden Uygur Devleti,
Maniheizmi resmi din olarak kabul etekten sonra eski dinamizmini
kaybetmiştir. Bununla da yetinmeyen Uygur yöneticileri Çin ile olan
rekabetinde silâhlı mücadeleyi seçmek durumunda kalınca oldukça
zayıf duruma düşmüştür. Bundan istifade eden Kırgızlar, 840 yılında Uygur Devleti’ni yıkarak, Ötüken bölgesinde kendi devletlerini
kurmuşlardır3.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 106-107.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 116-117.
3
Uygur Hakanlığı hakkında geniş bilgi için bkz., Kafesoğlu, Türk Milli
Kültürü, s. 130-138; C. Mackerras, The Uighur Empire, According to the →
1
2
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Kırgızlardan yediği darbe ile dağılan Uygurların bir kısmı Kansu
bölgesine göç ederek orada sarı Uygurlar olarak varlıklarını 1010
yılına kadar devam ettirmişlerdir. Uygurların esas kısmı ise bugün
Doğu Türkistan olarak bilinen bölgeye gelip yerleşmişler ve bu bölgede yaşayan Çiğiller ile diğer Türk kavimleriyle kaynaşarak Turfan
Uygur Devleti’ni kurmuşlardır. 846-1209 yılları arasında varlığını
sürdüren bu Uygur Devleti, ticaret ve kültür hayatında büyük başarılar elde etmiştir. Uygurların bu başarısı bilhassa Karahanlılar zamanında doruk noktasına ulaşmıştır1.
5) Kırgızlar. Türk tarihinin en eski kavimlerinden biri olan Kırgızlar, genellikle Yenisey Vadisi ile bugünkü Kırgızistan topraklarında yaşamışlardır. Her ne kadar M.Ö. 3. Yüzyılda bir devlet kurmuşlar ise de, onların en büyük başarısı 840 yılında Uygur Kağanlığını
yıkarak Kırgız Kağanlığı’nın kuruluşunu gerçekleştirmeleridir. Bir
zamanlar, Hunlara, Göktürklere ve Uygurlara bağlı olarak yaşayan
Kırgızların, Kırgız Kağanlığını kurmaları, eski devir Kırgız tarihinin
altın dönemi olarak kabul edilmiştir. Ne var ki, ötüken merkezli Kırgız Kağanlığı’nın kuruluşu aynı zamanda Kırgız halkı için sıkıntılı
günlerin başlangıcı olmuştur. Stratejik önemi olan Ötüken bölgesini
uzun süre müdafaa etmek Kırgız halkı için kolay olmamıştır. Nitekim, Moğol-Çin karışımı bir kavim olan Hıkay (Kıtaylar) 920’de
Kırgız Kağanlığına son vermiştir. Ağır zayiat veren Kırgız halkının
büyük çoğunluğu bugünkü Kırgızistan bölgesine çekilirken, bazı
Kırgız grupları da Yenisey’e, Doğu Türkistan’a ve Batı Türkistan’a
göç etmişlerdir2.
6) Türk Devletlerinde Kültür Hayatı: Türk halklarının hayata bakış felsefesini oluşturan “Türk Töresi” kurulan devletlerin de
temelini teşkil etmiştir. Adalet, eşitlik, hoşgörü ve yardımlaşmaya
dayanan Türk Töresinin tatbikatından devletin başında bulunan Ha→ T’ang Dynastic Histories, Canberra, 1968; J.R. Hamilton, Les Oighours a
L’epogue des Cinq Dynasties ol’apres les documents chinois, Paris, 1955.
1
Geniş bilgi için bkz., G. Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi
Kabileleri (9-11. Asırlar), Basılmış Doktora Tezi, İstanbul, 1967; R. Genç,
Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1981.
2
Geniş bilgi için bkz., M. Saray, Kırgızlar ve Modern Kırgız Devleti’nin
Ortaya Çıkışı, TİKA, Ankara, 2004.
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kan (Kağan) sorumlu idi. Resmi veya sivil herkesin bu prensiplere
uyması zorunluydu. Kağan, Töre’nin emri gereği halkın emniyetini
ve refahını sağlamakla yükümlü idi. Bunun için de o, “gece uyumaz,
gündüz oturmaz ve ölesiye çalışırdı”. Buna karşılık da millet ona
itaat etmekle görevli idi1.
Devlet Yönetimi ve Teşkilatı: Hunlar zamanında oluşan devlet
teşkilatı, Göktürkler ve Uygurlar döneminde daha da geliştirilmiştir.
Devleti oluşturan halk bir çok boyların birleşmesinden meydana gelmiştir. Bazen boylar birliği de denilen bu oluşumda, her boy kendi
yaşam bölgesinde belli yetkilere sahip olarak varlığını devam ettirirdi. Fakat, hepsi başkentteki büyük Kağan’a bağlı idi. Genellikle devlet sağ (batı) ve sol (doğu) olmak üzere iki yönetim şekline ayrılırdı.
Merkezde Kağan, solda Veliaht ve sağda ise Yabgu bulunurdu. Bu
yönetim tarzı boyların sayısına göre daha küçük yönetim şekillerine ayrılırdı. Devlet ve ülke yönetiminde en büyük yetki Kağan’da
olmakla birlikte, Kurultay (Devlet Meclisi)’ın, vezirlerin, kumandanların, boy beylerinin ve yüksek memurların yetkileri bulunurdu.
Normalde ilk ve son baharlarda toplanan Kurultay, bir savaş ve barış
anında da fevkaladeden toplantı yapardı. Kağan, Kurultay’ın aldığı
kararlara ve umumi meyline göre hareket ederdi. Kağan’a vazifelerini ifa ederken hanımı, yani Hatun da yardımcı olur ve yapılan
merasimlerde Kağan’ın yanında yer alırdı.
Halkın ekonomik ve sosyal hayatında ortaya çıkan pürüzleri ise
“Yargu” denilen mahkemeler hallederdi. Bu mahkemeleri işleten hukukçulara da “Yargan” veya “yargıç” denirdi. Devlete baş kaldırma,
Töre’yi çiğneme, ülkeye ihanet etme ve ordudan kaçma gibi fiiller,
idamlık suçlar içine giriyordu. Zina, hırsızlık, yol kesme ve adam
yaralama ise, ağır suçlar listesinde idi2.
Halk ve Toplum Yapısı: Türk toplumunun yapısı, Türk Töresine ve halkın yaşam tarzına göre düzenlenmiştri. Türk toplumuna
bakıldığında budun-bodun (millet)’dan başlayıp, âileye kadar inen
bir piramit göze çarpar. Budun, boylardan meydana gelir. Boyları
oymaklar, oymakları, tireler, tireleri sülaleler ve âileler oluştururdu.
Boyları, boy beyleri yönetir, boy beylerini ise oymak liderleri seçer1
2
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Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 246-268.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 246-247.

di. Bu sisten o kadar sağlıklı işlerdi ki, budun dağılsa dahi, boylar
kendi düzenlerini devam ettirdikleri için varlıklarını korurlardı. Boy
beyleri, idareleri altında yaşayan insanların emniyetini,hakkını ve
hukukunu korumakla görevli idiler1.
Ordu: Türk toplumunun yapısı ordunun oluşmasında en önemli
faktör olmuştur. Bu ise, Türk toplumunun ordu-millet vasfını kazanmasına sebep olmuştur. Bir savaş çıkması halinde, Kağan’ın talimatı
ile boy beyleri derhal harekete geçerdi. Boy beyleri komutan, boy
halkı da askerleri olurdu. Yaşlıları, kadınları ve çocukları koruyacak
bir kısım emniyet kuvvetinin haricinde, eli silâh tutan her yetişkin,
Boy Beyinin (komutanın) emrinde savaşa hazır olurdu. Askerler,
10’lu, 100’lü ve 1000’li gruplar halinde ordudaki yerini alır ve herkes nereye mensup olduğunu ve ne yapacağını çok iyi bilirdi2. Bu
teşkilatlanma ekonomik ve ticari hayat için de geçerli olduğu için
vergi toplamak çok kolay olurdu.
Ekonomi ve Ticaret: Uygurlar başta olmak üzere bazı Türk boyları tarımla uğraşmakla birlikte, Türk boylarının çoğunluğu hayvancılıkla uğraşırdı. Dolayısıyla Türk boyları ticarette genellikle hayvan
ve hayvan ürünleri ile, demircilikte ileri gittikleri için de silâh (kılıç,
ok, mızrak) ve at koşumları satar, buna karşılık da kumaş altın, gümüş ve hububat alırlardı. Türklerin en büyük gelir kaynaklarından
biri de kontrol ve emniyetini sağladıkları İpek Yolu ticaretinden aldıkları vergiler ve kazanç idi3.
Yazı ve Kültür: Hunların devamı olan Gök-Türkler, Uygurlar ve
Kırgızlar geride yazılı belge bırakan Türk boylarıdır. Orhun bölgesinde bulunan bu kitabelerde Gök-Türklerin, Uygurların ve Kırgızların başlarına gelenler anlatılmış, Türk halklarının Türk töresinden
ayrılmaması, ayrıldığı zaman başlarına ne gibi felaketlerin gelebileceği vurgulanmıştır4. Yapılan son araştırmalara göre Türk kavimleri
M.Ö. 10. yüzyılda, yani Hunlar öncesinde de yazıyı kullanıyorlardı.
Orhun Yazıtları, Türklerin yazıyı yüksek edebi bir üslupta kullandıklarını göstermektedir. Bu yazıtlar, Türklerin ne kadar yüksek bir kül1
2
3
4

M. Saray, Türk Devletlerinde Meclis, s. 7-15.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 280.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 317-328.
Orhun Abideleri, Neşir. M. Ergin, İstanbul, 1970.
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türe sahip olduklarını ortaya koymuştur. Kısaca Türklerin, sosyal
hayatının ve dünya görüşünün ne kadar zengin, milli şuurlarının ne
kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştur1.
Türklerin kullandığı “12 Hayvanlı Türk Takvimi” de, ayrıca onların, zamanın kıymetini bilen yüksek bir kültüre sahip olduklarını
göstermektedir2. Bu yazılı belgeler ve bilgiler, Türk tarihi ve kültürü
için son derece önemli kanıtlardır. Hunlar döneminin Oğuz Kaan
Destanı, Gök-Türklerin Ergenekon Destanı, Uygurların Yaratılış
Destanı, Kırgızların Manas Destanı ile Oğuzların Dede Korkut Destanı, Türk edebiyatının en güzel örneklerini teşkil etmişlerdir3.
7) Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları. Büyük Selçuklu İmparatorluğu öncesinde kurdukları küçüklü büyüklü Türk devletlerini
ve topluluklarını şöyle sıralayabiliriz: Bulgarlar, Avarlar, Hazarlar,
Macarlar, Peçenekler, Kıpçaklar (Kumanlar), Uzlar (Oğuzlar), Başkurtlar, Sabarlar, Türgeşler, Karluklar ve Kimekler.
Bulgarlar: Oğuzlar olarak da bilinen Bulgar Türklerinin bir kısmı, daha önce yaşadıkları İdil (Volga) vadisinden göç ederek, 5. yüzyılda Tuna boylarına gelerek, kendi adlarıyla anılan bir devlet kurmuşlardır. Fakat sayıları az olduğu için zamanla Slavlaşıp Hıristiyan
dinini kabul etmiş olan Bulgar Türkleri, bugünkü Bulgar devletine
adlarını vererek, kendilerini unutturmamışlardır. Volga vadisinde
kalan Bulgar Türkleri ise, 10. yüzyılda İslam’ı kabul ederek, ilk
Müslüman Devleti’ni kurmuşlardır. Bu devlet bilahare, Altın Orda
devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır4.
Avarlar: Asya’daki hâkimiyetlerine Gök-Türkler tarafından son
verildikten sonra, Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa içlerine göç
eden Avarlar, Hunlar ve Bulgarlardan sonra 626 yılında Avrupa’da
üçüncü Türk Devleti’ni kuran bir Türk gurubudur. Devletlerini 9.
yüzyıl başlarına kadar devam ettiren Avarlar’ın varlıklarına Franklar
tarafından son verimleştir5.
1
H. N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, I-IV, İstanbul, 1936-1941; B. Ögel,
İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara, 1962.
2
Geniş bilgi için bkz.: O. Turan, 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Ankara, 1941.
3
A. İnan, “Türk Destanlarına Genel bir Bakış”, TDAY, Ankara, 1954.
4
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 197-209; Kafesoğlu, “Türk Bulgarların Tarih ve Kültürüne Kısa Bakış”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları
Dergisi, 10-11, (1983).
5
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 160-166.
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Hazarlar: Önce Hunlara, sonra Gök-Türklere bağlı olarak yaşayan
Hazar Türkleri 7, yüzyılda Kırım’dan Dinyester’e, Kazakistan’dan İç
Asya’ya kadar uzanan bir devlet kurmuşlardır. Merkezi İtil (Volga)
nehri üzerinde Hanbalık olan Hazar devleti, Türk Töresinin tatbikinde
en çarpıcı örnekleri vererek, Müslümanların, Hıristiyanların ve Musevilerin iç içe eşit şartlarda yaşamasını sağlamıştır. Hazar devletinde, 9.
asrın ortalarında Peçenekler son vermiştir1.
Peçenekler: Daha önceleri Aral gölü etrafında yaşayan Peçenekler, 9. yüzyıldaki Oğuz göçleri neticesinde batıya giderek, Tuna
boylarına gelip yerleşmişlerdir. Peçenek Hakanlığını kuran bu Türk
boyu, kısa zamanda Balkanlarda varlığını hissettirse de, bir müddet
sonra Slavların ve Hıristiyanlığın tesiri ile zayıflamış ve 1091 yılında dağılarak bölgede yaşamlarını devam ettirmişlerdir2.
Kıpçaklar (Kumanlar): Gök-Türk Hakanlığının batı bölgesinde
Dest-i Kıpçak’ta yaşayan Kıpçak Türkleri, 11. yüzyıldan itibaren Balkanlara, Orta Avrupa’ya ve Kafkaslara başarılı akınlar yapmışlardır. Kurdukları Kıpçak Hakanlığı, Moğolların 1239’da bölgeyi işgaline kadar
devam etmiştir. Bölgede yaşayan diğer Türk grupları ve Türkistan’dan
gelen Türk boyları ile birlikte Kazakistan halkını oluşturan Kıpçaklar,
Türk tarihinde önemli izler bırakan bir Türk boyudur3.
Uz’lar (Oğuzlar): Bugünkü Türkmenistan’ın Balkan eyaletinde yaşarken, batıya göç etmek mecburiyetinde kalan bu Oğuz grubu, Balkanlara gelerek yerleşmişlerdir. Bugünkü Balkanlara, Türkmenistan’daki
Balkan bölgesinin adını vererek vatan hasretini gidermeye çalışan Uzların bir kısmı Macarlarla karışmış ve bir kısmı da Gagauz (Gök-Oğuz)
olarak varlıklarını bugüne kadar devam ettirmişlerdir4.
Sabarlar (Sibirler): Önceleri Issık göl bölgesinde yaşayan bu
Türk boyu, Avarların baskısıyla bugünkü Sibirya eteklerine göç
ederek, bu bölgeye kendi adlarını vermişlerdir. Bugünse Yakut veya
Tuva Türkleri olarak anılırlar.
Geniş bilgi için bkz.: D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, Princeton, 1967.
2
Geniş bilgi için bkz.: A. N. Kurat, Peçenek Tarihi, İstanbul, 1937.
3
Geniş bilgi için bkz.: M. F. Kırzıoğlu, Kıpçaklar, TTK, Ankara, 1992,
s. 16-148.
4
V. Barthold, Four Studies on the History of Central Asia, Leiden,
1962, vol. 3, s. 77 vd.
1
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Türgeşler: Gök-Türk devleti yıkılınca İli boylarından geçerek
Balasagun bölgesine yerleşen Türgeşler, Talas ırmağı boylarına
inerek, Emevi ordularının Türkistan içlerine ilerlemesine izin vermemişlerdir. Karluk ve diğer Türk boylarıyla karışarak varlıklarını
devam ettirmişlerdir1.
Karluklar: Daha önce Gök-Türklere bağlı olarak yaşayan
Karluklar, bu devletin yıkılmasından sonra batıya göç ederek,
Türkistan’da Talas bölgesine göç etmişlerdir. Talas bölgesindeki
Türgeşleri hâkimiyetine alan Karluklar, İslamiyeti kabul etmiş ve
Karahanlı Devleti’nin kurulmasında önemli rol oynamıştır2.
Başkurtlar (Başkırtlar): Ural Dağlarının güney ve orta kesiminde yaşayan Başkurt Türkleri, Moğol hâkimiyeti döneminde Müslüman olmuşlar, bilahare de Altın Orda Devleti’nin idaresi altında
yaşamışlardır. 1552’de başlayan Rus işgali 1740’da tamamlanmış
ve bugün muhtar bir Cumhuriyet olarak Rusya Federasyonu içinde
varlıklarını devam ettirmektedirler3.
Kimekler: İrtiş Irmağı çevresinde yerleşen Kimek Türkleri Kırgızlar ile yan yana yaşamışlardır. 12. yüzyılda varlıklarını Harzemşahların yönetimi altında devam ettirmişler, bilahare Kırgız ve Kazak Türkleri ile karışmışlardır.
8) Türklerin İslâm’a Girişi ve İlk Müslüman Türk Devletleri. Çin’in Batı istikametinde genişleme gayretleri Orta Asya’da yaşayan Türkleri son derece rahatsız etmişti. Bu arada İran’daki Sasaniler Devleti’ni yıkarak Türklerle komşu haline gelen İslam devleti
bilhassa Abbasiler zamanında Türklerle Müslümanlar arasında iyi
ilişkiler kurulmuştu.
747 yılında Çin ordusu Türkistan seferine çıkınca, bazı Türk grupları Horasan valisi Ebu Müslim’den yardım istemişti. Ebu Müslim,
Salih bin Ziyad komutasındaki İslam ordusunu Çin kuvvetlerini
durdurmakla görevlendirdi. Türklerin de desteklediği İslam ordusu
751’de yapılan Talas savaşında Çin ordusunu yenip geri çekilmesini sağlayınca, Türklerle Müslümanlar arasındaki ilişkiler tam bir
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 141-145.
R.R. Arat, “Karluklar”, İslam Ansiklopedisi, C. VI, s. 351-352, Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 146-149.
3
A. Z. V. Togan, “Başkırt”, İslam Ansiklopedisi, C. II, s. 328-332.
1
2
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dostluk havasına girmiştir. Bu arada Müslüman dervişlerin İslamın
güzelliklerini adalet, eşitlik, dürüstlük, yardımseverlik ve hoşgörü
gibi prensiplerini Türklere anlatması, Türkleri son derece heyecanlandırmış ve İslama karşı büyük yakınlık duymaya başlamışlardır.
Türk töresinin prensipleri olan adalet, eşitlik, hoşgörü ve yardımlaşma ile büyük benzerlik arz eden İslam dininin özellikleri Türkleri cezbetmiş ve hızla bu dini kabul etmeye başlamışlardır. Ayrıca
İslam, Türkler arasında son derece yaygın olan “Göktanrı Dini) ili
de büyük benzerlikler arzediyordu. Bu inanca göre, Tanrı göklerdeydi. İyilik, kötülük ondan sorulurdu. İnsanların öbür dünyada da var
olacaklarını, cennet ve cehennem ile karşılaşacakları inancı var idi1.
Bu inançtaki Türkler, bilhassa Hz. Peygamberimizin Miraç Olayı ile
daha çok ikna olup İslam’ın kitleler halinde kabul etmişlerdir. İslamın müdafi olarak İslam ülkelerine giden Türkler buralarda büyük
hizmetler görmüş, Haçlı seferlerine karşı İslam’ı müdafaa etmede
severek canını vermiş ve fırsatını buldukça da oralarda devletler
kurmuşlardır. Mısır’da kurdukları Tulunoğulları (868-905) İhşidiler
(935-969) devletleri ile Eyyubiler (1174-1250) ve Memluklar (12501517) bunların başlıcalarını teşkil ederler.
Türklerin İslama girdikten sonra kurdukları ve Türk-İslam kültüründe büyük izler bırakan Müslüman Türk devletleri Karahanlılar (840-1212), Gazneliler (963-1187) ve Selçuklular (1040-1299
(1308)dır. Bu üç devletten Karahanlı Devleti’ni kuran Karluk Karluk, Yağma, Çiğil ve Uygur boylarına ait Türklerdir. Bu dört boyu
birbirleriyle kaynaştıran ve hepsine eşit şans veren Bilge Kül Kadir
İran’da kurulan Samanoğulları devletine karşı elde ettiği zaferlerle üne kavuşmuş ve 840 yılında Karahanlı Devleti’nin istiklâlini ve
kendisinin hükümdarlığını ilan etmiştir. Çoğunluğunu Karluk Türklerinin oluşturduğu ve Hanlarını da “Kara-Han” diye adlandırdıkları
için de “Karahanlılar Devleti” denmiştir. Karahanlılar Devleti’nin
en parlak dönemi Satuk Buğra Han (955-959) zamanında olmuştur.
Satuk Buğra Han ile oğlu Musa Boytaş zamanında halk kitleler halinde İslamı kabul etmiştir. 1042’de Doğu ve Batı Karahanlıları diye
ikiye ayrılmasına rağmen geliştirdiği Türk-İslam hukuku ve kültürü
ile Türk tarihinde haklı bir şöhrete kavuşmuşlardır. Balasagunlu Yu1

İ. Kafesoğlu, Göktanrı Dini,
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suf Has Hacip ile Kaşgarlı Mahmud’un (1061-1063) yılları arasında
ortaya koyduğu Kutadgu-Bilig ve Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserleri
Orhun yazıtlarından sonra Türk tarihinin en önemli kültürel olayları
olmuştur. Ne var ki, Türk kültürüne ve hukukuna bu kadar önemli
katkıları olan Karahanlılar, ikiye ayrılmanın zaaflarını gideremedikleri için, Doğu Karahanlılar 1211’de Kara Hıtaylar, Batı Karahanlılar devleti ise 1212’de Harzemşahlar tarafından yıkılmışlardır1.
Türk-İslam devletlerinin ikincisi ise Gazneliler Devleti (9631187) olmuştur. Müslüman Samanoğulları Devleti’nin kumandanlarından Alp Tekin’in bu devletin karışıklık içinde bulunmasından
istifade ederek istiklâlini ilan etmesiyle başlayan Gazneli Devleti,
damadı Sebük Tegin zamanında esas hüviyetine kavuşmuş bugünkü
Gazne şehrini merkez edinerek sınırlarını Hindistan’a, güney İran’a
ve Türkistan içlerine kadar genişletmiştir. Gazneliler Devleti’nin en
parlak dönemi ise Sebük Tegin’in oğlu Sultan Mahmud (997-1030)
zananında olmuştur. Ceyhun nehrini Karahanlılar ila sınır olarak
tespit eden Mahmud 1001-1027 yılları arasında arka arkaya yaptığı
17 sefer ile Hindistan’da Müslümanlığın yerleşmesini sağlamıştır.
Sert tabiatlı, fakat adil ve kültür sevgisi üstün, bilim adamları ve
şairlerin koruyucusu olan Sultan Mahmut zamanında Müslüman
Türklerle diğer Müslüman kavimler ahenk içinde Gazne Devleti’nde
huzur ve refah içinde yaşamışlardır. Sultan Mahmut’un Müslümanlığa kazandırdığı insanlar ile Babürlüler zamanında Hindistan’a inen
Türkler karışarak bugünkü Müslüman Pakistan halkını oluşturmuştur. Sultan Mahmut’tan sonra başa geçen oğlu Mesud 1040 yılında
Dandanakan’da Oğuzlara yenilince Devletin kuzey kısmı Selçuklu
hâkimiyetine girmiş, güney kısmı ise 1187’de Hindistan’daki Gur
Devleti’nin himayesine girerek varlığını tamamlamıştır2.

1
O. Pritsak, “Kara-Hanlılar” İ.A., Cilt:6, s.251-272; Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1981.
2
M. L. Dames, “Gazneliler”, İ.A., Cilt:4, s.742-748.
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III. AZERBAYCAN ADI, MANÂ VE MENŞEİ
Bugün, “Azerbaycan Türk lehçesi ile konuşan Türklerin ülkesi”
manâsına gelen Azerbaycan adı, M.Ö. devirlerde değişik şekillerde
zikredilmiştir. Makedonya kralı büyük İsender’in M.Ö. IV. yyüzyılda
çıktığı Asya seferi neticesinde İranlıları yenmesinden sonra bölgede
kurulan devlete “Media”, bu devletin varisi olan “Atropatan” ile birlikte “Media-Atropatan” adı verilmiştir. Bu bölgenin M.Ö. III. Yüzyılda “Azurbazagan” olarak zikredilmeye başlandığı, bir müddet
sonra da “Azarbaycan” ve “Azerbaycan” şekline dönüştüğünü görmekteyiz1. Eski Pehlevi dilinde “azar”,”ateş”, “baygan” ise “muhafız” olarak geçtiği için “Atropatan= Azurbazagan=Azarbaycan” adı
Arap kaynaklarında “Azerbaycan” olarak sıkça zikredilmiş, bu şekliyle kabul edilip kullanılmaya başlanmıştır. Bu izaha göre, “AteşYurdu” ve “Ateş Muhafızları” manasına gelen Azerbaycan’ı çok eski
devirlerde ateşperestliğin ve petrolün var olduğu ülke olarak kabul
etmek mümkündür. Kısaca, İranlıların “Aterpatagan” ve “Aderbigan”,
Bizanslıların “Atropatan” ve Arapların “Azerbaycan” dedikleri bu
ülke, Türklerin İslama girmesinden itibaren Arapların verdiği Azerbaycan adı kullanıla gelmektedir2. Fakat, son devir Azerbaycan bilginleri Azerbaygan sözünün Az-er-bay-gan sözcüklerinin birleşmesinden meydana geldiğini söyleyerek Azerbaygan adının manasını filolojik olarak şöyle izah etmektedirler: “Az, eski Türk boylarından
birisinin adıdır ve Kültegin kitabesinde dahi bu “Az” adı geçmiştir.
Aynı zamanda “Az” uğur ve iyi niyetli demektir. “Er” ise Türkçede
insan, erkek ve mert (kahraman) demektir. Ayrıca “Er” sözü, başka
sözlerin sonuna gelerek İl ve boy adlarını türetir. Mesela: Hazer (Hazar),
Kaçer (Kaçar), Macar, Avar. “Bay” ise, boy başkanı, hakim ve zengin anlamına gelir. “Gan”- “Kan” sıfat ve fiil ekidir. (Alışgan, yapışgan;
Kan=Kakan ve Ata)”. Bazı bilginler ise Azerbaygan=Azerbaycan’ın
insanın güçlü atası manasına geldiğini savunmuşlardır3
A.Z.V. Togan, “Azerbaycan”, İ.A., C. II, s. 93.
Azerbaycan adı ile ilgili genişbilgi için bkz., Aygün Attar, İran’ın Etnik
Yapısı, Ankara, 2006, s. 226-228.
3
Cevat Heyet; “Azerbaycan’ın Adı ve Sınırları”, Avrasya Etüdleri, cilt:1,
sayı:2 (Yaz 1994), s.94-95.
1
2
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IV. AZERBAYCAN’IN ESKİ ÇAĞLARI
(TAŞ DEVRİNDEN TUNÇ DEVRİNE)
Azerbaycan coğrafyası dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Elverişli coğrafi ve doğal şartları insanların Azerbaycan
bölgesine yerleşmesine imkan vermiştir. İlk insanların yaşadıkları
yerlere Karabağ (Azık, Toğlar, Zar), Kazaklı (Daşsalaklı, Damcılı,
Şişgüzey, Kekili, Şıhlı), Nahcivan ve Talış bölgelerinde daha çok
rastlanmaktadır. Bu döneme Paleolit yani Taş Devri denilmektedir1.
Taş Devri, yani Paleolit Devri birkaç aşamadan oluşur: Alt, orta ve
üst. Alt Taş Devri ilk insanın ortaya çıkışından 100 yıl kadar öncesini kapsamaktadır. Bu devirde yaşayan insanlar, küçük gruplar ve
topluluklar halinde varlıklarını sürdürüyorlardı.Azerbaycan’da 1968
yılında yapılan kazılarda Azıh mağarasında ilk çağ insanının alt çene
kemiğine ait bir kalıntı bulunmuştur. Bu bulgu, Azerbaycan’ın ilk
insanların yaşadığı bölgelerden birisi olduğunu göstermektedir.
Azıh bölgesinde yaşayan insanlar, zamanla bulundukları bölgeden
ayrılarak akıllarını çalıştırmışlar ve kendilerine çeşitli iş aletleri yapmışlardır2.
Orta Paleolit, yani Orta Taş Devri ile Azerbaycan’da binlerce yıl
önce yaşamış insanların hayatında yeni bir dönemin başladığını görüyoruz. İnsanların daha geniş bölgelere yayılarak Kafkasların doğu
yamaçlarında Karabağ, Kazaklı ve nihayet Nahçivan bölgelerine yerleşmişlerdir. Orta Taş Devri yeni insan tipi addedilen “Neandertal”i
ortaya çıkarmıştır. Orta Taş Devrinden itibaren dağınıklık ortadan
kalkarak insan yaşayışında kabile kuruluşları oluşmaya başlamıştır.
Üst Paleolit, yani üst Taş Devri döneminde ilkem yumuşamış, bitki ve hayvanların yapısında büyük değişiklikler meydana gelmiştir.
Bu devrin özelliklerine yukarıda bahsedilen Tağlardamcılığı ve Zar
mağaralarında rastlanmıştır. Yine bu devirde günümüzün insan tipi
olan “Homosapiyens”in oluşmuş olduğu görülmektedir. Dağınık
1
Paleolit: Yunanca, “Palayos” (Kadim), “Litos” (Taş) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş, “Eski Taş Devri” anlamına gelmektedir.
2
Ferman Mahmudov, “İnsan Yaşayışının Ulu Çağı”, Azerbaycan Tarihi,
Bakü, 1996, s. 7-11.
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insan toplulukları, yerini kabile kuruluşlarına terk etmiştir1. Kabile
kuruluşlarının esasını ise kan bağı olan insanlar oluşturmuştur.
Azerbaycan’da Orta Taş Devrinde kabile toplumunun geliştiğini
daha önce zikretmiştik. Bu devrin 8000 yılına kadar devam ettiği
tahmin edilmektedir. Ok ve Kama bu devirde icat edilmiştir. Bu aletlerle insanlar, uzaktan hayvanları avlayarak, gıda ihtiyaçlarını karşılamaya başlamışlardır. Kısaca, bu devirde insanlar ekici ve üretici
durumuna gelmişlerdir2.
Üretim döneminin başlaması ve gelişmesi Yeni Taş Devrini, yani
Neolit Devir ile Bakır ve Tunç Eneolit Devirlerini başlatmıştır. Yapılan kazılar da üretim döneminin neolit dönemle beşledığını göstermiştir. Bu devrin en karakteristik özelliği, insanlar tabiata bağlı
olarak değil, kendi ihtiyaçlarını istedikleri gibi üretme yoluna girmişlerdir. Bu gelişme devrinde insanlar, yerleşik hayata geçmeye,
çiftçilik, hayvancılık ve avcılık işleriyle uğraşmaya başlamışlardır.
Azerbaycan’ın Gence (Gilgidağ), Tebriz yakınlarındaki Yanık Tepe
ve Kobustan Mağaralarında bulunan taş abidelerde kullanılan aletlerin resimleri ortaya çıkmıştır.
Eneolit, yani Bakır ve Tunç Devri M.Ö. 6-4000 yılları arasını
kapsamaktadır. Bu devirde insanlar ilk defa madenleri tanımışlar ve
bakır aletler yapmışlardır3. Azerbaycan’da bu devrin yaşam tarzını
gösteren kazılar, Kazatlı, Gence, Nahcivan, Urmiye Gölü etrafı ile
Tebriz yakınlarındaki Yakın Tepe ve Dolma Tepe’de yapılmıştır. O
dönemde Azerbaycan’da yaşayan insanlar, kabile toplumu olarak tarımla ve hayvancılıkla uğraşmışlar, avcılık, balıkçılık, dokumacılık
ve metal işletmeciliği yapmışlardır.
M.Ö. 5000 yılında Azerbaycan’da ilk defa at eğitimine başlandığı tespit edilmiştir. Bu devir Anaerkil Dönemin yani toplum hayatının geliştiği bir devir olmuştur. Ayrıca, bu devirde ahalinin muhtelif dini inançlara sahip oldukları Kobustan’daki kayaların üstünde
bulunan resimlerden anlaşılmıştır. Bu dönemin sonlarında M.Ö. 4.
yüzyılda metal işleme daha da gelişerek Tunç Devrine geçişin esasını oluşturmuştur.
1
2
3

Mahmudov, a.g.m., Azerbaycan Tarihi, s.12-13.
Mahmudov, a.g.m., s. 14-16.
Mahmudov, a.g.m., s. 20-26.
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Azerbaycan’da Tunç Devri’nin başlaması insanların ihtiyacından doğmuştur. Bu ihtiyaç neticesinde, Azerbaycan’da maden işleme şartları gelişmiş, fakat bakırdan hazırlanan aletler pek dayanıklı
olmamıştır. Buna rağmen, insanlar, bakır ve tunç karışımından meydana gelen aletleri geliştirerek işlerini görmede, kendilerini savunmada silâh olarak kullanmışlardır. Bu dönemde üretimde yeni safhalar meydana çıkmış, emlak ve sosyal işlerin dengesizliği insanları
oldukça uğraştırmıştır. Fakat insanoğlu karşılaştığı güçlükleri yenerek Azerbaycan bölgesinde daha medeni bir hayata kavuşmuşlardır.
Hayvancılığın gelişmesine bağlı olarak, ziraatçılık ve hayvancılık
ayrılmış ve ayrı geçim dalları oluşmuştur. Madenlerin işlenmesiyle
sanatkârlık gelişmiş, bakırın terkibine kurşun ve nikel ilave edilerek
kullanımı daha pratik hale getirilmiştir1.

V. AZERBAYCAN’DA KURULAN İLK DEVLETLER
M.Ö. IV ve III. binin arasında bugünkü Güney Azerbaycan toprklarında üç devletin kurulduğunu görüyoruz. Bu devletler, Aratta,
Lulubi ve Kuti’dir. Bu üç devletten sonunucusunu yani Kuti’yi kuranların Türk kültür çeveresinden gelen proto-Türkler olduğu tahmin edilmektedir. Azerbaycan’ın kıymetli tarihçilerine göre, “Kut”
sözünün Türk dillerinde “Kutsal” ve “Ku” sözünün ise “sarıya çalan
bir beyaz renk” anlamına geldiğini iddia edilmektedir2. Bu ifadeye
göre Kuti Devleti’ni kuran halkında Türk kökenli olduğunu tahmin
edebiliriz.
a) Manna Devleti:
M.Ö. IX yy’da yine Güney Azerbaycan toprakları üzerinde ve
Urmiye Gölü civarında Manna Devleti kurulmuştur. Zikurtu, Uyuşdiş, Antia, Moday, Zamma, Gılzan, Siruhai ve Gızılbunda vlayetlerinden oluşan Manna Devleti, uzun süre komşuları Asur ve Urartu
Devletlerinin müdahaleleri ile karşılaşmıştır. Mana Devleti’ni kendi
1
2
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Mahmudov, a.g.m., s. 26-32.
Mahmudov, a.g.m., s. 34-36.

nüfuzlarına almak isteyen bu iki devlet, zaman zaman Manna’yı işgal etmişler ve bu yüzden de birbirleriyle savaşmışlardır1. Asur ve
Urartu saldırılarından bunalan Manna Devleti, Suriye hükümdarı
III. Tiklad Balasır ile ittifak kurarak, düşmanlarına karşı üstünlük
sağlamıştır. Manna hükümdarı İranzu (m.ö. 740-719), ülkesinin Batı
bölgelerini daha önce işgal etmiş olan Ururtuları yenerek Manna’ya
eski kuvvetini kazandırmıştır2.
İranzu’dan sonra başa geçen Aza, Urartu’nun kışkırtmaları ile isyan eden valileri bastıramayınca, suriye’den yardım istemek zorunda
kalmıştır. Fakat kendisi isyancılar tarafından 716’da bir suikast neticesinde öldürülünce, yerine kardeşi Ulusunu (m.ö. 716-680) hükümdar oldu. Bu hükümdar, zamanında Manna’ya yardım ettiği için bazı
kaleler Suriye’ye verildi3. Bir müddet sonra Manna hükümdarı, ülkesini Suriye nüfuzundan kurtarmak için Urartu ile ittifak yaptı. Bunu
duyan Suriye hükümdarı II. Sargon, Manna’ya hücum etti. Manna
hükümdarı Ulusunu, II. Sargon’dan özür dileyince iki eski müttefik
yeniden birlikte hareket etme kararı aldılar. Manna-Suriye ittifakı
Urartu’nun çöküşüne sebep oldu. Fakat bir müddet sonraiki müttefikin arası bozulmuş ve Suriye saldırılarından ağır yaralar alan Manna
Devleti çöküş dönemine girmiş ve VI. Asrın başlarında yıkılmıştır.
Manna Devleti’nde hükümdarlık babadan oğula geçiyordu. Fakat, oğul yetersiz ise Devlet Meclisi vazifesini gören Akasakallar
Şurası toplanarak, ülkeyi yönetebilecek meziyetlere sahip birisini
hükümdar yapabiliyordu. Bu ise, tamamen Türk Devlet teşkilatına
uygun bir hareket tarzını andırıyordu. Ayrıca, Mana Devlet teşkilatında hükümdarlara verilen “Ullu-Ulu” ve “Ata-Ata başçı” gibi
ünvanlar da göstermektedir ki, Manna Devleti’nin kuruluşunda ve
varlığının devamında Türk unsurlar önemli roller oynamışlardır4.
b) İskit (Skif)- Saka Devleti.
Yapılan arkeolojik kazılarla bir Türk kavmi olduğu gerçeği ortaya çıkan İskitler’ın yaşadığı topraklar, eski “Türk Anayurdu” böl1
2
3
4

Mahmudov, a.g.m., s. 51-56.
Mahmudov, a.g.m., s. 58.
Mahmudov, a.g.m., s. 59.
Mahmudov, a.g.m., s. 41-43 ve 69-73.
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gesinin Batı kısmını oluşturan Kazakistan idi1. İskitlerin güneybatı
kısmında ise yine bir Türk soyundan oldukları bilinen Kimmerler
yaşamakta idi. M.Ö. VII. yy’ın birinci çeyreğinde, Kimmerlere ve
Sakalara ait boyların Kafkaslar üzerinden Ön Asya’ya doğru göç ettiklerini görüyoruz. Bu kavimlerin bir kısmı Azerbaycan ve Doğu
Anadolu toraklarına gelerek yerleşmiştir2. Kendilerine İşguz-İçeri
Oğuz adı da verilen bu Türk kavmi, Asur kaynaklarında “İskuza/Asquzai” ve Pers kaynaklarında “Sak/Saka” olarak geçmektedir. Oğuz
adının arkaik çivi yazısında “İşquzai” olarak yazıldığı düşünülürse,
İskit ve Saka adlarının Türk adı ile eşdeğer olarak geçtiği şüphesizdir. Dolayısıyla, Azerbaycan’da İskit-Skif (Saka) lerin Türk olarak
bilinmesi gayet doğaldır.
Hazar’ın doğusundan Kırım’a doğru uzanan ve Kimmerler olarak bilinen kavme ait yerleşim bölgelerine verilen ve bugün Zagatala bölgesinde bulunan Kemer, Kemerli, Kemerkaya ve Kemerderan adlarına bakılacak olursa, onların da Türk kültürüne mensup bir
kavim olduğu anlaşılmaktadır. Kimmerlerin Azerbaycan topraklarında, Zagatala bölgesi hariç, pek fazla durmadıklarını ve güneye
inerek Anadolu’ya yerleştiklerini görmekteyiz. Asur kaynaklarının
verdiği bilgiye göre Urartu, Frig, Lidya ve İonya topraklarını, yani
Anadolu’nun önemli bir kısmını işgal eden ve Kilikya’ya yerleşerek devlek kuran Kimmerler, bir asırdan fazla (M.Ö. VIII. Asrın ilk
çeyreği ile VII. Asrın ortalarına kadar) Anadolu’da kalmışlardır3. Az
sayıda olsa da, Anadolu’da yapılan kazılarda bulunan Kimmerler’e
ait kültür ve sanat eserleri ile İskitlere ve Hunlara ait eserler arasında
bir fark olmadığı, dolayısıyla Kimmerlerin Türk kültür dünyasının
bir parçası olduğu gerçeği ortaya çıkmış bulunmaktadır4.
Kazak bilim adamlarının yaptığı arkeolojik kazılarda Sakalarla ilgili pek
çok bulgu ortaya çıkmış ve bu bulgular Sakaların bir Türk kavmi olduğunu
ortaya koymuştur.
2
İskitlerle ilgili daha geniş bilgi için bkz., Zaur Hasanov, Zarskie Skifi,
Liberty Publishing House, New York, 2002, s. 51-61, 114-133, 148-154.
3
Geniş bilgi için bkz., Taner Tahran, “Eski Anadolu Tarihinde Kimmerler”, Anadolu Medeniyetleri Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul, 23-26 Mayıs 1983, Tebliğler,
Ankara, 1984, s.109-118.
4
T. Tarhan, “Eskiçağda Kimmerler Problemi”, VIII. Türk Tarih Kongresi’nden ayrı basım, TTK, Ankara, 1979, s.355-368.
1
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Kimmer göçlerinin arkasından başlayan İskit göçleri ise, Azerbaycan tarihinde önemli izler bırakmıştır. Burada şu hususu hatırlamakta fayda vardır: İskitlerin bu göç hareketi yalnız Azerbaycan
istikametinde değil, Doğu Avrupa ve Orta Asya’an Afganistan istikametlerine de olmuştur1. Kafkasların doğusundan Hazar Denizi
kıyılarını takiben Azerbaycan’a inen İskitler, ülkenin güzellikleri ve verimli toprakları karşısında dayanamayıp bir kısmı Kuzey
Azerbaycan’a yerleşmiş, fakat büyük kısmı güney Azerbaycan’a
inerek burayı kendilerine yurt edinmişler ve devlet kurmuşlardır.
Manna, Asur ve Urartu devletleriyle başarıyla mücadele eden
İskitler, yüzyılı aşkın bir süre Azerbaycan’da varlıklarını korumuş,
ticaret, sanat ve kültür alanlarında büyük başarılar elde etmiş; bir
Türk kavmi olarak “Orta Asya Bozkır Kültürünü” ve “Atlı Kavimler
Medeniyeti”ni ön Asya halklarına tanıtmıştır. Yapılan arkeolojik kazılarda ve diğer araştırmalarda elde edilen bulgulara göre, İskitlerin
giyim-kuşam, silâh ve teçhizat, savaş taktikleri, at kültürü, arabaları
ve çadırları ile dini inançlarının Hunların, Göktürklerin ve Oğuzlarınki ile aynı olduğu ortaya çıkmıştır2.
M.Ö. 693 yılı olaylarını anlatırken “Tevrat”ın, Urartu ve Manna ile
birlikte İskit (Saka) krallarından bahsetmesi, Grek tarihçisi Heredotos’un
İskitlerin dil ve kültürlerinden bahsederken onların Türk kültür çevresine ait oldukları anlaşılmıştır3. Kısaca İskitler, Türk kültürünün
Azerbaycan’da yerleşmesinde son derece önemli bir rol oynamıştır4.
c) İranlı Kavimlerin Azerbaycan’a Hakim Olmaları
Aralarında bazı Türk kavimlerininde bulunduğu Medler, çoğunluğunu İranlı kavimlerin teşkil ettiği kabileleri bir araya getirerek,
A. Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1981, s.35-36.
2
T. Tarhan, “Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler”,
Türkler, C.I, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002, s.597-607; Aynı müellif, “İskitlerin Dini İnanç ve Adetleri”, Tarih Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1969, Sayı:23, s.145-169; Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s.33-35.
3
Bu hususta geniş bilgi için bkz., A.Z.V. Togan, Umumi Türk Tarihine
Giriş, Enderun Yay., İstanbul, 1981, s. 20-21, 33-39; İstoriya Kazakhstana,
Almatı, 1998, s. 6-9; Z. Hasanov, Zarskie Skifi, s.114-154.
4
A.Z.V. Togan, “Azerbaycan”, mad., İslam Ansiklopedisi, C. 2, s. 97.
1
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Mediye adı ile bir devlet kurmuşlar ve Manna’nın son yıllarında
gelişerek İran’ın önemli bir kısmına hakim olmuşlardı. Başkenti
Hemedan (Ekbatan) olan Mediye Devleti, 150 yıla yakın yaşamış,
Sakalar, Asurlular, Urartular ve Lidyalılarla ilişkide bulunmuşlardır.
Mediye halkının “Ari” kavimlerinden oluşması onların Türklükleri
hakkında bazı tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Zira
Ari sözü, Arı (temiz-seçkin) manasında Türkçe olduğu için, Medlerin, Türk-İran karışımı bir topluluk oldukları tahmin edilmektedir.
Nitekim, Azerbaycan’a Türk kültürünün yerleşmesinde önemli bir
rol oynayan Sakalardan sonra, bölgede Türk kültürünün yaşamasına
izin verilmesi, Medlerin Türk kavimleri ile birlikte yaşadıklarının
delili olarak kabul edilebileceği anlaşılmaktadır.
Medleri yıkan devlet ise yine İranlı kavimleri bir araya toplayan Persler olmuştur. Yabancı kaynaklarda Ahammiyen olarak da
belirtilen ve Türk kaynaklarında ise Farslar diye bilinen Persler, kısa
zamanda bütün İran coğrafyası ile Ön Asya’yı hâkimiyetleri altına
almışlardır. Bu kuvvetli Fars Devleti, Mısır ve Yunan Devletleriyle
de başarıyla mücadele ederek, büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu arada, Azerbaycan da Pers hâkimiyeti altına girmiştir.
Azerbaycan’ı vilayetlere ayıran Pers yöneticileri bu şekilde halktan
daha kolay vergi toplama imkanı bulmuşlardır1.
Pers İmparatorluğu’na son veren ise, Makedonya kralı II. Filip’in
oğlu İskender olmuştur. Kral olduktan sonra Asya seferine çıkan İskender, Pers İmparatoru III. Dara’yı, m.ö. 334 ve 331 yıllarında üst
üste yenerek, bu imparatorluğu yıkmıştır.
İskender’in 323 yılında ölümünden sonra, onun bölgede bıraktığı komutanlardan Atropat, Urmiye’nin güney doğusundaki Kazaka
şehrini merkez edinerek, kendi adıyla anılan Atropatena Devleti’ni
kurmuştur. Güney Azerbaycan merkez olmak üzere, kurulan bu
devletin, Azerbaycan tarihindeki önemi ise, Azerbaycan adının ortaya çıkışında oynadığı roldür. Ortaçağ kaynaklarında Atropatena,
Atropatakan-Adurbadagan-Adarbatkan-Azarbazkan ve nihayet
Azerbaycan şeklinde geçen ad, İslam dünyasında ve Türkler arasında son şekliyle, yani Azerbaycan olarak benimsenmiştir2.
1
2

42

Mahmudov, agm, s. 74-76.
Mahmudov, agm, s. 70-90.

d) Azerbaycan’da Alban Devleti’nin Ortaya Çıkışı
Bugünkü Azerbaycan’ın kuzey kısmı, Dağıstan’ın güneyi ve
Gürcistan’ın Alazon (Kayık) bölgeleri üzerine kurulan ve başkenti
Kabala olan Alban Devleti’nin kurucularının, İskit (Saka) Türklerinin bölgede kalan evlatları olduğu iddiasına rağmen, bu devleti oluşturan halkların çeşitli etnik kökenlere sahip oldukları anlaşılmaktadır. M.Ö. II. yy’dan, M.S. IV. yy’a kadar varlığını sürdüren Alban
Devleti, Roma İmparatorluğu’nun bölgeye hakim olması çabasına
karşı başarıyla direnmiştir. Ziraat ve ticaret alanında büyük başarılar
elde eden Albanlar, sanat alanında da ileri gitmişler ve Türk dilinin
bölgede yaşamasına ve kullanılmasına izin vermişlerdir1.
Azerbaycan’da feodal yapının yani toprağa sahip olma ve mülk
edinme devrinin Alban devleti zamanında başladığı görülmektedir.
Dolayısıyle, Azerbaycan’ın verimli topraklarında tarım, hayvancılık
ve ticaret son derece gelişmiştir. Çola, Şeki, Lipina, Uti, Arsah ve
Girdıman vilayetlerinden oluşan Alban devleti, bünyesinde de çeşitli
kavimlere yer vermiştir. Kuzeyden gelen Türk kavimleri, özellikle
Hunlar, Alban devletine baskınlar yaparak zengin ganimetlerle geri
dönmüşlerdir.
Alban Devleti’ni en çok uğraştıran dış düşman, Batıdan gelen
Roma İmparatorluğu ile Doğudan gelen İran kökenli oldukları tahmin edilen Alanlar olmuştur. Roma’nın muntazam kuvvetlerine karşı
başarıyla mukavemet eden Alban devleti, ani baskınlar düzenleyen
Alanlar karşısında oldukça zorlanmışlardır2.
Alban devleti varlığını M.S. IV. yüzyıla kadar devam ettirerek,
ilkçağlarda Azerbaycan’da kurulan en uzun ömürlü devlet olmuştur. Yapılan arkeolojik kazıların ve diğer araştırmaların sonuçlarına
göre, sık sık dış saldırılara uğramasına rağmen, Alban Devleti’nin,
ayakta kalması, ziraat ve ticaret alanında elde ettiği başarılarını sanat
ve kültürel alanlarında da devam ettirmesine bağlanmaktadır. Yine
yapılan araştırmalara göre Alban Devleti’ni oluşturan halkın çiftçi1
2

Mahmudov, agm, s. 91-106.
Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s.31-33; Mahmudov, agm, s.102-

-107.

43

ler, tüccarlar ve sanatkârlar olarak üçe ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu üç
zümre Alban devletine vergi vermekle mükellef kılınmıştır.
e) Azerbaycan’da Sasani ve Bizans İşgalleri
Azerbaycan, değişik kültürlere sahip Sasaniler ile Romalıların
(Bizanslıların) bir buçuk asra yakın işgal ve yönetimleri altında kalmıştır. İlk işgal, M.S. III-VII. Yüzyıllarda İran’da iktidarı ele geçiren
Sasani hanedanından gelmiştir. IV. Yüzyılın ortalarından itibaren
Sasani işgallarine direnen Alban devleti yenilerek İranlılara boyun
eğmiştir. Azerbaycan’ı merkezi idareye bağyayan Sasaniler, ülkeyi
kuzey eyaleti olarak idere etmeye başlamışlardır.
Ne var ki, çok geçmeden dini kavgaların içine düşen Sasani devleti, Ateşperestliğin, Zerdüştlüğün ve Hırıstiyanlığın mücadele alanı haline gelmiştir. Bu dini mücadelenin tesirleri Azerbaycan’a da
yansımış, Hırıstiyanlık ve Ateşperestlik zorla kabul ettirilmiştir. Bu
ortamdan istifade eden Mani adındaki bir zat “Mani Dini”ni ortaya
atmıştır. Zerdüştlük, Hırıstiyanlık ve Budizm gibi inançlardan istifade eden Mani dininin temelini insanlığı kötülüklerden korumak
oluşturmuştur. Sonunda bu inancın önderliğini ele Mezdek (481529), adaletli bir toplum oluşturmak ve her şeyin insanlar arasında
paylaşılmasını sağlamak için İran’da ihtilal yaparak ülkenin başına
geçmiştir. Fakat, her şeyin yağma edilip paylaşılmasına izin verdiği
Mezdek hareketi İrin’ı tam bir kaosun içine sürüklemiştir. Mezdek
yakalanarak idam edilmiştir. Ülkeyi bu kaostan kurtaran ve devleti yeniden ihya eden I. Hosorov (Adil-i Anuşirevan) (531-579) olmuştur. Anuşirevan ülkeyi yeniden ihya etmekle kalmamış, Orta
Asya’dan Ön Asya’ya ulaşan İpek Yolu ticaretini de kontrolü altına
almıştır. Sasanilerin bu engellemesi, Orta Asya’da büyük bir devlet
kuran Göktürkler ile Bizaslıları zarara uğratmış ve bu iki devletin
İran’a karşı hasmane bir tavır takınmalarına sebep olmuştur. Batı
Göktürklerin meşhur lideri İstemi Yabgu’nun diplomatik girişimleri
ile Bizanslılar Sasanilere karşı harp açmıştır. Bizans-Sasani savaşları uzun yıllar devam etmiş ve her iki taraf da oldukça yıpranmıştır.
Bu arada, Bizans orduları zaman zaman Azerbaycan’ı kontrollerinde
tutmuştur. İşte bu Bizans-Sasani harplerinin devam ettiği 571-590
yılları arasında Bizans kilisesinin gayretleriyle Azerbaycan’da bir
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kısım halk Hırıstiyanlığı kabul etmiştir. Bu arada Bizanslıların ricası ile bir Göktürk ordusu 588 yılında Hazar’ın kuzeyinden gelerek
Azerbaycan’a girmiş ve Sasani kuvvetlerinin bölgeden çekilmesini
sağlamıştır1. Göktürklerin Azerbaycan’da uzun süre kaldıkları bıraktıkları yazılı kitabelerden anlaşılmaktadır.

VI. İLK VE ERKEN ORTA ÇAĞLARDA
TÜRKLERİN AZERBAYCAN’A GELİŞLERİ
Kimmerlerden ve İskitlerden sonra Azerbaycan’a gelen üçüncü Türk grubu Uti’lerdir. M.ö. IV. Asırda İskit boylarıyla birlikte
Azerbaycan’ın Gence vilayetine gelip yerleşen Utiler, çok kalabalık
olmamalarına rağmen Azerbaycan’ın istikrarında önemli bir rol oynamışlardır. “Tarhan” adını verdikleri reislerinin önderliğinde Gence ve Şeki bölgelerinde yaşayan Utiler, m.s 336 yılında Güneyde
Ermenilerle mücadele eden ilk Türk kavmi’dir2.
M.ö.’ki devirlerde Azerbaycan’a gelen son Türk kavmi ise, Bulgarlar ve Vanandlar’dır. M.ö. 149-127 yılları arasında İdil Vadisinden Kafkaslara yönelik Türk göçleri neticesinde Bulgar Türklerinin
bir kolu olan Borçalı Türkleri, bugünkü Azerbaycan ve Gürcistan’a
yerleşerek, kendi adlarını verdikleri bölgede varlıklarını günümüze
kadar devam ettirmişlerdir3.
M.s.’ki devirlerde Azerbaycan’a gelen ilk Türk grubunun
Hunlar olduğunu görüyoruz. Batı’ya göç ederek Avrupa Hun
İmparatorluğu’nu kuran Hun Türklerinin bir kolu Kafkasları geçerek, 445 yılında Azerbaycan’a gelip yerleşmişlerdir4. Derbent’in kuzeyine yerleşen bu Hun grubu, bir müddet sonra bölgeye hakim olan
Hazar Hakanlığının idaresine girmiştir.
M.S. 465 yılında Hazar’ın kuzeyinden gelerek, Azerbaycan’ın
güneyine yerleşen Ağaçeri adındaki Türk boyu, Oğuzların bir kolu
1
2
3
4

İ. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., İstanbul, 1984, s.100-102.
Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 168-169.
Togan, a.g.e., s. 169.
Togan, a.g.e., s. 170; Togan, “Azerbaycan”, İ. A., C. 2, s. 97.
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olup, İran’da bilahare hanedan kuran Kaçar Türklerinin ataları olarak kabul edilmektedir. Prof. Togan’ın araştırmalarına göre, Ağaçeriler, Azerbaycan’da Türk dilinin oluşmasına önemli ölçüde katkıda
bulunmuştur. Zira, “Ağaçeriler, Hazar ve Bulgarlara yakın olan fakat
bunların Oğuz Destanı’nın Çağatayca nüshasında belirtilen Khulac,
Kanglı, Karlık ve Kıpçakla beraber “Beş-Uygur” (=Beş-Ogur) topluluğunu teşkil etmiş gösterilmeleri, dillerinin LİR olmayıp, ŞAZTürkçesi olduğuna delalet eder. Azerbaycan Türk şivesini Anadolu
Türk şivelerinden ayıran lehçe hususiyetlerinin, bu eski Ağaçeri yahut Kaçar Türk şivesinden kalmış olması ihtimali vardır”1.
Sabar (Sibir) Türkleri, yaşadıkları Sibirya bölgesinden V. ve VI.
Asırlarda ayrılarak, Kafkasya’ya gelmiş ve önemli roller oynamış bir
Türk kavmidir. Hun Türklerinin ana kollarından biri olan Sabarlar, V.
asrın sonlarına doğru kafkasya’yı baştan başa geçerek, Anadolu’ya
gelmişlerdir. Konya ve Kayseri’ye kadar ilerleyen Sabar Türkleri,
buralarda uzun süre ikamet ettikten sonra Bizanslıların baskısıyla
Kuzeye doğru çekilmek ihtiyacını duymuşlardır. Başlangıçta Bizansla düşman hale gelen Sabarlar, bir müddet sonra onlarla barışarak,
Bizans Sasani savaşları esnasında Bizanslıların müttefiki gibi hareket
etmişlerdir. Bunun en büyük sebebi Sasani hükümdarı Anuşirvan’ın
Kafkasya istikametinde yaptığı ilerleme esnasında, bölgede yaşayan
Türk halklarına kötü muamele yapmasıdır. Sasani kuvvetleriyle uzun
süre çarpışan Sabar Türkleri, Bizans Sasani savaşları sona erince büyük çoğunluğu Kuzey Kafkasya’ya çekilerek, Hazar Hakanlığı’nın
kuruluşuna iştirak etmiş, bir kısmı da Azerbaycan’da kalarak, yerleşmiştir. Kaynakların verdiği bilgiye göre Azerbaycan’a yerleşen
Sabarların 100 bin hanelik olduğu bilinmektedir2.
Sabarlardan sonra Kafkaslara inerek, az sayıda da olsa,
Azerbaycan’a gelip yerleşen Türk kavimlerinden biri de Avarlardır.
Avarların esas kitlesi, 558-805 yılları arasında Kuzey Kafkasya’dan
Orta Avrupa’ya kadar uzanan bir Avar Hakanlığı kurarak, bölgede
Türk kültürünün yerleşmesine büyük katkıda bulunmuştur3.
Togan, a.g.e., s. 170-171; Togan, “Azerbaycan”, s. 99.
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 157-159; Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 171-172.
3
Kafesoğlu, a.g.e., s. 160-166.
1
2
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Azerbaycan’a damgasını vuran Türk gruplarının başında Hazarlar gelmektedir. VII-X. Yüzyıllarda, kuvvetli teşkilatı, canlı ticaret faaliyeti, dini hoşgörüsü ve iktisadi refahı ile Kafkaslar
ve Karadeniz’in Kuzey düzlüklerinde İdil (Volga)’den Özü’ye,
Kama’dan Kiev’e kadar uzanan sahada siyasi istikrar sağlayan Hazar
Hakanlığı, Azerbaycan’ın Türkleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Batı Göktürk Hakanlığı’nın ricası ile Bizansla dostane ilişkiler
içine giren Hazar Hakanlığı, Sasani İran’ın Kafkaslara ilerlemesine
mani olan en büyük güç olmuştur. Nitekim Hazarlar, 626 ve 637
tarihlerinde Sasani ordularını iki defa yenerek, onları Azerbaycan ve
Gürcistan’dan kovmuştur. Hazarların Sasanilere vurduğu bu darbeler, İran Devleti’ini iyice zayıflamasına sebep olmuştur. Hazarların,
Sasanilere vurduğu bu darbeler, onların İslam orduları karşısında da
mağlup olarak dağılmalarını sağlamıştır. Hazarların Azerbaycan’ı
himayelerine almasında, ülkeye daha önce yerleşen Türk grupları
ile Sabar Türklerinin ricalarının önemli rol oynadığını kabul etmek
gerekir1.
Bu arada, İslam ordularının Kafkaslara ilerlemesi ile İslamiyetle
tanışan Hazar Türklerinden önemli bir kitle, İslamiyeti kabul ederek,
ülkelerine dönmemiş ve Azerbaycan’da yerleşmişlerdir2.
Kısaca, Oğuzlar öncesinde Azerbaycan’a gelip yerleşen Türklerin büyük çoğunluğunu Kimmer, İskit, (Saka), Hun, On-Ogur, Sabar, Bulgar, Ağaçeri ve Göktürklere bağlı bazı gruplardan oluştuğu
anlaşılmaktadır3. Bu ana grupların dışında Uti, Kaspa, Muk, Kaşgar, Anaryak, Sovde ve Amarad gibi küçük Türk grupları ile Lezgi
grubuna dahil Dağıstan’dan gelen Silb, Şil, İpil, Kad ve Kidak adlı
kuzey Kafkasyalı küçük topluluklar bulunuyordu. Lezgiler, Türk
topluluklarıyla karışarak onların kültürünü benimsemişlerdir.

1 Kafesoğlu, a.g.e., s. 167-170.
2 Togan, “Azerbaycan Etnografyasına Dair”, Azerbaycan Yurt Bilgisi,
C. 2, sa: 14 (1933), s. 52.
3 Togan, “Azerbaycan”, İ. A., II, s. 98-100.
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VII. AZERBAYCAN HALKININ VE
DİLİNİN İLK OLUŞMASI
Yukarıda zikredilen Türk kavimlerinin Azerbaycan’a göçleri esnasında ülkeye hakim olan ve en uzun ömürlü devlet olarak gördüğümüz Alban Devleti’dir. İskitlerin torunları kabul edilen Saka
Türkleri, bu Alban Devleti’nin temelini oluşturmuş, diğer Türk toplulukları ile aynı kökten oldukları için, dil yönünden de birbirleriyle
rahatlıkla anlaşmışlardır. M.s. III. Asırdan itibaren Azerbaycan’da
yaşayan Türk kavimleri, aynı ülkede yaşamanın verdiği zorunluluk dolayısıyla, birbirleriyle daha yakın ilişkilere girmiş ve bir nevi
Azerbaycan halkının oluşmasının temellerini atmışlarıdr. VII. Asra
gelindiğinde bu Türk topluluklarının ortak bir dil oluşturma yönünde büyük ilerleme kaydettiklerini görüyoruz. VIII. Asra gelindiğinde
ise, değişik lehçeler konuşan bu Türk halkları ortak bir dil geliştirerek, bugünkü Azerbaycan türkçesinin oluşmasını sağlamışlardır.
Böylece, hem etnik ve hem de dil yönünden tek bir Azerbaycan halkı ve Azerbaycan dili ortaya çıkmıştır. Selçukluların yani Oğuzların
bölgeye büyük kitleler halinde gelmesiyle, Azerbaycan halkının ve
dilinin Türkleşmesi tamamlanmış ve bugünkü şeklini almıştır. Fakat, daha önce de işaret edildiği gibi, Ağaçerilerin tesiriyle Türk topluluklarının oluşturduğu Azerbaycan Türk dilinin veya lehçesinin
ortaya koyduğu farklılık Anadolu Türk şivelerinden ayrı olmuş ve
bu ayrılık sugüne kadar devam etmiştir.

VIII. İSLAMİYET’İN AZERBAYCAN’A GİRMESİ
Türk kavimlerinin desteklediği Bizans saldırılarına uzun süre dayanamayan Sasani İran’ı, yeni bir inanç ve güç olarak ortaya çıkan
İslama ve İslam ordularının bölgeye ilerlemesine mukavemet edemeyerek, yıkılmıştır. Sasani Devleti’nin yıkılmasıyla, Kafkaslarda
rakipsiz kalan Emevi hanedanı önderliğindeki İslam orduları, VII.
Asrın ikinci yarısında Azerbaycan’a girmiştir. Bununla da yetinmeyen İslam orduları kuzeye doğru ilerlemeye devam etmek istemiş ise
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de onları Hazar Hakanlığı durdurmuştur. Hazar orduları ile Müslüman Arap orduları arasında vuku bulan savaşlar, hem uzun sürmüş,
hem de kanlı olmuştur. Hazar Arap savaşları genellikle Azerbaycan
toprakları üzerinde cereyan ettiği için Azerbaycan halkı büyük sıkıntılar çekmiştir. 690 yılında son bir defa daha savaşan taraflar, birbirlerine üstünlük sağlayamayınca savaşa son vermişlerdir. Kuzeye
ülkelerine çekilen Hazar kuvvetleri Araplara karşı yeni bir savaşa
girmemiştir. Araplar da kuzeye doğru ileri bir harekata girişmemişlerdir. Fakat bu dönemde Azerbaycan’da İslamiyeti yaymaya devam
eden İslam orduları başarılı neticeler elde etmişlerdir. Bu arada Müslümanlığı kabul eden Hazarlardan önemli bir grubun Azerbaycan’a
yerleşmelerine de izin vermişlerdir.
Azırbaycan halkını oluşturan Türk kavimlerinin hayat felsefesi
olan “Türk Töresi” ve onun prensipleri, Türklerin İslamı, diğer kavimlere göre, daha kolay ve çabuk kabul etmelerini sağlamıştır. Adalet, eşitlik, hoşgörü, insan sevgisi ve yardımlaşmadan oluşan Türk
Töresinin prensipleri, İslamın adalet, eşitlik, hoşgörü, yardımlaşma
ve insana sevgi gibi pek çok güzellikleriyle kısa zamanda bağdaştığı
için, Türkler, İslam dinini isteyerek kabul etmişlerdir1. İslamiyetle
birlikte islami kurumlar ve islami kültür de Azerbaycan Türkleri arasında hızla yayılmıştır. Göktürkler zamanında kullanılan alfabe ve
runik yazı, bir süre Alban Devleti tarafında da kullanılmış ise de,
İslamın Azerbaycan’a girmesiyle birlikte Arap alfabesi kullanılmaya
başlanmıştır.

IX. OĞUZLAR
Oğuz Adı, Mânâ ve Menşei: Türk tarihi üzerinde çalışan
bilim adamları Oğuz adının manası üzerinde çeşitli açıklamalar yapmışlardır. Bunlardan F. Erdmann, Oğuz=boğa (1862); A.
Vambery, Oğuz=Oxus (nehir) (1885); J. Marquart, Uz=adam,
Ok+uz=oklu,okçu (1914); P. Eliot, Oğuz-Oguş=âile, kabile (1914);
Geniş bilgi için bkz., M. Saray, Türklerde Dini ve Kültürel Hoşgörü
Atatürk ve Liklik, A.A.M., Ankara, 2002, s. 3-23.
1
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O. Pritsak, Og<Ogu+z= kabile (1952); L. Bazin, Oğuz-Oguş=genç
boğa (1953); J.R. Hamilton, Oğuz-Oguş=kabile,klan (1962)1.
Fakat, Türk tarihinin sosyal ve siyasi gelişmesi bir bütün olarak
ele alındığında bu izahların yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Oğuz adının izahı ve Türk tarihinin gerçeklerine göre izah eden ünlü Macar
Türkologu Gy. Nemeth’e göre, Oğuz kelimesi Türkçe’de aynı zamanda bir siyasi kuruluşa bağlı kabile manasına gelen “ok” sözüne
eski Türkçedeki çoğul eki (iz,ız,uz) ilavesiyle türemiş (Ok+uz) olup,
“Kabileler” veya “boylar” demektir2.
Oğuz kelimesinin Çinceye “kabileler” diye tercüme edildiği
ortaya çıkınca, bu görüşün doğru olduğu görüşü kabul edilmiştir.
Örneğin On-ok=On kabile, Dokuz-Oğuz=Dokuz kabile olarak Çin
kayıtlanıra geçmiştir3.
Bu kayıtlar göstermektedir ki, Oğuz adı etnik bir isim olmayıp,
doğrudan doğruya “Türk kabileleri” veya “Türk Boyları” manasını
ifade etmektedir.

X. İRAN, AZERBAYCAN VE ANADOLU’YA
YERLEŞEN OĞUZLARIN (TÜRKMENLERİN)
KISA TARİHİ
Oğuz adı ve manasını izah ederken, Oğuz’un Oklar=Boylar anlamına geldiğini ifade etmiştik. Gök-Türk Hakanlığı’nı kuran Türk
boylarından bir kısmının 630 yılında yaşanan buhrandan sonra, Tola
ve Selenga bölgelerinde bir araya gelerek ayrı bir “Kağanlık” kurmak
için bir birlik oluşturduklarını görüyoruz. Bu birliğe katılan boy sayısı 9 olduğu için, zamanla bunlara 9-Oğuzlar denmeye başlanmıştır.
II. Gök-Türk Hakanlığı’nın kuruluş yıllarında ve Orhun Kitabelerinde adı geçen Oğuzlar bunlar idi. Gök-Türk hakanları ile zaman
zaman ihtilafa düşen ve isyan eden Oğuzlar, Gök-Türklerin yıkılıKafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s.150.
A. Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, I, s.134 ve Gy. Nemeth, A Honfoglalo
Magyarsag Kialakulasa, Budapest, 1930. s.41-44.
3
Liu, I, s.152, II, s.591; P. Pelliot, T’oung Pao, Paris, (1914) s.157;
V.Thomson, Turcica, s.5 vd.
1
2
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şından sonra kurulan Uygur Hakanlığı’na da katkıda bulunmuşlardır.
Fakat bir müddet sonra Uygur Hakanlığı ile de ihtilafa düşen Oğuzların bir kısmının batıya doğru göç etmeye başladığını, IX. Yüzyılın
ilk yarısında kitleler halinde Seyhun nehri boylarına yerleşmeye başladıklarını görüyoruz. Uygur Hakanlığı’nın yıkılmasından sonra geride kalan Oğuz boyları batıdaki akrabalarına katılmak için harekete
geçmiş ve Orta Asya’ya ulaşmışlardır. Bu göçlerle birlikte Oğuzlar,
Seyhun bozkırları ile o yöredeki Karacuk (Fârâb) ve Sayran şehirleri
etrafında yerleşmeye başlamışlardır. Bir müddet sonra Oğuzların,
Fârâb şehrinden Hazar Denizi’ne kadar uzanan sahada Yeni-Kent,
Cent, Suğnak, Karnak, Süt-Kent, Barçınlıg-Kent vb. gibi şehirleri de
içine alan bir devlet kurduklarını görüyoruz. Başkenti Yeni-Kent olan
bu Oğuz Devleti’nin adı “Oğuz Yabgu Devleti” idi. Yabgu ünvanını
taşıyan Oğuz hükümdarına Kül-Erkin ünvanlı bir kumandan naiplik
ediyordu. Müslümanlığı kabul eden Oğuz halkına da, Müslüman
Türk manasına gelen “Türkmenler” denmeye başlanmıştır.
Yabgu Devleti’ni oluşturan Türkmen boylarının Boz-ok ve Üçok şeklinde iki ana teşkilata ayrıldıklarını görüyoruz. Oğuz Yabgu
Devleti’ni oluşturan Türkmen boyları şu iki ana grupta teşkilatlanıp
yer almışlardır:
Boz-oklar: Kayı, Bayat, Alka-evli, Kara-evli, Yazır, Döğer, Doduga, Yaparlı, Afşar, Kızık, Beğdili ve Karkın. Üç-oklar: Bayındır,
Peçene, Çavuldur, Çepni, Savur, Eymir, Alayuntlu, Yüreğir, İğdir,
Büğdüz, Yıva ve Kınık1.
Ne var ki, doğudan Moğol-Çin karışımı Kara Hıtayların, kuzeyden Peçeneklerle Kıpçakların, güneyden Karahanlıların ve güneybatıdan Gaznelilerin tazyiki altında kalan Oğuz Yabgu Devleti, X.
Asrın sonlarına doğru dağılma noktasına geldi. Bu yıkılışta dış etkenler olduğu kadar iç çekişmeler de önemli rol oynamıştı. Maddi
sıkıntı içine düşen devlet, Yabgu’nun talimatı ile Müslüman Oğuzlar
(Türkmenler)dan ağır vergi talep edince, halk buna itiraz etmiştir.
İtiraz eden halkın önderliğini de Üç-okların Kınık boyundan ordu
kumandanı Dokak Bey yapmıytır. Dokak’ın ölümünden sonra ye1
Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 150-155; F. Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatları-Destanları, TDA Vakfı, İstanbul, 1992,
s. 163-174.
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rine geçen oğlu Selçuk Bey, Yabgu Devleti içindeki kardeş çekişmelerinden kaçarak, Müslüman Oğuzların başında Maveraünnehir’e
inmiştir. Maveraünnehir’de son yıllarını yaşayan Müslüman Sâmâni
Devleti ile ittifak yapan Selçuk Bey, Sâmâni Devleti’ni yıkıp aralarında paylaşmak isteyen Gazneliler ile Karahanlılar’a karşı dostane bir siyaset takip etmiştir. Fakat, Sâmânileri yıkan ve aralarında
paylaşan Karahanlılar ile Gazneliler Oğuzları da kendi idarelerine
sokmaya kalkışınca, Selçuk Bey, halkının özgür hayatını korumak
için direnmeye başlamıştır. Bunun üzerine Gazne hükümdarı Sultan
Mahmud, Oğuzların bir kısmının Horasan bölgesine yerleşmesini
teklif etmiştir. Maksat, Oğuzları parçalayarak onları hâkimiyetlerine
almaktı1. Nitekim Sultan Mahmud, önce Horasan’daki Oğuzlar üzerine yürümüş, onları yendikten sonra da Selçuk Bey’in başında bulunduğu ana Oğuz kitlesine hücum etmiştir. Bu tehlike karşısında
Selçuk Bey, Oğuzları Harezm’e göç ettirerek, telef olmalarına mani
olmuştur. Bu arada, Selçuk Bey’in ölen büyük oğlu Mikail’in evlatları Tuğrul ve Çağrı Beyleri geleceğin liderleri olarak yetiştirdiğini
görüyoruz2. Selçuk Bey’in 1009 yılında vefatından sonra oğullarından Arslan Bey, Oğuzların liderliğini yapmıştır. Fakat bir müddet
sonra Arslan Bey’in yeğenleri ve Selçuk Bey’in torunları Tuğrul ve
Çağrı Beyler Oğuzların önderi haline gelmişlerdir. Bu arada Gazneli
Devleti’nin ünlü hükümdarı Sultan Mahmud’un, yeniden Oğuzların
Horasan’a yerleşmesine izin vermesi, Karahanlılarla pek geçinemeyen Tuğrul ve Çağrı Beyleri rahatlatmıştır. Ne var ki, Horasan’a
yerleşmek, Oğuzların yer sıkıntısını giderememiştir. Ayrıca, Sultan
Mahmud ile de araları açılmaya başlamıştır. İşte bu sıkıntılı günlerde, Tuğrul ve Çağrı kardeşler, halkları için yeni topraklar ve yurtlar
aramaya başlamışlardır. Amcası Arslan Bey’in de müsaadesini alan
Çağrı Bey, 3 bin kişilik seçkin bir süvari birliğinin başında Gazne
idaresindeki Horasan’a geçerek, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da
keşiflerde bulunmuştur3. 1018-1021 yılları arasında bölgeyi karış
M.A. Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK, Ankara, 1989, s. 35-41.
Oğuzların bu ulu lideri Selçuk Bey’in hayatı hakkında daha fazla bilgi
için bkz., Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. I, Kuruluş
Devri, TTK, Ankara, 1989, s. 18-28.
3
Kafesoğlu, “Doğu Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını ve Tarihi Ehemmiyeti”, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, 1953, s. 259-274.
1
2
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karış tetkik eden ve bu arada kendisine mani olmak isteyen Ermeni
ve Gürcü kuvvetlerini yenen Çağrı Bey, iklimi ve hayat şartlarının
uygun olduğu Azerbaycan ve Doğu Anadolu’nun Türkmenler için
iyi bir yerleşim bölgesi olacağı kanaatine varmıştır1.
Ne var ki, Çağrı Bey dönüşünde bu başarılı keşif seferine fazla
sevinememiştir. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile anlaşan
Gazneli Mahmut, Oğuzları baskı altında tutmak için çeşitli planlar
yapmaya başlamıştır. Bu plan çerçevesinde Oğuzların başı Arslan
Bey’i Semerkand’da görüşmeye devam etmiş ve onu bir hile ile yakalattırarak Hindistan’a sürgüne göndermiştir2. Gazneli Mahmud’un
şanına yakışmayan bu davranışı Arslan Bey’in yeğenleri Tuğrul ve
Çağrı Beyleri Gaznelilere karşı düşmanca hareket etmeye sevk etmiştir. 1030 yılında Sultan Mahmud’un ölümünden sonra, Tuğrul
ve Çağrı Beyler, yavaş yavaş Gazneliler üzerinde baskı uygulamaya
başlamışlardır. Yeni Gazne hükümdarı Mesud’un babası Mahmud
ayarında bir kumandan ve devlet adamı olmadığını gören Tuğrul ve
Çağrı Beyler, yaşlı amcaları Musa ve üvey kardeşleri İbrahim Yınal
ile birlikte dört koldan ilerleyerek Gazneliler idaresindeki Horasan,
Merv, Nesa ve Nişâpûr’u zaptetmişlerdir3. Zaptedilen bu bölgelere Türkmen boyları yerleştirilmiştir. Bu gelişmeler üzerine harekete
geçen Gazne hükümdarı Mes’ud, Türkmenleri yerleştikleri yerlerden çıkarmak için ordusunu takviye etmeye başlamıştır. Taraflar arasında iki önemli muarebe ceryan etmiş ise de, galip gelen olmamıştır. Sonunda iki taraf Merv yakınlarında Dandanakan ovasında karşı
karşıya geldiler. Çağrı Bey kumandasındaki Türkmen kuvvetlerinin
dört cepheden yaptığı hücümlara dayanamayan Gazne ordusu büyük
bir bozguna uğraşmıştır (23 Mayıs 1040)4.
1
M.H. Yınanç, “Çağrı Bey”, mad. İ.A., C. III, s. 324; Kafesoğlu, “Selçuklular”, mad. İ.A., C. 10, s. 358-359; Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I, s. 104-113.
2
E. Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK, Ankara, 1989, s. 34-38.
3
Bu devir olayları hakkında geniş bilgi için bkz., Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi I, s. 213-312; E. Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, s. 62-68.
4
O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat, İstanbul, 1969, s.63-66; Merçil, age, s.74-76.
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a) Selçuklu Devleti
Dandanakan zaferinin ertesi günü Cuma namazından sonra toplanan Türkmen liderleri, Çağrı Bey’in isteği ile, Tuğrul Bey’i devlet
başkanı seçmiştir. Kurulan bu devlete dedeleri Selçuk Bey’in adını
veren Tuğrul ve Çağrı Beyler, kısa zamanda devletin sınırlarını genişleterek Türkmenlere yeni yurtlar kazandırmaya başladılar. Fevkaladeden toplanan Oğuz Meclisi, aşağıdaki kararları almıştır:
İlk Selçuklu hükümdarı olan ve kendisine Sultan unvanı verilen Tuğrul Bey, ilk başkenti olarak seçtiği Nişâpûr’dan hareketle
Irak-ı Acem ve Irak-ı Arap bölgelerini fethedecek; Merv’i kendisine
merkez edinen Çağrı Bey, Horasan’ın kuzeyi ile Gaznelilerin elinde
bulunan bölgeleri fethedecek; amcaları Musa Yabgu ise Herat şehri
merkez olmak üzere Güney İran’daki Sîstan bölgesini fethedecekti1.
Çağrı Bey Horasan’ın tamamını kontrolüne alıp Türkmenleri yerleştirirken oğlu Alp Arslan da Gaznelilerin elinde bulunan bölgeleri Selçuklu sınırları içine sokmuştu. Bu arada Çağrı Bey, amcası
Musa’nın yavaş davranmasına tahammül edemeyerek Sîstan’ı da
kontrolüne almış, onun bu hareketine gücenen amcası da yeğenini Sultan Tuğrul’a şikayet etmiştir2. Fakat esas problemler, Tuğrul
Bey’in fethedeceği bölgelerde çıkmıştır. Tuğrul Bey kumandasındaki Türkmen kuvvetleri Taberistan ve Curcan havalisini işgal ettikten sonra Taberek, Kazvin, Isfahan ve Dihistan şehirlerini Selçuklu idaresine sokmuştur. Tuğrul Bey’in talimatı ile İbrahim Yinal
ve Kutalmış kumandasındaki kuvvetler önce Rey’i almış, ardından
da Berucirdi ve Hemedan’ı zapt etmiştir. Rey şehri Selçuklu başkenti yapıldı. Selçuklu orduları ileri harekatına devam ederek Dinever, Karmisin, Hulvan ve Şehrizûr bölgelerini işgal ve ilhak ederek Azerbaycan’a girdi. Bu Türk ilerleyişi karşısında telaşa kapılan
Bizanslılar Kafkaslar’a bir ordu gönderdi. Fakat, bölgeyi kendilerine vatan edinmek için savaşan Selçuklular, Bizans ordusunu önce
1046’da Gence önlerinde, sonra da 1048’de Hasankale yakınlarında
üst üste mağlup etmiştir3. Bizans’a yardım eden Gürcü kralı Liparit
esir alınmış ise de fidye karşılığında serbest bırakılmıştır.
Yınanç, Çağrı Bey, s. 326.
Tafsilat için bkz., E. Merçil, Kirman Selçukluları, Kültür Bakanlığı
yay., Ankara, 1980, s. 11-40.
3
M. H. Yınanç, Türkiye Tarihi: Selçuklular Devri, Burhaneddin →
1
2
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Bu zaferlerden sonra Tuğrul Bey Azerbaycan’a giderek mahallî
idarecileri kendisine bağladı. İbrahim Yınal’ı Azerbaycan valiliğine
atayan Tuğrul Bey, önce Irak-ı Acem’i sonra da Fars, Ahvaz, Huzistan ve Elcezireyi Selçuklu Devletine bağladı (1054). İleri harekâtına
devam eden Tuğrul Bey, bir yıl sonra, yani 1055’te de Bağdad’a girdi. Askerî ve idarî tedbirleri aldıktan sonra Tuğrul Bey, Mısır Fatimî
Devleti’nin askerî desteği ile düşmanca hareket eden Şîi Büveyhîler
üzerine yürümüş ve onları Elcezîre’de mağlup etmiştir. Bağdad’a
dönen Tuğrul Bey, büyük bir törenle Halife tarafından “Doğu’nun
ve Batı’nın Hükümdarı” ilan edildi (20 Ocak 1058).
Sultan unvanını da alan Tuğrul Bey, başkenti Rey’e döndüğü zaman Azerbaycan’dan gelen menfî bir haberle sarsılmıştır. Azerbaycan valisi olan İbrahim Yınal ile Kutalmış, Selçuk Bey’in torunları
olarak hükümdar olmanın kendilerinin de hakları olduğunu düşünerek, istiklâllerini ilan etmişlerdir. Bu gelişme üzerine ağabeyi Çağrı
Bey’den yardım isteyen Tuğrul Bey, yeğenlerini zor kullanarak itaat
altına almıştır1.
Çağrı Bey şerefli mücadelelerle geçen hayatını 1060 yılında tamamlayarak 70 yaşında Serahs şehrinde vefat etti. Büyük bir kumandan olarak başlangıcından beri gösterdiği kahramanlık ve cesaretle
herkesi kendine hayran bırakan ve devletin kuruluşunda birinci derecede rol oynayan Çağrı Bey, zekasını ve siyasi kavrayışının üstünlüğünü takdir ettiği küçük kardeşi Tuğrul Bey’in hükümdar olmasına
rıza gösterecek kadar feragat ve fedakarlık sahibi bir şahsiyetti.
Adaletli yönetimi ve zekası ile büyük bir devlet adamı olduğunu
herkese kabul ettiren Tuğrul Bey, ağabeyi Çağrı Bey’in oğlu Alp
Arslan’ı veliaht tâyin ederek, 4 Eylül 1063’te 70 yaşında vefat etmiştir. Türk ve İslâm tarihinde müstesna bir yer edinen Tuğrul Bey,
Selçuklu Devleti’nin sağlam temeller ve teşkilat üzerinde kurulmasına ve istikbale güvenle bakmasına büyük katkıda bulunmuştur.
Amcası Tuğrul Bey’in ölümünden sonra yeniden isyan eden
Kutalmış’ı yenerek Selçuklu tahtına geçen Alp Arslan, Türkmenle→ Matbaası, İstanbul, 1944, s. 44-49; İ. Kafesoğlu, “Selçuklular”, İslam Ansiklopedisi, X, s. 367; A. Sevim-Y. Yücel, Türkiye Tarihi: Fetih, Selçuklu ve
Beylikler Dönemi, TTK, Ankara, 198, s.41-48.
1
A. Sevim, Selçuklu Tarihi, TTK, Ankara, 1989, s. 4-7.
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rin hem Anadolu’ya ve hem de Azerbaycan’a yerleşebilmeleri için
askerî seferleri başlattı. Azerbaycan’a komşu olan ve Bizans’tan destek alarak Azerbaycan’a yerleşen Türkmenleri rahatsız eden Anî ve
Erran’daki Ermeni Prensliklerini yenerek, Ermenileri tamamen pasifize etmiştir (1064). Bir fesat yuvası olarak ün salan Anî kalesinin
fethi ve bölgeye yeni Türkmen boylarının yerleştirilmesi Selçuklu
başkenti Rey’de ve İslâm dünyasında memnunlukla karşılanmıştır1.
Azerbaycan seferinden sonra ertesi yıl, yani 1065’te Türkistan
seferine çıkan Alp Arslan, önce eski Oğuz başkenti Cend’e uğramış, oradan Harezm’in merkezi Gürgenç’e geçmiş, o bölgede huzursuzluk yaratan Kıpçak beylerini itaat altına alarak başkent Rey’e
dönmüştür. Selçuklu Devleti’nin merkezi haline gelen İran coğrafyasında, bilhassa Kirman ve Şîrâz’da görülen bazı huzursuzlukları
da gideren Alp Arslan, Bizansla hesaplaşmak için hazırlıklara başladı. Zira, Orta Asya’dan ardı arkası kesilmeyen kalabalık Türkmen
gruplarının Anadolu’ya yerleşme gayretleri ve buna mani olmaya
çalışan Bizans kuvvetleri Alp Arslan’ı Bizansla hesaplaşmaya sevk
ediyordu. Alp Arslan’ın bu mücadelede iki noktada avantajlı olduğunu görüyoruz. Alp Arslan’ın ordusunu teşkil eden Türkmenler ile
öncü kuvvetleri oluşturan Türkmenlerin cengâverlik hisleri ile gaza
ve cihad anlayışı onları yenilmez bir armada yapıyordu. Ayrıca Türkmenler, yayla iklimi ve bol otlakları ile, kendi yaşayış tarzlarına son
derece uygun düşen Anadolu topraklarını yeni bir yurt edinmek arzusu ve azmi ile dolu oldukları için son derece kararlı idiler. Kısaca,
yapılan bu hazırlık devresinin bir tek hedefi vardı, o da Anadolu’yu
almak ve onu Türk yurdu haline getirmekti.
Bizans’a gelince; ordusu ihmal edilmiş ve iç karışıklıklarla oldukça zayıflamış olan Bizans’ın başında Evdokhia adında bir imparatoriçe bulunuyordu. Ülkesini bu karışık durumdan kurtaracağına
inandığı Balkanlarda Peçeneklere ve Uz (Oğuz)lara karşı yapılan
askerî seferlerde başarılı olmuş olan Romanos Diogenes ile evlenerek onu 1068 yılında imparator ilan etmiştir. İmparatorluğunun ilk
yılında bir Anadolu seferine çıkan R. Diogenes, güneye Suriye’ye
kadar ilerleyip o bölgede hâkimiyet tazelemiştir. Fakat Türkmen
akıncılarının Eskişehir’e kadar ilerlemelerine de mani olamamış1
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Kafesoğlu, “Şelçuklular”, İA, X, s. 368.

tır. Yeni Bizans imparatoru ertesi yıl, yani 1069’da Kayseri’ye kadar bir sefer daha yapmış ise de, Türkmen akıncılarının Malatya
ve Konya’ya kadar ilerlemelerine engel olamamıştır. Bizans imparatoru, Anadolu’ya akın akın gelen Türkmenlerden kurtulmak için,
onları Anadolu’dan İran’a atmak maksadıyla kuvvetli bir ordu ile
İstanbul (Konstantinopolis)dan ayrıldı (13 Mart 1071).
Alp Arslan ise, Bizans imparatoru ile kozunu paylaşmadan evvel
güney-doğu Anadolu ile Suriye üzerine bir sefer yaparak o bölgenin
Selçuklu hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır. Bizans İmparatorunun Doğu Anadolu’ya doğru ilerleridiği haberini alınca, kendisi de o
istikamette ilerlemeye başlamıştır.
İki ordu 26 Ağustos 1071 sabahında Malazgirt ovasında karşı
karşıya geldikleri zaman Bizan ordusunun daha kalabalık olduğu
görülülyordu. 100 bin kişilik Bizans ordusunun 40 bini paralı askerlerden oluşuyordu. Bu paralı askerler içinde Franklar, Normanlar,
Slavlar ve Türkler (Uz’lar ve Peçenekle) dikkati çekiyordu. Uzların ve Peçeneklerin önemli bir kısmı gayrimüslim olmasına rağmen,
aynı soydan geldikleri Selçuklu ordusuna muharebeden önce ilhak
edince, Bizans ordusu panikler gibi olmuş ise de, kısa zamanda kendisini toparlamıştır. Buna mukabil Selçuklu ordusu 35-40 bin civarında idi. Seçkin kumandanların idaresindeki bu ordu, her türlü zor
şartlara tahammüllü, bozkır muharebelerine göre yetişmiş ve ok atmakta son derece usta olan süvarileden oluşuyordu.
Son derece disiplinli ve manevra gücü yüksek olan Selçuklu ordusu muharebeye hazır idi. Savaşın başlamasını öğleye kadar erteleyen Alp Arslan, Cuma namazını askerleriyle birlikte kıldıktan sonra
asreklerine bir konuşma yapmış, şayet kendisine bir şey olursa oğlu
Melikşah’ın emrinden ayrılmamalarını istemiştir. Bu konuşmasıyla
askerlerini coşturan Alp Arslan, harp pilanının şöyle uygulamıştır:
ordusunu onar bin kişilik dört kuvvete ayıran Alp Arslan, iki grubu
sol ve sağ kanatlarda tepeler ardına gizlemiş, düşmanının ricatini
önlemek için üçüncü grubu uygun yerlere yerleştirmiş ve geri kalan
son on bin kişilik grubun başına da kendisi geçmiştir.
Bizans ordusunun merkezinde imparator, sol kanadında Anadolu’daki birlikleri, sağ kanadında ise Rumeli’den getirdiği birlikler yer
alıyordu. Öğleden sonra her iki taraf muharebe nizamına girmişti.
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Alp Arslan’ın uyguladığı harp taktiğine göre Türk merkezi kuvvetleri, okçuların himayesinde taarruza kalktı. Zayıf gördüğü bu
kuvveti derhal ezmek için ileri atılan Diogenes bütün ordusu ile hücuma kalktı. Geri çekilmeye başlayan Türk kuvvetlerini takip etti.
Alp Arslan tarafından ustalıkla uygulanan sahte ricat başarılı olmuştu. Ordugâhından hayli uzaklaşan Bizans imparatoru, akşama doğru
pusuların bulunduğu yere kadar gelip dayandı. Alp Arslan’ın Türk
ordusuna umumî hücum emrini verdiği zaman Bizans imparatoru
hatasını anladı ve geri çekilmeye başladı. Fakat geç kalmıştı. Türk
ordusu, Bizans ordusunu çember içine almıştı. Yapılan vuruşmada
Bizans ordusu imha edildi. Yaralı olarak ele geçirilen imparator, esir
edilen kurmay heyeti ile birlikte Alp Arslan’ın huzuruna getirildi.
Alp Arslan’ın mahir idaresi altında uygulanan “Bozkır savaş usulü
(Turan Taktiği)” ile Bizans ordusu hezimete uğratılmıştır. Öldürüleceğini veya zincire vurulacağını zanneden Bizans imparatoru, serbest bırakılarak ülkesine gönderildi. Böylece merhamet, olgunluk
ve insanlık duygularının bir örneğini daha veren Alp Arslan, Diogenes ile yaptığı anlaşmaya göre, Bizanstan harp tazminatı olarak bir
buçuk milyon altın, vergi olarak da her sene 360 bin altın alacaktı.
Ayrıca Bizans, Malazgirt, Urfa, Menbic, Antakya ve dolaylarını Selçuklulara bırakacaktı1.
Fakat Bizans’ta vuku bulan iktidar değişikliği bu anlaşmayı uygulanamaz hale getirdi. Bunun üzerine Alp Arslan, kumandanlarına ve Türkmen Beylerine Anadolu’nun zaptını emretti2. Sultan Alp
Arslan, İslam ve Batı dünyasında büyük yankılar uyandıran bu emsalsiz zaferi ile Anadolu’nun kısa zamanda ebedî Türk yurdu olacağı
gerçeğini herkese gösterdi.
Sultan Alp Arslan, Malazgirt zaferinden sonra çıktığı Maveraünnehir seferinde esir edilen bir kale kumandanı tarafından hançerlendi. Kahramanlığı ile meşhur, Türk ve İslam tarihinin en seçkin
1
Tafsilat için bkz., F. Drimtekin, “Selçukluların Anadolu’da Yerleşmelerini ve Gelişmelerini Sağlayan İki Zafer”, Malazgirt Armağanı, TTK, Ankara,
1972, s. 244-249.; Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. III,
Alp Arslan ve Zamanı, TTK, Ankara, 1992, s. 28-40; İ. Kafesoğlu, “Malazgirt Muharebesi”, mad. İ. A., C. 7, s. 242-248; O. Turan, Selçukluların Tarihi
ve Türk-İslam Medeniyeti, Turan Neşriyat, İstanbul, 1969, s. 132-144.
2
Tafsilat için bkz., Yınanç, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, s. 57-84.
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simalarından biri olan bir büyük hükümdar 25 Kasım 1072’de vefat
ettiği zaman 45 yaşında idi. Vasiyeti üzerine oğlu Melikşah Selçuklu
Sultanı olurken, değerli bir devlet adamı olan Nizamülmülk de onun
veziri oldu1.
Melikşah, babası Alp Arslan zamanında başlayan Güneydoğu
Anadolu ve Suriye’nin fethini Türkmenlerin ünlü başbuğlarından
Atsız’a tamamlatmış ve 1076’da da valiliğine kardeşi Tutuş’u atamıytır. Yine seçkin bir Türkmen kumandanı olan Artuk Bey’e de
verdiği emirle El-Akasa’ya kadar Arabistan topraklarını zaptederek,
devletine bağlamıştır.
Sultan Melikşah hükümdar olduğu zaman, başta Kutalmışoğulları Süleyman Şah, Dolat, Alp-ilig ve Mansur olmak üzere, Tutak ve Artuk Beyler, Alp Arslan’ın emri ile Anadolu’da hareket halinde idiler. Bu faaliyet artık geçici bir istila olmayıp, tamamıyla ele
geçirme, bir vatan kurma mahiyetini taşıyordu. Türkmen birlikleri
her gittikleri yerde koruma ve yerleşme tedbirleri alıyor, işgallerini
genişletiyor ve çeşitli bölgelerden Batı’ya doğru ilerliyorlardı. Bu
Türkmen akınları Batı Anadolu’da İznik civarına kadar ulaşmıştır.
Yerli halk, Türklerin gelişinden şikayetçi görünmüyordu çünkü Bizans idaresinde can ve mal emniyeti kalmadığı için, nizam ve asayişi sağlayacak yeni kuvvetlere hissedilen ihtiyaç her zamankinden
fazlaydı.
Anadolu’daki fetih hareketlerinin öncüsü ve mimarı olan Süleyman Şah, 1080’de girdiği İznik’i kendine üs yapınmış ve oradan verdiği emirlerle Batı Anadolu’nun fethini hızlandırmış, Çaka Bey’in
İzmir’i alarak Adalar denizine kadar Türk hâkimiyetini kurmasını
gerçekleştirmiştir2. Türkler, yerleştikleri Anadolu şehirlerinin ve kasabalarının tahrip olan kısımlarını yeniden imar ederek, yerli halkın
sevgi ve güvenini kazanmışlardır3.
Müslüman Türklerin Anadolu’ya gelip yerleşmeleri Hıristiyan
kaynaklarında büyük akisler yaratmıştır. Bir Gürcü kaynağı, “Türk1
Kıymetli bir devlet adamı olan Nizamülmülk hakkında daha fazla bilgi
için bkz., A. Sevim, Selçuklular Tarihi, s. 36-62.
2
Yınanç, Türkiye Tarihi: Selçuklular Devri, s. 85-133; O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s. 154-161 ve 210-213.
3
Yınanç, a.g.e., s. 161-182.
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ler sanki dünyanın her tarafından bu memlekette randevu verip buralara geliyorlardı” dedikten sonra, Anadolu’ya olan göçleri şöyle
anlatıyordu: “Türklerin kudreti dolayısıyla Rumlar, Şarktaki bütün
şenir ve kalelerini bırakıp gidiyor, bu bölgeleri onlara terk ediyor ve
onların yerleşmelerine imkan veriyorlar… Böylece 1080 yılı Haziran sonlarında, denize kadar bütün ülkeler Türkler ile doldu. Rumların devleti çöküntü halindeydi. Zira Türkler denizin berisinde kalan
bütün memleketleri işgal etmişlerdi”1.
Malazgirt zaferini müteakip Türklerin Anadolu’ya eskisinden
farklı olarak geldiklerini anlatan bir Rum kaynağı, Türklerin bir
yağmacı değil, artık işgal ettikleri bölgelerin hakiki sahibi olarak hareket ettiklerini söyledikten sonra, şu ifadelere yer veriyordu: “Türkler Karadeniz, Marmara, Adalar (Ege) ve Akdeniz arasındaki bütün
memleketlere hakim olup yerleşmişlerdir”. Bizans imparatorlarının,
Türk ilerleyişine dayanamayıp Rum halkını nasıl Balkanlara naklettiğini bir Suryani kaynağı şöyle anlatıyor: “Türklere yenilen Rumlar
bir daha onlara karşı duramadılar. İmparator Mihael korkuya düştü.
Korkak ve kadınlaşmış müşavirlerinin sözlerine bakarak bir daha
sarayından dışarı çıkmadı. Hıristiyanlara acıyarak, onları ve eşyalarını atlara ve arabalara yükletti ve denizin ötesine (yani Anadolu’dan
Balklanlara) nakletti. Böylece nüfusu kalmayan bu bölgelere Türklerin yerleşmesine yardım etti”2. O devrin bir Ermeni müellifi ise,
şunları yazıyordu: “1080 yılı Martına doğru okyanus denizi berisinde (yani Anadolu’da) bulunan bütün Hıristiyan beldeleri Türklerin
eline geçti. Hiçbir vilayet onların işgalinden kurtulamadı. Pek çok
bölgeler boşaltıldı ve boşalan her bölgeye de Türkler yerleştirildi”3.
Bu metinler, Türk göçlerinin yabancı kaynaklarda nasıl müşahade
edildiklerini ve nüfus akışının ne derece kesif olduğunu gösteren
önemli vesikalardır.
Azerbaycan, Anadolu’ya akan bu nüfus hareketine bir köprü vazifesi görmekte ve bu husus kaynaklarda akis bulmaktadır. Bir Gürcü kaynağı: “Türkler Tiflis’ten Berdea’ya kadar bu güzel yerlerde
1
M. Brosset, Histoire de la Georgie, Fr. Trc., St. Petersburg, 1879, s. 346349’dan naklen O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s. 212.
2
Mihael, Chronique, s. 160 ve 172’den naklen O. Turan, Selçuklular
Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s. 211.
3
Chronique, s. 181-182’den naklen O. Turan, a.g.e., s.212-213.

60

çadırlarını kurmuşlardı. At, katır, deve ve koyunları sayısızdı. Buralarda çok güzel bir hayat sürüyor, avlanıyor, eğleniyor, dinleniyor ve
hiçbir mahrumiyet görmüyorlardı. Şehirlerle ticaret yapıyor, bu arada bizim memleketimize de giriyorlardı; baharda Somket ve Ararat
(Ağrı) dağlarına çıkıyorlardı. Sanki Türkler dünyanın her tarafından
bu memlekette randevu vermişlerdi. Sultan dahil, kimse onları buradan koğamaz, çıkaramaz ve kendilerine zarar veremezdi” sözleriyle
Azerbaycan ve Kafkasya’da Oğuzların göçlerini ve yerleşmelerini
güzel bir şekilde belirtmiştir1.
Türkmen Başbuğları ve Beyleri önderliğinde Türkmenler,
Anadolu’nun her köşesini fethedip yerleşmeye devam ederken, Sultan Melikşah Kafkasya seferine çıktı. Babası Sultan Alp Arslan zamanında başlamış olan Kafkasya harekatı, 1076’dan beri Gence’de
vali bulunan ünlü Başbuğlardan Sav-Tegin idaresinde devam etmekte idi. Türkmenler, Kutayis’e kadar bütün Erran bölgesine (bugünkü
Gürcistan) yerleşmişlerdi. Buralardaki bazı Gürcü prenslerin uygunsuz davranışları üzerine Sultan Melikşah Gürcistan üzerine yürüdü.
Somkent bölgesini aldıktan sonra Ebu Yakup ve İsa Börü kumandasındaki Türkmen birliklerine ileri harekat emrini verdi. Türkmen
kuvvetleri, Kars dolaylarını, Karthili, Acara bölgeleri ile Trabzon’a
kadar uzanan Karadeniz sahillerini zaptederek Selçuklu Devletine
bağladı2. Bütün bölgenin idaresini Azerbaycan Umumi Valisi tâyin
ettiği amcaoğlu İsmail’e vererek, 1084 sonbaharında yeni başkenti
İsfahan’a döndü. İki yıl başkentinde kaldıktan sonra 1086’da yeniden Kafkasya seferine çıktı.
Bu sefer huzursuzluk yaratan sadece Gürcüler değil, onlara Ermeniler ve Abazalar da katılmıştı. Bizzat kumanda ettiği Selçuklu ordusu
ile Melikşah, her türlü muhalefet ve direnme hareketini silindir gibi
ezdi (1086). Gürcü, Ermeni ve Abaza liderleri bir daha huzursuzluk
yaratmayacaklarına dair yemin edince kendileri affedildi. Bu sefer
münasebetiyle Karadeniz sahillerine varan Melikşah, oradan aldığı bir
avuç deniz kumunu babasının Merv’deki kabrine koymuştur3.
1
M. Brosset, Histoire de la Georgie, Fr. Trc., St. Petersburg, 1879, s. 359’dan
naklen O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s. 212.
2
Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, s. 154-156.
3
İ. Kafesoğlu, Sultan Melih Şah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İ.Ü. Edb. Fak. Yay., İstanbul, 1953, s. 113-116.
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Sultan Melikşah 1087 baharında Halife’nin davetlisi olarak
Bağdad’ı ziyaret etmiştir. Halife tarafından törenle karşılanan Sultan
Melikşah’a, “Doğu’nun ve Batı’nın Hükümdarı” belgesi olarak iki
kılıç kuşatılmıştır (25 Nisan 1087).1
İslam dünyasında büyük bir şöhrete ve itibara kavuşan Selçuklu hükümdarı, 1087 Mayıs sonlarında Doğu seferine çıktı. Halkın şikayetçi
olduğu Buhara ve Semerkand’ın Karahanlı idarecilerini görevden alarak yerine yenilerini tâyin etti ve Batı Karahanlılarını da Selçuklu Devletine bağladı. Orta Asya’da asayişi sağlama yürüyüşüne devam eden
Melikşah, Özkend’e geldiği zaman Doğu Karahanlıların hükümdarı
Hârun Buğra Han kendisini ziyarete gelerek bağlılığını bildirmiştir2.
Böylece, Selçuklu Devleti 1090 yılına gelindiğinde batıda Boğaziçi ve
Akdeniz’den doğuda Çin Seddine, kuzeyde Kafkaslar ve Aral Gölü’nden
Hint okyanusuna kadar uzanan bir imparatorluk haline gelmiştir.
Melikşah’ın, bilinmeyen bir hastalık yüzünden 38 yaşında (Kasım 1092) aniden vefat etmesi Türk-İslam dünyasını mateme boğmuştur. Melikşah çok iyi kalpli, merhametli ve haksever bir hükümdardı. Adaleti ve şefkati ile imparatorluk dahilinde derin bir sevgi ve
saygı uyandıran Melikşah’ın ölümüne, Türk ve İslam alemi kadar
Hıristiyanlar ve Yahudiler ve üzülmüştür3.
Melikşah’ın 1092’deki ölümünden sonra Selçuklu Devleti beşe
ayrıldı. Türkistan kısmı kısa zamanda Harezmşahlar Devleti’nin
(1097-1231) idaresine girdi. Irak ve Horasan Selçukluları ise,
Hemedan’ı başkent edinmelerine rağmen, onlar da Musul, Azerbaycan ve Fars Atabeylikleri haline gelmişlerdi. Bir müddet sonra onlar
da Harezmşahlar idaresine girmişlerdir. Suriye Selçukluları (10921117) olarak bilinen üçüncü grup, Melikşah’ın kardeşi Tutuş’un evlatları Rıdvan ve Dokak tarafından yönetilmiştir. Fakat bu iki kardeşin birbirine düşmesi ve Haçlı Seferlerinin başlaması bu Selçuklu
Devleti’nin de sonunu getirmiştir. Kirman Selçukluları (1092-1189)
olarak bilinen Selçuklu Devleti, Çağrı Bey’in oğlu Kavurt tarafından kurulan bir beylik iken, onun ölümünden sonra merkeze bağlanmıştır. Kavurt’un evlatları Kirman Selçuklularının birliğini ko1
Turan, a.g.e., s. 161-163; Kafesoğlu, Sultan Melih Şah Devrinde…,
s.86-98; İ. Kafesoğlu, “Melihşah”, İ.A., VIII, s. 670.
2
Turan, a.g.e., s. 164-166.
3
Kafesoğlu, “Melihşah”, İ.A., VII, s. 673.

62

rumada başarılı olamayınca, 1187’de Türkmen Başbuğlarında Dinar
Bey’in eline geçmiş ve onun ölümü ile de devlet Harezmşahların
eline geçmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti (1092-1277) diğer dört
Selçuklu Devleti ile mukayese edilmeyecek kadar Türkmenlerin hayatında büyük roller oynamıştır. Haçlı Seferlerine yiğitçe karşı koyan Anadolu Selçuklu Devleti, 1243 yılında Moğol orduları tarafından mağlup edildikten sonra uzun süre kendini toparlayamamıştır.
1277’de dağılma sürecine giren Anadolu Selçukluları, bu tarihten
itibaren “Anadolu Beylikleri” halinde varlığını devam ettirmiştir. Bu
beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, 1299’da devlet haline gelince Selçuklu Devleti’ni kuran Türkmenler, bu yeni devletin etrafında toplanarak Osmanlı İmparatorluğunu yaratmışlardır kibu büyük
devlet altı asrı aşkın bir süre varlığını devam ettirmiştir.
Bilindiği gibi Selçuklu Devleti bugünkü İran toprakları üzerinde
kurulmuştu. Rey, Isfahan ve Hemedan şehirleri Selçukluların başkentliğini yapmakla kalmamış, aynı zamanda Türk-İslam kültürünün birer merkezi haline gelmişlerdir. Selçuklular devrinde, Horasan ve Azerbaycan başta olmak üzere, Kirman, Fars ve diğer İran
bölgelerine kalabalık Türkmen grupları gelip yerleşmiş ve buraları
kendilerine yurt edinmişlerdir. Esasında, bugünkü İran coğrafyasına ilk gelip yerleşen Türk grubu Türkmenler değildi. Türkmenlerden önce Akhunlar, Gazne Devleti’ni oluşturan muhtelif Türk
boyları Doğu ve Güney-Doğu İran topraklarına yerleşmişler ve o
bölgeleri kendilerine yurt edinmişlerdi. Nitekim, Anadolu, Azerbaycan ve İran coğrafyasında hâkimiyet kuran başta Selçuklular
olmak üzere Türkmen Atabeylikleri, Moğollar (İlhanlılar), Timurlular, Karakoyunlu,Akkoyunlu Türkmen Devletleri, Safevi, Afşar ve
Kaçar hanedanları bin yılı aşkın bir süre bölgeyi birer Türk yurdu
haline getirmiştir. Nitekim, bugün Azerbaycan (Güney ve Kuzey),
30 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye’den sonra en kalabalık Türk
nüfusuna sahiptir. Bin yıldan fazla Türkler tarafından idare edilmiş
oyan bugünkü İran’ın nüfusunun yarısını Türkler oluşturmaktadır.
b) Türkmen Beylikleri
Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra, büyük çoğunluğu Doğu Anadolu ve Güney Azerbaycan toprakları üzerinde pek
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çok Türkmen Beyliğinin kurulduğunu görüyoruz. Anadolu’nun
ve Azerbaycan’ın fethi harekatına katılan Türkmen Başbuğlarının
oğulları tarafından kurulan bu Türkmen Beylikleri, Türkmen halkını
dağılmaktan kurtardığı için son derece önemli kuruluşlardır. Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra kurulan Türkmen beyliklerin en
önemlilerini şöyle sıralamak mümkündür:
Artuklu Beyliği (1101-1409): Oğuzların Döğer Boyundan ünlü
Türkmen Beyi Artuk Bey’in oğulları tarafından Suriye ve GüneyDoğu Anadolu’da üç ayrı Beylik kurulmuştur. Bunların adları Hasankeyf ve Diyarbakır (1101-1231), Mardin (1108-1409) ve Harput
(1185-1234). Artuklu Beyliğinden sonra Erzincan merkezli Mengücük Beyliği (1118-1250) Mengücük Gazi tarafından kurulmuştur ve onun ölümünden sonra da Kemah-Erzincan kolu (1142-1228)
ve Divriği kolu (1142-1250) olarak devam etmiştir. İzzeddin Saltuk
tarafından kurulan Saltuklu Beyliği (1092-1201) Erzurum, Kars,
Bayburt, Oltu ve Trabzon taraflarını kontrol etmiş ve 1202’de varlığı son bulmuştur. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın amcasının
oğlu ve Azerbaycan umumî valiliği yapmış olan Kutbeddin İsmail’in
evlatları tarafından kurulan Ahlat merkezli Ahlat Şahları Beyliği
(1100-1207) fazla varlık gösterememiş, 1207’de Eyyubiler idaresine geçmiştir. Türkmen Beylikleri içinde en ünlülerinden biri olan
Erbil Beyliği (1146-1236), Musul Atabeyi Zengi’nin valilerinden
Beğ-Tegin’in oğlu Ali Küçük tarafından Erbil’de kurulmuştur. Ali
Küçük’ün yerine geçen Muzaffereddin Gökbörü, Salahaddin Eyyubî
ile ittifak kurarak, onun Haçlılarla mücadelesine yardım etmiştir.
İran içlerine kadar gelmeye başlayan Moğol akınlarını püskürterek ülkesinin zarar görmesine mani olmuştur. 44 yıl devam eden
Gökbörü’nün beyliği zamanında Erbil, yalnız Güney Azerbaycan’ın
değil, Orta Doğu’nun da önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri
haline gelmiştir. Beylik Gökbörü’nün 1232’de ölmesiyle Abbasî Halifeliğinin himayesine girmiştir.
c) Türkmen Atabeylikler
Hunlar, Göktürkler ve Hazarlarda uygulanan atabeylik sistemi Selçuklularda daha geniş bir şekilde tatbik edilmiştir. Selçuklu
âilesine mensup şehzadeler ve beyler gençlik yıllarında yanlarına
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nâip olarak verilen öğretici-eğitici vasıfları olan seçkin kişilere “Atabey” adı verilmiştir. Büyük nüfuz sahibi olan Atabeyler, bazen devletin zayıfladığı veya dağılma noktasına geldiği dönemlerde inisiyatifi ellerine alarak büyük roller oynamıştır. Nitekim, Selçukluların
dağılmasından sonra pek çok atabeyin ortaya çıktığını görüyoruz.
Ortaya çıkan bu atabeyliklerde de idare, teşkilat, umumî kültür, din
ve siyaset Selçuklu çağının devamı niteliğinde olmuştur1.
Fars Atabeyliği (Salgurlular=Salurlular) (1147-1284): Oğuzların Salur boyundan Atabey Sungur’un, Irak Selçukluları idaresindeki İran’ın Fars bölgesinde 1147’de kurduğu bu Atabeylik 140 yıla
yakın varlığını korumuştur. Sungur’un 1161’de ölmesiyle yerine geçen oğlu Zengi, 1194 yılına kadar Atabeyliği başarıyla muhafaza etmiştir. Zengi’nin evlatlarından II. Saad zamanında Atabeylik İlhanlı
hükümdarı Hulagu’ya bağlanmıştır2.
Azerbaycan Atabeyliği (İl-Denizliler) (1146-1225):
Aslen Kıpçak Türklerinden olan Şemmseddin İl-Deniz, Irak
Selçuklu Devleti’nde atabeylik yapmış idi. Azerbaycan Umumi
Valiliği görevinde ikin isyan eden gürcü ve Abhaza gruplarını yatıştırıp Şirvan havalisine yerleştiren İl-Deniz, Tebriz’deki Selçuklu Hanedanına mensup II. Tuğrul’un dul eşi ile evlenerek Selçuklu
âilesine girmiş ve “Atabeg-i Azam” (en büyük Atabey) ünvanıyla
nüfuzlu bir şahsiyet haline gelmiştir. Torunu, Ebu Bekir, Azerbaycan
Atabeyliği’nin nüfuzunu Hemadan ve İsfahan’a kadar genişletmiştir. 1225’den itibaren Harezmşahlara bağlanan atabeylik bir müddet
sonra da Moğalların idaresine geçmiştir3.
Şam Atabeyliği (Börililer) (1128-1154):
Haçlılara karşı verdiği mücadele ile ünlü Suriye Selçuklu
Atabey’i Tuğ-Tegin’in oğlu Tacülmülûk Böri tarafından kurulan
Şam Atabeyliği, Haçlılarla işbirliği yapan İsmaililere karşı kazandığı başarılarla meşhur olmuştur. Böri’nin evlatları tarafından varlığı
C. Alptekin, “Atabeg”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. IV, s. 38-40; O.
Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, s. 239-241.
2
Geniş bilgi için bkz., E. Merçil, Fars Atabekleri, Salgurlular, TTK,
Ankara, 1975, s.27-98.
3
E. Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1985, s. 197202; M. Bala, “İl-Deniz” İslam Ansiklopedisi, C. V/2, s. 961-964.
1
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devam ettirilen Şam Atabeyliği, 1154’de Musul Atabey’i Nureddin
Mahmut tarafından sona erdirilmiştir1.
Musul-Sincar-Halep Atabeyliği (Zengililer) (1127-1259):
Bu atabeylik, 1127 yılında İmadeddin Zengi tarafından Musul
merkez olmak üzere kurulmuştur. Kısa zamanda Cizre, Nusaybin,
Sincar ve Halebi’de kendine bağlayan Zengi, Haçlılara karşı verdiği
mücadele ile ün salmıştır. 1146’da Zengi’nin ölmesi ile Atabeyliğin
başına geçen Nureddin Mahmud babası gibi Haçlılara karşı yaptığı
mücadalede başarılar kazanmış bir kumandandır. Haçlılarla işbirliği
yapan Mısır’daki Şiî Fatimiler üzerine de yürüyen Nureddin Mahmud, onları da yenerek başlarına Salahaddin Eyyübi’yi vali tâyin
etmiştir. Nureddin Mahmud’un 1174’de ölmesi ile birlikte bu Atabeylik, Eyyübiler ile birleşerek Haçlılara karşı mücadelesini başarıyla devam ettirmiştir2.
Erbil Atabeyliği (Begteginliler) (1146-1232):
Musul Atabeylerinden İmadeddin Zengi’nin Türkmen kumandanlarından Zeyneddin Ali Küçük b. Begtegin tarafından 1146’da
kurulan Erbil Atabeyliği, aynı zamanda kurucusunun adıyla, yani
“Begteginliler” olarak da anılmıştır. Yerine geçen oğlu Muzaffereddin Gökböri, Erbil valisi Mücahiddin Kaymaz ile geçinemeyince yerine kardeşi Zeyneddin Yusuf geçti.önceleri Musul Atabeyliğine bağlı olarak hareket eden Yusuf, bir müddet sonra Salahaddin Eyyübi ile
ittifak kurmuş ve onunla birlikte haçlılara karşı savaşmıştır. Yusuf’un
1190’da ölümü üzerine Muzaffereddin Gökböri, Salahaddin’in desteği ile yeniden Erbil Atabeyliği’nin başına geçmiştir. 1193’de Salahaddin Eyyübi’nin ölümü üzerine tamamen müstakil hale gelen
Gökböri, 1232’de ölümüne kadar ülkesini bir bütün halinde muhafaza ve idare etmeyi başarmıştır. Bu uzun saltanat döneminde Erbil
ve çevresini camiler, medreseler, hastahaneler ve hanlarla donatan
Gökböri, edip ve şairler ile bilim adamlarını korumuş, Türkmen halkını refah ve huzur içinde yaşatmıştır3. Gökböri’nin ölümünden sonra Erbil Atabeyliği’nin toprakları Abbasi halifesine bağlanmıştır.
1
2
3
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Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, s. 225-230.
Geniş bilgi için bkz., C. Alptekin, The Reign of Zangi, Erzurum, 1978.
Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, s. 231-233.

XI. KUZEY VE GÜNEY AZERBAYCAN’A
YERLEŞEN TÜRKMEN BOYLARI
Selçuklular döneminde Azerbaycan’ın bütün bölgelerine yerleşip yurt tutan Türkmenlerin, Oğuz boylarından Yiva, Yazır, Döğer,
Avşar, Bayındır, Bayat, Çepni ve İmreli boylarına ve kollarına ait olduğu devrin kaynaklarınca zikredilmektedir. Azerbaycan’ın daha da
kesif bir Türkmen yatağı haline gelmesinde Şah İsmail’in başlattığı
Şiâ hareketinin önemli bir rolü olmuştur. Şah İsmail’i destekleyen
pek çok Türkmen boyu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan göç ederek Azerbaycan’a yerleşmiştir.
Rahmetli Hocam Prof. Dr. A.Z.V. Togan, devrin kaynaklarını etüd ederek İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı Azerbaycan maddesinde, Azerbaycan Yurt Bilgisi dergisinde yazdığı “Azerbaycan
Etnografyasına Dair” ve “Azerbaycan’ın Tarihi Coğrafyası” adlı
makalelerinde Azerbaycan’a yerleşen bu Türkmen boylarının güney Azerbaycan’ı yaylak, kuzey Azerbaycan’ı ise kışlak olarak kullandıklarını belirtmektedir1. Bilahare Kuzey Azerbaycan’a temelli
olarak yerleşen Türkmen boylarını şöyle sıralamaktadır: Kengeliler
(Gökçay, Cavanşir ve Şuşa bölgelerinde), Kumanlılar (Bakü çevresi), Cegirliler (Şamahı bölgesi), Karapapaklar (Kazak bölgesi), Halaçlar (Gökçay, Cevad ve Zengezur bölgeleri), Şamlular (Gökçay,
Agdaş bölgeleri), Karamanlular (Cevad bölgesi), Aydınlılar (Kuba
bölgesi), Yuva (Yıva)lılar (Nahcivan bölgesi), İmreliler (Cevad, Cavanşir, Şuşa ve Cibrail bölgelerinde), Döğerliler (Gence bölgesinde), Bayatlılar (Gökçay, Cevad, Kuba, Şamahi ve Şuşa bölgelerinde), Kaçarlar (Gökçay, Gence, Kuba, Şuşa ve Cevad bölgelerinde),
Baharlular (Şuşa ve Zengezur bölgelerinde), Dulkadırlılar (Gence ve
Şemdil bölgelerinde), Halilliler (Şamahi ve Kuba, Gökçay, Cevad,
Akdaş ve Nahcivan bölgelerinde), Sursurlular (Gökçay, Şamahi ve
Kuba bölgelerinde), Çobanlılar (Şamahi ve Cevad bölgelerinde), Ta1
A.Z.V. Togan, “Azerbaycan’ın Tarihi Coğrafyası”, Azerbaycan Yurt
Bilgisi, C. I, sa: 1, s. 35-48; Sa: 2, s. 69-83; Sa: 3, s. 123-132; Sa: 4-5, s. 145156; Togan, “Azerbaycan Etnografyasına Dair”, Azerbaycan Yurt Bilgisi, C.
2, sa: 14, s. 52 vd.; Togan, “Azerbaycan”, İslam Ansiklopedisi, C. 2, s. 92-93
ve 100-102.
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tarlılar (Gence ve Cavanşir bölgelerinde), Karakoyunlular (Cavanşir, Gökçay, Gence, Zengezur, Nuha ve Kuba bölgelerinde). Güney
Azerbaycan’ın Tebriz başta olmak üzere Urmiye, Zencan, Haştarut,
Garmarut, Erdebil, Hoy, Maraga, Karadağ, Maku, Kazvin, Sultaniye
bölgeleri başta olmak üzere şu Türkmen boylarının ve uruklarının
yerleştiği görülmektedir: Halaçlar, Afşarlar, Kaçarlar, Mukaddemler, Dümbülüler, Kengerlü, Taliş, Şah-Dullular, Aynallular, Bayatlar,
Kurd-Beçeliler, Kocâvendiler, Abdül-Melikiler, Rahimlular, Muganlular, Huda-Bendelüler, Hacılar, Ermânlular, Kara-Hamzalular,
Emvarlular, Uctacalular, Sarıcalular, Han-Çobanlular, Civanşirler,
Koyunlular, Celâyirliler, Kaşgaylar, Acırlular, Karabörüklüler, Çepniler, Kara-Tekinliler, Bayındırlılar, Karayuntlular, Kumanlular, Karamanlular, Şahsevenler, Karakoyunlular, Kalaçlular, Kızılkeçilüler,
Karadağlular, Usanlular, İlbeglüler, Karaçorlular, Çarıklular, Develüler, Tekelüler, Delikanlular, Yurtçular, Begdilüler, Ağaçerililer1.
Bu Türkmen iskanı hakkında bilgi veren o devrin kaynaklarına göre,
Gence şehri ve bölgesi “bir Türkmen şehri” haline gelmişti. Arran ve
Mugan bölgelerinde ise Türkmenler “karınca gibi kalabalık” idiler2.
Yukarıda adları zikredilen Türkmen boylarının büyük çoğunluğu 19.
asrın ikinci yarısından itibaren yerleşik hayata geçmişlerdir.

XII. BUGÜNKÜ AZERBAYCAN HALKININ VE
DİLİNİN SON ŞEKLİNİ ALMASI
Daha önce bu çalışmanın VII. Bölümünde Azerbaycan halkının
ve dilinin ilk oluşmasının kadim Türk boylarının Azerbaycan coğrafyasına gelmelerinden sonra nasıl gerçekleştiği anlatılmıştır. Bu oluşum, Sâsânilerin ve İslâm ordularının ülkeyi kontrol ettiği devirlerde
bazı Avrupa ve İran tesiri almış olsa da, esas Türk karakterini muhafaza etmiştir. Selçuklular önderliğinde Müslüman Oğuz Türklerinin
kalabalık kitleler halinde Azerbaycan’a yerleşmeleri ile halkın etnik
Togan, “Azerbaycan”, İ.A., II, s.92-93; Sümer, Oğuzlar, s.353-364.
Togan, “Azerbaycan”, İslam Ansiklopedisi, C. 2, s. 92-102; Turan, Selçuklu Tarihi …, s. 212-213 ve 231;
1
2
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yapısı Türklere dayalı olarak daha da kuvvet kazanmış ve Azerbaycan tamamen bir Türk ülkesi haline gelmiştir. Etnik yönden Türk nüfusu % 90’lara varınca, halkın kültürü ve dili de tamamen Türkleşmiştir. Daha önce Azerbaycan’da yaşayan ve Türk kültürü ve dili ile
birlikte İslâmiyeti de kabul eden Azerbaycan halkı, Müslüman Oğuz
Türklerinin ülkeye gelip yerleşmeleri ile onlarla kaynaşarak bugünkü
Azerbaycan Türk halkını oluşturmuştur. Azerbaycan halkının kültürü, dili ve töresi ile Oğuz halkının nasıl bölünmez bir parçası haline
geldiğini “Kitab-ı Dede Korkut” adlı muhteşem eser, bütün çıplaklığıyla anlatmaktadır. Ayrıca bu kitap, Azerbaycan Türklerinin Hıristiyan Bizanslılara, Gürcülere ve Ermenilere karşı varlıklarını nasıl koruduklarını da anlatmaktadır. Bu üç Hıristiyan halk, Oğuz Türklerinin
Azerbaycan halkını oluşturmaması için, Kıpçak Türklerinin
Azerbaycan’a saldırmalarını dahi teşvik edip desteklemişlerdir. Bütün bu saldırılara rağmen, Azerbaycan’a yerleşip oradaki eski Türk
halkları ile birlikte Azerbaycan Türklüğünü oluşturan Oğuz Türkleri,
Orta Asya’dan dalga dalga gelen Türk boylarının Anadolu’ya geçişleri için, onlara yardımcı olmuşlardır. Bu özelliği ile, Azerbaycan Türkleri, Anadolu’nun Türkleşerek Azerbaycan’dan sonra Ön-Asya’da
ikinci Türk ülkesi olmasını sağlamıştır. Onun içindir ki, bugünkü
Türkiye halkı, Anadolu’yu ebedi vatan edinmelerinde, kardeşleri olan
Azerbaycan halkının bu tarihi rolünü ve katkısını unutmamalıdır.
Oğuz Türklerinin kitleler halinde gelerek, Azerbaycan’da yaşayan kadim Türk toplulukları ve diğer halklarla kavuşarak, bugünkü
Azerbaycan halkını oluşturması, büyük çoğunluğun konuştuğu Türk
dilini ortak dil olarak kabul etmeleri ve kullanmaları tabii bir oluşum olmuştur. XI. yüzyılın ortalarından itibaren Azerbaycan’da bir
millet-bir halk gibi, bir dilin de oluştuğunu görüyoruz. Sanatlkarların, ozanların ve aşıkların oba oba, oymak oymak gezerek yaydıkları
şifahi dilin, yazılı Azerbaycan Türk dilinin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Azerbaycan Türk dili kısa zamanda gelişerek, hem
sözlü ve hem de yazılı olarak, Azerbaycan halkı arasında yegane
iletişim vasıtası haline gelmiştir1.

1

Bu konu “Dil ve Edebiyat” kısmında etraflıca izah edilecektir.
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XIII. İRAN’DAKİ TÜRKLER VE
YAŞADIĞI BÖLGELER
a) Güney Azerbaycan Türkleri
1828’den beri İran idaresinde kalan ve İran’ın Azerbaycan Eyaleti
olarak bilinen Güney Azerbaycan’ın yüz ölçümü yüz yedi bin kilometre
karelik bir sahayı içine alan bir Türk ülkesidir. En kalabalık olarak
yaşadıkları şehir ve bölgeleri şöyle sıralayabiliriz: Tebriz, Urmiye,
Erdebil, Hoy, Selmas, Soğukbulak, Makü, Marağa, Halhal, Astara,
Merend-culfa. İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli
yerlerine de dağılmış olan Güney Azerbaycan Türklerinin nüfusu 25
milyonu geçmiş bulunmaktadır. İleride geniş bir şekilde tarih ve kültürleri anlatılacak olan Güney Azerbaycan Türkleri, Kuzey Azerbaycan’daki kardeşleri kadar olmasa da zengin bir kültüre sahiptirler.
b) Kaşkaylar
Azerbaycan Türklerinden ve Horasan’daki Türkmenlerden sonra
hem sayıca ve hem de siyasi nüfus yönünüden üçünçü önemli Türk
grubunu Kaşkaylar oluşturmaktadır. Güney İran’ın Kirman ve Fars
eyaletlerine yerleşen Türkmen boylarının evlatları olan bugünkü
Kaşkaylar Irak-İran harbi esnasında büyük zaiyat görmüşlerdir. Bugün nüfusları bir buçuk milyonu aşan Kaşkayların 55 çeşitli boy ve
oymaklardan oluştuğunu görmekteyiz. En kalabalık boyların başında Farismadan, Amale, Kaşkuli, Darreşuri ve Şeşbülüki gelmektedir.
Ayrıca, Hallac, Bayat, Alibeklü, Şeyhvand, Feyli, Farband, Kalband
ve Lirevi gibi önemli boylarda bulunmaktadır. Konuştukları Türkçe,
Azerbaycan Türklerinin şivesine yakın bulunmaktadır1.
c) Horasan Türkmenleri
Rusların Türkmenistan’ı işgal etmesi üzerine İran idaresinde
kalmayı tercih eden Türkmenlerin Yamud, Göklem, Salur ve Sarık
boylarının ve uruglarının nüfusu iki milyona yaklaşmış bulunmaktadır. Bugün Horasan eyaleti olarak bilinen İran’ın kuzeydoğu bölgelerinde ve Hazar Denizi kıyılarında yaşayan Türkmenler, Yamud
C. Orhonlu, “Kaşkaylar”, Türk Kültürü Dergisi, No: 54 (1967); M.
Ergin, “Kaşkay Türkleri”, Türk Kültürü Dergisi, S. VI (1963), s. 54-57.
1
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(Önemli kolları: Çöni, Küçük Tatar, Şeref ve Bayram Şali), Göklen (Önemli kolları: Yenge, Çakır Beğdili, Kırık, Kayı, Ay-Derviş,
Bayındır, Erkekli ve Garip Ali Han), Salur (Önemli kolları: Yalvaç,
Karaman ve Ana Böleği) ve Sarık (Önemli kolları: Alaca, Barzaki,
Kızıl Meret, Bir-Aş, Bedenen, Doyacı, Keçe Ali ve Kanlı Baş) boylarına mensupturlar. Türkmenlerin ulu şairi Mahdum Kulu, Göklen
Türkmenlerinden olup, bugün mezarı Horasan’da bulunmaktadır1.
d) Afşar(Avşar) Türkmenleri
Oğuzların Afşar boyunun İran’da kalıp yerleşen bölümünü oluşturan Afşar Türkleri, bir milyona yakın nüfusa sahip bulunmaktadır.
Afşar boyunun yayıldığı saha oldukça geniş olup şöyle açıklanabilir:
Urmiye Gölü’nün kuzeybatı kıyıları, Hamse eyaletinin güney kısmı,
Hemadan ile Kermanşah eyaletleri, Sebzevar Nişabur arasındaki alan
ve Kerman’ın güneyindeki bölgeler. Kasımlı ve Araşlu diye iki ana
kola ayrılan Afşarlar, şu obalardan meydana gelmektedir: Mansur
Beg, Karaçlu, İmamlu, Alplu, Eberlu, Davuldu, Haydarlu, Yorganlu,
Usallu, Kılıçlu, Gani Beklü, Hasansalu, Kilelü, Yeberla, Tutmaklu,
Adaklu, Karahasanlu, Ali-Beklü, Kırklu, Terzilü ve Şah-Buranlu. Sinesinden Nadir Şah gibi büyük bir lider çıkaran ve İran’da hâkimiyeti
1720’lerdan 1790’lara kadar ellerine geçiren Afşar Türkmenleri bugün eskisi kadar siyasi bir nüfuza sahip olmamakla birlikte İran’da
yaşayan en önemli Türk grupları arasında bulunmaktadır2.
e) Kaçarlar
Bugün sayıları 70-80 bin civarında olduğu tahmin edilen Kaçar
Türkmenleri İran’ın çeşitli bölgelerine dağılmış olmakla beraber,
daha çok Mazenderan, Gurgan, Haraz-Cebir, Tahran, Horasan ve Erivan bölgelerinde yaşamaktadırlar. Kaçar boyuna ait en önemli uruğları şöyle sıralamak mümkündür: Karagözü, Teymurtaş, Karabayat,
Karakoyunlu, Horasanî, Karay, İslamlu, Kavallu, Develü, Dabanlu,
1
M. Saray, The Turkmens in the Age of Imperıalism: A Study of the
Turkmen People and their Incorporation into the Russian Emprime, TTK,
Ankara, 1989, s. 9-12 ve 46-48.
2
M.F. Köprülü, “Avşar”, İslam Ansiklopedisi, CII, s.28-38; Sümer,
Oğuzlar (Türkmenler), s. 218-224 ve 354.
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Kerlü, Suçanlu, İzzeddinlü ve Soluklu’dur. Nadir Şah’dan sonra İran’ı
ele geçiren Kaçar Türkmenleri, kurdukları hanedan ile ülkeyi 17901920 yılları arasında idare etme başarısı göstermiştir. Bu başarısı ile
İran’a damgasını vuran Türk gruplarının başında gelmektedir1.
f) Şahsevenler
Taşıdıkları ad, uzun zaman, bir Türk halkının milli adı olmaktan
ziyade, İran devlet idaresinde sadece siyasi bir terim olarak kullanılmıştır. Bugün sayıları 180-200 bin civarında olan Şahsevenler Azerbaycan Türklerinin bir parçası olup Şah İsmail Döneminden itibaren
kurulan Şahlığı ve şahlık tahtını en emin bir şekilde korudukları ve
devletce itimad edildikleri için “Şah-sevenler” olarak anıla gelmişlerdir. Yaşadıkları saha, güneyde Savelan Dağları eteklerinden batıda
Karasu Irmağı boyuna kadar uzanan, bugünkü Güney Azerbaycan’ın
küzey doğu bölgesinde yaşamaktadırlar2. Şahsevenler başlıca şu
ana kollara ayrılmaktadır: Kocabeglü, Beydili, Hacıhocalu, YediOymak, Acarlu, Zergerlü, Çakırlu, İnallu, Ustaçlu, Sarıçalu, Karahubanlu, Ilhıçı ve Karamanbegü3.
g) Ve Diğer Türk Grupları:
Yukarıda zikredilen Türk gruplarından başka İran’da yaşamakta
olan pek çok küçük Türk boyu bulumaktadır. Güney Azerbaycan’da
yaşayan Hamse Türkleri (250.000), Karadağlılar (150.000), Karapapaklar (40.000), Miskin (10.000), Şatranlı (9000), Geyimli (6000),
Delikanlu (5000), Beybağlı (5000); Tahran’ın doğusunda yaşayan
Kengerlüler (70.000); Kirman ve Belucistan bölgelerinde yaşayan
Horasani ve Boçaci Türkleri (95.000), Horasan’da Karâiler (65.000),
Nişapur’da Bayetler (150.000), Gürgan eyaletlerinde yaşayan Timurtaşlar ve Goudanlar (165.000), Kazvin ve Hamedan’da yaşayan
Türk grupları bulunmaktadır. Kisaca, İran’da yaşayan Türklerin nüfusu 30 milyonu çoktan geçmiş bulunmaktadır4.
M. Bala, “Kaçar”, İslam Ansiklopedisi, C. VI, s. 33-38.
V. Minorsky, “Şah-seven”, İslam Ansiklopedisi, C. XI, s. 288-291.
3
Togan, “Azerbaycan”, İ.A, C.II, s. 93.
4
A. Caferoğlu-T. Yücel, “Güney Azerbaycan ve İran’daki Türkler”, Türk
Dünyası El Kitabı, Ankara, 1976, s. 1111-1120; M. Saray, Türk-İran →
1
2
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XIV. KUZEY VE GÜNEY AZERBAYCAN’IN SİYASİ
TARİHİ (AZERBAYCAN’A KISA SÜRELİ
HAKİM OLAN DEVLETLER)
a) Şirvanşahlar Devleti (799-1096) (1120-1551)
Kuzey Azerbaycan’ın Dağıstan sınırlarına yakın Kura Irmağı
ağzından Derbend’e ve oradan Hazar’a kadar uzanan bölgede Abbasilere bağlı bir Müslüman Arap âilesi tarafından ilk defa kurulan
Şirvan Devleti, 799-1096 yılları arasında bölgenin Müslümanlaşmasına katkıda bulunmuştur. O dönemde Azerbaycan’da kısa sürelerle varlıklarını devam ettiren Sacîler (879-941), Salarîler (941-981),
Revvadîler (981-1020), Şeddadîler (985-1067) gibi küçük devletçikler veya beylikler Azerbaycan’da İslam’ın yerleşmesi için mücadele
etmişlerdir. Müslüman Oğuz Türklerinin Selçuklu önderliğinde bölgeye gelmelerinden sonra bu devletlerin varlığına son verilmiştir.
Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanma dönemine girdiği yıllarda, bu gelişmelerden istifade eden Gürcü Kralı IV. David ile oğlu
Petre’nin Azerbaycan’a saldırması ile Şirvanlarşahlar Devleti’nin
yeniden canlanmaya başladığını görüyoruz. İran kökenli bir şehzade olduğu iddia edilen Kisrân’ın oğlu Ebu’l- Muzaffer Minuçehr
(1120-1160), Hristiyan Gürcülerin saldırılarına karşı Şirvan bölgesini Müslümanlarını korumak için Şanlığını ilan edince, devletin
adı da Şirvanşahlar olarak anılmaya başlanmıştır. Ubu’l- Muzaffer
Minuçehr ve oğlu Ahsitan (1160-1196) Gürcülere karşı Müslüman
ahaliyi başarıyla korumuşlardır. Azerbaycan Atabeyleri olarak bilinen İl-Denizlilerin ülkeye hakim olmaları üzerine Şirvanşahlar Devleti de onlara bağlı olarak hareket etmeye başlamıştır. İran kökenli
bu hanedanın kısa zamanda Türkleşmesi üzerine zaten Türk nüfusa
dayalı bu küçük devlet de Azebaycan’da yaşayan bir Ttürk devleti olarak tarihe geçmiştir. Başkenti önceleri Şamahî idi. Sonradan
Derbend’e nakledilen başkent Şirvanşahlar Devleti’nin merkezi olmuştur. Şirvanşahlar, Azerbaycan’a hakim olan İran Şelçuklularına,
İl-Denizlilere, Harezmşahlara, Moğollara (İlhanlılara), Celairilere,
→ İlişkileri, s. 255-262; Yukarıda zikredilen Türk grupların yanı sıra, Güney
Azerbaycan’a yerleşen değişik etnik gruplar da olmuştur. Bkz., Attar, İran’ın
Etnik Yapısı, s. 157-222.

73

Timurlulara, Kara-Koyunlulara ve Ak-Koyunlulara bağlı kalmışlardır. Ak-Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Azerbaycan’a Şiî propagandası yaptırmasından rahatsız olan Sunni Müslümanların yaşadığı Şirvanşahlar Devleti Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir.
Şiî militanlarının desteği ile bölgedeki hâkimiyetini genişletmek
isteyen Uzun Hasan, önce Şiâ reisi Şeyh Cüneyd’in kız kardeşiyle,
sonrada kızının Şeyh Cüneyd’in oğlu Haydar ile evlenmelerine izin
vermiştir1.
Uzun Hasan’ın, bu siyaseti başta Azerbaycan ve Osmanlı Develet olmak üzere Türkistan Müslümanları arasında da endişe yaratmıştır. Bu endişe sonunda Osmanlı Devleti, Ak-Koyunlular ile 1473
yılında Otlukbeli savaşını yapmak zorunda kalmıştır. Bu arada Şeyh
Cüneyd, Azerbaycan’ı kontrol altına almak için müritlerinden oluşan bir ordu ile Sunni Müslümanların liderleğini yapan Şirvaşahlar
Hükümdarı Sultan Halil ile savaşmış, savaş sonunda mağlup olarak
hayatını kaybetmiştir. Babasının intikamını almak için Şirvanşahlar
üzerine yürüyen Şeyh Haydar da, Şirvanşahlar Hükümdarı Ferruh
Yesâr’a mağlup olmuştur2. Şirvanşahlar ile mücadele dedesinin ve
babasının ölümüne sebep olduğu için Şah İsmail Safevi Hanedanının
kurduktan sonra Şirvanşahlara karşıacamasız davranmış, fakat onların
Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine, Anadolu’da Şiî propagandası yüzünden yeterince rahatsız ettiği Osmanlı Devleti ile
harp etmek mecburiyetinde kalmıştır. Şah İsmail’in kaderi büyük
dedesi Uzun Hasan’ın ki gibi olmuştur.
Bu arada, Osmanlı Devleti Safevilere karşı şirvanşahları desteklemekle kalmamış, 1578’de Şirvaşahları resmen himayesine alarak
oradaki Sunni Müslümanların emniyetini sağlamak yolunu seçmiştir.
Şirvanşahlar Devleti’nin başına geçen hükümdarları, başa geçiş tarihlerine göre, şöyle sıralamak mümkündür: Ebu’l-Muzaffer
Minuçehr(1120-1160), Ahsitan (1160-1196), I. Ferruhzâd (12051233), Kethtasb (1233-1261), Keykûbad (1317-1346), Kâvûs
(1346—1372), Hûşeng (1372-1382), I. Şeyh İbrahim (1382-1418),
I. Sultan Halil (1418-1462), Ferruh Yesâr (1462-1500), Bayram
1
M. Saray, Türk-İran İlişkiler, AAM, Ankara, 1999, s. 18; W. Hinz,
Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, Cev. T. Bıyıkoğlu, Ankara, 1948, s. 23-36.
2
Saray, Türk-İran İlişkileri, s.18-19.
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Beg (1500-1501), Gazi Beg (1501-1502), Sultan Mahmud (1502),
II. Şeyh İbrahim (1502-1524), II. Sultan Halil (1524-1535), Şahruh
(1535-1538), Burhan Ali Sultan (1548-1551) ve Ubu Bekir Mirza
(Paşa)1.
b) İl-Denizliler (Azerbaycan Atabeyliği) (1146-1228)
Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasından sonra meydana
gelen devletlerden biri de “Azerbaycan Atabeyleri”nin idareciliğini yaptığı İl-Denizliler Devleti idi. Azerbaycan’ın büyük kısmı ile
Arân ve Cibal bölgelerinin kuzelini kapsayan küzeybatı İran’ı idare
eden Azerbaycan Atabeyliği’nin toprakları Iram Selçukluları (11181194)’nın hâkimiyeti altında bulunuyordu. Azerbaycan Atabeyliği
hanedanını kuran ve aslen Kıpçak Türklerinden bir âilenin oğlu olan
Şemseddin İldeniz, Irak Selçuklu sultanı Mesud (1134-1152)’un
Atabeylerinden biri idi. Mesud tarafından Arrân valiliğine tâyin edilen Şemseddin İldeniz bu valiliği esnasında Gürcülere karşı kazandığı zaferlerle meşhur olmuştur. İldeniz, 1146’dan itibaren, görünüşte
Selçuklulara bağlı olarak, gerçekte ise Azerbaycan’ı müstakil bir
şekilde idare etmeye başlamıştır. Mesud’un ölümünden sonra yerine
geçen üvey oğlu Aslan-şahı istemeyen diğer atabeyleri ve emirleri
bertaraf eden İldeniz Aslan-şah’ın tahtını sağlamlaştırndığı için nüfuzu daha da artmıştır. Seyçuklular arasındaki bu içi mücadelelerin
cereyan ettği yıllarda, bu karışıklıktan istifade eden Gürcü III. Giorgi, 1162 Temmuzunda gence yakınlarına kadar olan Azerbaycan
topraklarını işgal etmiştir. Azerbaycan Atabeyi İldeniz, Aslan-şah ve
diğer atabeylerden aldığı takviye kuvvetleri ile, Gürcü kralının ordusunu 1163 Temmuzunda mağlup ederek işgal edilen Azerbaycan
topraklarını geri almıştır2.
İldeniz’in 1175 yılında ölümünden sonra büyük oğlu Nusreddin Cihan Pehlivan (1175-1186) İldeniz Devleti’nin başına geçti.
Bu arada, Irak Selçukluları lideri Aslan-şah ölmüş ve yerine oğlu
III. Tuğrul geçmişti. III. Tuğrul ile çok iyi bir dostluk kuran Cihan
Pehlivan, III. Tuğrul’un rakiplerini yenmesine yardımcı olduğu için
1
Bu hususta geniş bilgi için bkz., Yakub Mahmudov, “Şirvanşahlar Dövleti”, Azerbaycan Tarihi, Bakü, 1996, s. 204-206 ve 217-220.
2
M. Bala, “İldeniz”, İslam Ansiklopedisi, V/II, s. 961-964.
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tıpkı babası İldeniz gibi, Irak Selçukluları indinde son derece nüfuzlu ale gelmiştir. Cihan Pehlivan’ın 11 yıl süren hükümdarlık zamanı
Azerbaycan halkının en çok rahat ettiği bir devir olmuştur1. Cihan
Pehlivan’dan sonra yerine geçen kardeşi Muzaffereddin Kızıl Aslan
(1186-1191)’ın Irak Selçuklu lideri III. Tuğrul ile geçinemeyişi ülke
çapında huzursuzluğu sebep olmuştur. Onun 1191’de öldürülmesi
üzerine İldenizliler Devleti’nin başına yeğeni Kutluğinanç geçti.
Fakat, Kutluğinanç’ın Harezmlilerin idaresindeki Hemedan’a saldırması Azerbaycan’da idarenin sarsılmasına sebep olmuştur. Zira,
Harezmli komutan Mayacık, bir baskın ile Kutluğinanç’ı öldürtmüş
ve yerine de Ebu Bekir (1196-1210)’in başa geçmesini sağlamıştır.
Fakat, İldenizli Devleti’nin Atabeyleri arasında vuku bulan bu çekişmeler, Gürcülerin yeniden Azerbaycan topraklarına göz dikmelerine sebep olmuştur. Kraliçe Tamara (1184-1212) önderliğindeki
Gürcü kuvvetleri, Ebu Bekir kumandasındaki İldenizliler ordusunu
yenmiştir. Ebu Bekir, Dovin, Kars ve Erdebil’i Gürcülere bırakarak
Tamara ile sulh yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Bir müddet sonra
bir Gürcü prensesi ile evlenen Ebu Bekir, Gürcülerle dostane ilişikiler içerisine girmiştir2.
Gürcülerle sulh yapan Ebu Bekir, bundan sonra bütün enerjisini
Azerbaycan’a göz diken Ahmed” Kutluğinanç îlilerin lideri Alaeddin Kara Sungur ve Erbil Emiri Muzafereddin Gök Böri ile mücadelede harcamıştır. Ebu Bekir uzun mücadelelerden sonra bu rakiplerini yenmiş ise de, kendisi çok yaşamamış ve 1210 yılında ölmüştür.
Ebu Bekir’in yerine Azerbaycan Atabeyi olan kardeşi Özbek, Irak-ı
Acem hâkimi Mengli ile mücadelesinde oldukça yıpranmış ve o bölgeyi Harezmşahlara bırakmak mecburiyetinde kaldığı gibi, kendisi
de onların hâkimiyetini kabul etmiştir. 1225 yılında Özbek’in ölmesi
üzerine yerine oğlu Kızıl Aslan geçmiş ise de, 1228 yılında Azerbaycan Harezmşahların hâkimiyetine girmiştir3.
İldenizlilerin Azerbaycan tarihindeki en önemli rolü ülkeye yerleşen Müslüman Oğuz boylarının huzur ve istikrar içinde yaşamalaE. Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1985, s. 198-199.
Merçil, age, s.200.
3
Merçil, age, s. 201; İ. Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, TTK,
Ankara, 1956, s. 199-203.
1
2
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rını, Türk-İslam kültürünün gelişmesini sağlamaları olmuştur. Ayrıca İldenizliler, Azerbaycan’ı şair ve âlimler için cazip hale getirmişlerdi. Atabey İldeniz, kendisinin gömülmüş olduğu Tebriz’deki türbesinin bitişiğine bir de medrese yaptırarak Azerbaycan halkının
eğitim ve kültür alanında gelişmesine katkıda bulunmuştur. Buna
ilaveten devrin ünlü edip, şair ve mütefekkirlerini himaye ederek
onların rahat bir hayat yaşamalarını ve güzel eserler vermelerini
sağlamışlardır. İldeniz’in himayesine mahzar olanların başında
Azerbaycan edebiyatında büyük çığır açmış olan Genceli Nizamî,
Şirvanlı Hakanî, Şirvanlı Felekî ve Katip Tebrizî gelmektedir. Atabey
Pehlivan Muhammed’in himayesinde yaşayan şairlerden İmâdeddin
Gaznevî ve Şefruh İsfahanî de güzel eserler vermişlerdir. Kızıl Aslan ise, Enverî, Nizamî, Kıvamî, Beylekanî ve Faryabî gibi ünlü şairleri himaye ederek rahat bir hayat sürmelerini sağlamıştır. Son atabeylerden Nusreddin Ebu Bekr ile Özbek, daha çok imar faaliyetlerine
ağırlık vermişler, Tebriz, Nahcivan, Şamahi ve Bakü başta olmak üzere pek çok şehirde camiler, medreseler ve türbeler yaptırmışlardır1.
c) Moğollar (İlhanlılar)
Bir Asya kavmi olan Moğollar, Türklerle çok karışmış olan bir millettir. İlk çağlarda Hunların, Orta çağlarda Göktürklerin hâkimiyetinde
yaşayan Moğollar, daha önceleri bugünkü Moğolistan’ın doğusunda
Mançurya’ya doğru uzanan bölgede yaşıyorlardı. Ötüken merkezli
eski Türk yurdunu Kırgızlar’dan alarak yerleşen Moğollar, Türk kavimlerinin İslam’a girişi ve batıya doğru kaymalarından istifade ederek asıl adı Temuçin olan Cengiz’in önderliğinde Moğol Devleti’ni
kurmuşlardır. Türk kültürünün ve devlet idare tarzının önemli ölçüde tesirinde kalmasına rağmen Cengiz Han (1155-1227), kurduğu
devletin yönetimi için ortaya koyduğu katı prensipler ve hukuk anlayışı ile, tarihe en acımasız devlet adamlarından biri olarak geçmiştir.
XIII. asrın ilk yarısında Çin’den Avrupa içlerine kadar uzanan sahayı
işgal eden Moğollar, nüfusun büyük çouğunluğunu Türklerin meydana getirdiği bu geniş bölgede, kendilerine direnen veya direnmek
isteyen Türk ve Türk-İslam devletlerini yıkmış ve kendini müdafaa
eden halklara da son derece acımasız davranmıştır.
1

Merçil, age, s.201-202.
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Moğolların, en büyük arzularından biri de, Çin ve Hind’den
gelerek Orta Asya’da birleşen ve oradan Akdeniz ve Karadeniz limanlarına ulaşan meşhur İpek Yolu’nu kontrol etmekti. Moğolların
batı istikametinde genişlemelerine en büyük engel ise Horezmşahlar
(1097-1231) Devleti ve bu devletin liderleri Alâeddin Tekiş (11721200), Sultan Alâeddin Muhammed (1200-1220) ve Celaleddin Harzemşah (1220-1231) idi. Kanglı ve Kıpçak Türlerinden oluşan Harezmşahlar ordusu ile Alâeddin Tekiş’in başlattığı genişleme siyaseti
Sultan Alâeddin Muhammed zamanında doruk noktasına ulaşmıştır.
Harezmşahların bu genişleme döneminde kuzey Hindistan’daki Delhi Türk Sultanlığı’nı ve Azerbaycan’daki İldenizliler Devleti’ni ve
Irak Selçukluları’nı yıkması son derece yanlış olmuştur. Moğol orduları Harezmşahların başkenti Gürgenç’i aldıktan sonra Celâleddin
Harezimşah ümitsizce Moğollar’a karşı direnmiş ise de zorla işgal
edilen Türk ülkelerinden gerekli desteği alamadığı için Moğollar’a
karşı başarılı olamamıştır. Hızla ilerleyen Moğol orduları bütün İran
coğrafyasını, Azerbaycan’ı ve Irak’ı işgal etmiştir1.
Harezmşahlar’ı takiben İran’a ve Azerbaycan’a ilk giren Moğol
orduları 1220-1223 yılları arasında Nahcivan, Serap, Beylekan, Tebriz, Bakü, Şirvan ve Derbent’i yağma etmiştir. Moğol istilasından
sonra Kıpçakların kuzeyden gelerek Derbent ve Şirvan’ı yağma etmesi Azerbaycan halkı için acı bir sürpriz olmuştur. Bu karışık durumdan istifade eden Gürcüler harekete geçerek Gence’ye hücum
etmiş ve şehri yağmalayıp çekilmişlerdir. Bu baskınlardan son derece yıpranan Azerbaycan halkı bir müddet sonra Harezmşahların
hâkimiyetini kabul etmek zorunda kalmıştır. Celaleddin Harezm
Şah veziri Şeref el-Mülk’ü Azerbaycan’a genel vali tâyin etmiştir.
Fakat son derece maddiyat düşkünü bir zat olan Şeref el-Mülk, halktan aldığı ağır vergilerle onların perişan olmasına sebep olmuştur.
Sonunda Moğol, Gürcü ve Kıpçak baskınlarından sonra gelen bu
Harezmşah soygununa dayanamayan Azerbaycan halkı isyan etmiştir. Tebriz’de başlayan isyan kısa zamanda ülkenin diğer bölgelerine
de yayılmıştır. Bu isyandan son derece telaşa kapılan Şeref el-Mülk
1
İ. Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi, TTK, Ankara, 1956, s. 196205; M. F. Köprülü, “Harizmşahlar”, İslam Ansiklopedisi, V/I, s. 269-275; E.
Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1985, s. 187-196.
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emrindeki askeri kuvvetleri silâhsız halkın üzerine göndermiş ve
pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur1.
1231’de Harzemşahların Moğollara yenilmesinden sonra Moğol
orduları Azerbaycan’a girdi. 1239’a gelindiğinde Azerbaycan’ın tamamı Moğolların kontrolüne geçmişti. Moğol orduları Azerbaycan’ı
işgal ettikten sonra, önce ülkede kendi idarelerini kurmuş, bir müddet
idareden sonra ülkeyi yağmalayarak terk etmişlerdir. Azerbaycan’da
kurulan bu Moğol yönetimi 1239’dan 1256 yılına kadar devam etmiştir. Genel vali tâyin edilen Argun’un idaresinde sadece Azerbaycan değil Acem-i Irak, Horasan, Kirman, Lur, Gürcistan ve Ermenistan da var idi.
Cengiz Han ölmeden önce Moğol imparatorluğunu evlatları arasında paylaştırmıştı. Ölen büyük oğlu Cuci’nin evlatlarına “Altın
Orda Hanlığı”nı, Çağata’ya “Çağatay veya Türkistan Hanlığı”nı,
Hülagu’ya, “İlhanlı Devleti”ni ve Kubilay’a “Çin-Moğol Devleti”ni
vermiştir. Cengiz’in ölümünden sonra büyük hükümdarlık makamına geçen Mönke Han, Hulagü Han komutasında 1253 yılında gönderdiği bir ordu ile İran, Irak ve Suriye’yi yeniden işgal ettirerek
Ön Asya’da Moğol hâkimiyetini perçinleştirdi. Bu askeri faaliyetler
esnasında Hulagü Han 1256’da İran’da Elamut kalesinde yerleşmiş
olan İsmailileri ortadan kaldırmış ve 1258’de Bağdat’ı işgalden sonra Abbasi Halifeliğine son vermişti. Hulagü Han’ın başkanlığında
kurulan bu Ön Asya’daki devlete İlhanlı adı verildi. İlhanlı Devleti,
Mısır’dan Amu-Derya’ya, Basra körfezinden Derbend’e kadar uzanan bölgeye hakim idi. Bu devletin halklarını ise Türkler, İranlılar,
Araplar ve çeşitli etnik gruplar oluşturuyordu.
Hulagü Han, İlhanlı Devleti’nin başına geçtikten sonra, kardeşleri, komutanları ve babası Cengiz Han zamanında yıkılan ve yakılan ülkeleri kalkındırmak ve yeniden imar etmek için bir seri tedbirler aldı. Zira, istilalar ve savaşlar yalnız Azerbaycan’da değil, bütün
Ön Asya ülkelerinde tahribat yapmış ve şehirleri harabe haline getirmişti. Ayrıca, işgal edilen ülkelerin en verimli toprakları Moğol haneden mensuplarına, komutanlarına ve idarecilerine tahsis edildiği
için halk tamamen fakirleşmişti. Bu felaketten Azerbaycan halkı da
nasibini almıştı.
1

M. H. Yınanç, “Celaleddin Harzemşah”, İslam Ansiklopedisi, III, s.49-53.
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Daha önce yerli idarecilerin Azerbaycan halkından haraç, cizye, bac, biyar ve tağar adı altında aldığı vergilere ilaveten Moğolların koyduğu topçur, tamga vb. gibi vergiler halkı bunaltmış olsa
da toplanmaya devam edildi. Vergi kaçakçılığının olmaması için
Moğollar 1254 yılından itibaren Azerbaycan’da 10 yaşından 60 yaşına kadar bütün erkeklerin listesini yapmaya başladı. Bu usülle Moğollar 40’dan fazla vergi mükellefi yaratmıştır. Vergiler tâyin edilen
mutemetler tarafından toplanırdı. Mutemetlerin yaptığı yolsuzluklar
ise halka ödettirilirdi. Kısaca, Azerbaycan halkı tam bir yoksulluğa
mahkum edilmişti. İşte Azerbaycan’ı ve komşu ülkeleri bu sıkıntılardan kurtarmak için, dini ve mahalli idarecilerin gönlünü alacak
şekilde imar işlerini ve ticaret yapma usullerini geliştirdiler. Böylece Moğol idarecileri ağır vergiler topladıkları halkın gönlünü biraz
da olsa hoş tutmayı başarmıştır. Nitekim, imar işlerinin hızlanması
şehirleri canlandırmış, bu arada Çin’den Akdeniz ve Karadeniz limanlarına ulaşan İpek Yolu’nun kontrolü Moğolların elinde olduğu
için ticaret hayatı da hızla canlanmıştır. Yıkılan şehirlerin yeniden
imarı ve ticaret hayatının gelişmesi Azerbaycan halkının zor da olsa
ağır Moğol vergilerinin altından kalkmasını sağlamıştır. Ticaretin
canlanması ile Tebriz ve Tiflis başta olmak üzere bölgedeki önemli
şehirler hızla gelişip zenginleşmeye başlamıştır.
Ticaretin getirdiği maddi imkanlar Azerbaycan ve komşu ülkelerde sanat ve fikir hayatının gelişmesine vesile olmuştur. Nitekim, Azerbaycan, iran ve Irak’ta İslam kültürü yeniden canlanmış,
Türk-Moğol tarihi için önemli bir kaynak olan “Cami-üt Tevarih”i
Reşidüddin’in, “Tarih-i Cihanküşâ”yı ise Cüveyni’nin, “Tarih-i
Olcaytu”yu Abdullah Kaşi’nin, “Tarih-i Vessaf”ı Abdullah Şurazi’nin,
“Nuzhetul Glup’ı Hamdullah Gazvini’nin bu devirde yazdığını görmekteyiz. Yapılan mimari eserlerin ve ortaya konan güzel sanatların
en büyük ustalarından biri olan Yakut-u Musta’sımî ile Zeynelleddin Şirvanî ve Mahmud İbn Maksud bu devirde yetişmiştir1. Ayrıca
Azerbaycan’da ilmi faaliyetlerin de arttığını görmekteyiz. Nasreddin
Tuçi’nin rehberliğinde Maraga’da açılan rasathanede pek çok bilim
adamı çalışmıştır. Matematikçi Übeyd Tebrizî ile tıpçı Mahmud İbn
B. Spuler, “İlhanlılar”, İslam Ansiklopedisi, V/II, s.967-971; F. Sümer, “Azerbaycan’ın Türkleşmesi Tarihine Umumi Bir Bakış”, Belleten, XXI/28, s.435-442.
1
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İlyas ve Fazlullah Reşideddin bu devrin ünlü bilginleri idi. Bu arada
Azerbaycan edebiyatı ve musikisi alanında da önemli şahsiyetlerin
yetiştiğini görüyoruz. Zülfuqar Şirvanî ile Öhvedi Maragai’nin Şiîr
ve nesirleri ile Sefieddin Ürmevi ve Abdulkadir Maragai’nin musiki
alanlarında büyük başarılar elde etmişlerdir1.
Azerbaycan, İran ve Irak’ı kontrol eden İlhanlı Devleti, Hülâgu
Han zamanında en iyi devrini yaşamasına rağmen, Azerbaycan sıkıntılı günler yaşadı. Bunun en büyük sebebi, Altın Orda Devleti ile İlhanlılar Devleti arasında Azerbaycan’a kimin hakim olacağı konusuydu. Esasında, Moğol İmparatorluğu Kubilây (Çin-Moğol İmparatorluğu), Kıpçak (Altın Orda Hanlığı), Cuci’nin evladı Hülâgu (İlhanlı
İmparatorluğu) arasında 4’e ayrıldığı zaman Kafkasya’nın kuzeyi Altın Orda’ya, güneyi ise İlhanlılara verilmişti. Altın Orda hükümdarları
Azerbaycan’ın da kendi kontrolleri altında olmasını istediği için, bu
ülkeye 1263-1265 ve 1288-1290 yılları arasında iki önemli sefer yapmıştır. Her ne kadar bu Altın Orda seferleri başarılı olamamış ise de,
Azerbaycan’a ve İlhanlı Devleti’ne büyük zararlar vermiştir. Bu ise,
devlet yönetiminde istikrarsızlığa yol açmıştır. Gazan Han’ın (12951304) başa geçmesiyle istikrar sağlanmış ve Azerbaycan geçici de
olsa, huzura kavuşmuştur. Gazan Han’ın İslâm’ı kabul etmesi ve bütün Moğol unsurlardan da Müslüman olmalarını istemesi, hem Azerbaycan, hem de Irak ve İran halkı tarafından memnuniyetle karşılanmış, bu ise İlhanlı Devleti’ni güçlü hale getirmiştir.
Gazan Han’ın 1304’te ölümü üzerine, yerine kardeşi Olcaytu
(1304-1316) İlhanlı Devleti’nin başına geçerek, istikrarın devamını
sağladı. Fakat onun ölümünden sonra başa geçen 12 yaşındaki Ebu
Seyid (Said) (1316-1335)’in tecrübesizliğinden istifade eden emiri
Çoban, muhteris bir kişiliğe sahip olduğu için, kısa zamanda ülke
huzursuzluğa sürüklendi. Bundan istifade eden Altın Orda Hanı Özbek Han (1322-1340), iki defa Azerbaycan’a sefer yaptı. Ülkenin
kuzey kısımlarını alarak, Kür çayına kadar ilerledi. 20 yaşına geldikten sonra, emiri Çoban ile mücadele eden Ebu Seyid onu bertaraf
etti ise de, İran ve Irak’ta ortaya çıkan huzursuzlukları önleyemedi.
İlhanlılar Devleti’nin bu çalkantılı döneminde Azerbaycan’da devBu devir bilim, kültür ve sanat hayatı hakkında geniş bilgi için bkz., S. Eliyarlı,
“XIII-XV. Yüzyılların Medeniyeti”, Azerbaycan Tarihi, Bakü, 1996, s.333-363.
1
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lete karşı şu üç zümrenin başkaldırmaya başladığını görüyoruz: Çobaniler, Celayiriler ve Şirvanşahlar1.
Azerbaycan tarihinin büyük üstatlarından hocam rahmetli Prof.
Togan’a göre, “Azerbaycan’ın kat’i olarak Türklerle iskanı İlhanlılar
devrinde vuku bulmuştur. Ucan, Maraga, Van’ın kuzeyindeki Büyük
Aladağ ve Kökçe Deniz bölgesindeki Aladağ gibi, yüksek dağlık
yerler yaylak ve Aras nehri havzası, Karabağ, Mugan ve Güneyde
şimdiki Hamsa yöresi kışlak olmak üzere Türk iskanının merkezi
oldular. Bu bölgelere büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu
Uygur, Kıyat, Bayaut, Sulduz, Çobani, Celayir, Mangıt, Suganut
ve Uyrat boyları ve urukları yerleştirilmiştir. Bu ülkedeki eski Türk
ahaliye gelince, Moğollar onları kendilerinden sayarak, yerlerinde
bırakmışlardır. Diğer mıntıkalarda da Türk ve Türkmenler, hep kendi yerlerinde kaldılar. Bu Türk-Moğol dostluğu sayesinde Moğol ordularının yarıdan fazlası daima Türklerden oluşmuştur”2.
d) Çobaniler ve Celayirîler
Yukarıda da izah edildiği gibi, Ebu Seyid’in gençliğinden istifade ederek idareyi eline alan emir Çoban aslen Azerbaycan bölgesine yerleşen Türkmen Beylerinden biriydi. Onun ölümünden sonra
torunu Şeyh Hasan, Türkiye’den topladığı Türkmen kuvvetlerinin
başında, Azerbaycan’a gelerek, ülkeyi ele geçirmek isteyen Celayirlileri, geldikleri Irak bölgesine çekilmeye zorlamıştır. Şeyh Hasan’ın
ölümünden sonra başa geçen kardeşi Melik Eşref bir müddet daha
Azerbaycan’ı idare etmiştir. 18 yıl kadar süren bu Çobaniler yönetimini benimsemeyen Azerbaycan halkı, Altın Orda hükümdarı Canibeg Han’ı ülkeye davet ederek Çobanileri kovmasını istemiştir.
1357 yılında Kafkaslar’dan inerek bütün Azerbaycan’ı işgal eden
Cenibeg Han, Tebriz’de Melik Eşref’i idam ettirmiştir. Böylece
Azerbaycan’da Çobaniler hâkimiyeti sona ermiştir. Bu aynı zamanda Azerbaycan’da İlhanlı hâkimiyetinin de sonu olmuştur3.
1
W. Barthold, “Gazan”, İA, IV, s. 729-730; W. Barthold, “Hulagu”, İA,
V/1, s. 581-582; T.H. “Olcaytu”, İA, IX, s. 387-389.
2
Togan, “Azerbaycan”, İslam Ansiklopedisi, II, s.103-104.
3
F. Sümer, “Azerbaycan’ın Türkleşmesi Tarihine Umumî Bir Bakış”, Belleten, XXI/28, s. 439-441.
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Celayirlilere gelince: İlhanlılar Devleti’nin son yıllarındaki karışıklıklardan istifade eden Şeyh Hasan Celayiri 1340 yılında Bağdat’ı
alarak, Emirliğini ilan etmişti. Onun yerine geçen oğlu Emir Şeyh
Üveyz (1354-1374) Canibeg Han’ın Azerbaycan’ı tark etmesinden istifade ederek 1358-1359 yıllarında Tebriz’i işgal ederek
Azerbaycan’ı Celayirli Devleti’ne bağladığın ilan etmiştir. Bununla yetinmeyen Şeyh Üveyz, kendi hâkimiyetini tanımayan Şirvan’ı
da alarak, Azerbaycan’da idaresini kuvvetlendirmiştir. Tebriz’i başkent yapan Şeyh Üveyz, vefat ettiği 1374 yılına kadar, ülkeyi başarıyla yönetti. Şeyh Üveyz’den sonra başa geçen Sultan Hüseyn
(1374-1382) döneminde, merkezi idarenin başarılı olamadığını ve
isyanların başladığını görüyoruz. 1376 yılında Şiraz hâkimi Şah
Şuca, 1377 yılında ise Karakoyunlu Türkmen Beylerinden Behran
Hace ile Kara Mehmed’in isyan ettiklerini görüyoruz. Sultan Hüseyn, Tebriz’i işgal eden Şah Şuca ile Türkmen Beylerini güçlükle itaat altına aldı. Bu isyanlardan istifade eden Celayir âilesinden
Sultan Ahmed Muğan ve Arran’da ordu toplayarak Sultan Hüseyn’e
karşı isyan etti. Bu iç mücadeleden faydalanan Şah Şuca, 1381’de
yeniden Tebriz’e hücüm ettiyse de, Sultan Hüseyn’in kuvvetlerine
yenilerek geri çekildi. Fakat taht için isyan eden Sultan Ahmed’in
kuvvetlerine yenilerek 1382’de hayatını ve tahtını kaybetti. Celayirli tahtını ve Azerbaycan’ı ele geçiren Sultan Ahmed, hâkimiyetini
aralıklarla 1410 yılına kadar devam ettirdi. Onun zamanında ortaya çıkan anlaşmazlıkların halledilmesinde büyük rol oynadığı için,
Şirvanşahlar’dan Huşenk (1372-1382) Azerbaycan halkı indinde
büyük itibar kazanmıştır.
Çobaniler ve Celayirliler idaresi Azerbaycan halkı üzerinde iki
zıt etki bırakmıştır. Çobaniler devri iki sebepten dolayı Azerbaycan
halkının iktisadi hayatına büyük darbe vurmuştur. 1- Yabancı müdahaleler ülke ekonomisini altüst etmiştir. 2-Çobanilere mensup idareciler halkı bir nevi haraca bağlamıştır. Çobanilerden Emir Eşref
Tebriz’i terk ederken mallarını taşıtmak için 1000 deve, 400 katır
kullanmıştır. Çobanilerin bu kötü ekonomik performansına karşılık
Celayirliler de, bilhassa Şeyh Üveyz döneminde, ülkede başlayan
bayındırlık işleri, açılan su kanalları tarımın gelişmesine ve ekonominin canlanmasına sebep olmuştur. Azerbaycan ekonomisindeki
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bu canlanma, ülkeyi kontrol etmek isteyen Toktamış ve Timur mücadeleleri esnasında yeniden bozulmuştur1.
e) Toktamış ve Timur’un Azerbaycan Kavgası
Daha önce de zikredildiği gibi, Altın Orda hükümdarları “Kafkasya bizim devletimiz snınırları içindedir, dolayısıyla Azerbaycan
da bizimdir” düşüncesi ile hareket etmiş, bu fikre karşı olan İlhanlılarla savaşmıştı. Çobanilerin istibdad ve sömürü idaresine karşı
Azerbaycan halkı davet edince Altın Orda Azerbaycan’ın imdadına yetişmişti. Timur’a gelince: Bir Moğol baba ile bir Türk anneden 1336 yılında Semerkant yakınlarında Şehr-i Sebz’de dünyaya
gelen Timur (1336-1405) tamamen Türk kültür çevresinde yetişmiş ve bir Türk hükümdarı gibi hareket eden büyük bir şahsiyetti.
Timur, emirliğini ilan ettiği 1369 yılından itibaren, önce Çağatay
Hanlığı’na sahiplenmiş, sonra da kendisini Cengiz Han’ın varisi ilan
ederek, İlhanlı, Altın Orda ve Kubilay Han’ın kurduğu Çin-Moğol
İmparatorluğu’nu kontrol etmeye kalkışmıştı. Nitekim, bu maksatla
İlhanlı ve Altın Orda üzerine seferler yapmış, Çin seferine çıkarken
de ölmüştü. Toktamış ise, Timur’un tam olarak Cengiz Han soyundan gelmediğini, dolayısıyla, Cengiz Han’ın evlatlarının başında bulunduğu ülkelere müdahale etmeye hakkı olmadığını savunuyordu.
Timur, Çağatay Hanlığı’na ait toprakları kontrolüne aldıktan sonra,
son yıllarını yaşayan İlhanlılar üzerine yürümüş, bu maksatla hem
Osmanlılarla ve hem de Altın Orda ile savaşmakatan çekinmemişti.
Azerbaycan’ı da İlhanlı Devleti’nin bir parçası addeden Timur, 1385
yılında ordusuyla gelip Azerbaycan’ı işgal etmiştir. Azerbaycan’ı işgal etmekle kalmayan Timur, bu ülkeyi aynı zamanda yağma ederek,
ülkede yetişmiş sanatkârları Semerkand’a götürerek, orayı imar ettirmiştir. Timur’un çekilmesinden sonra Toktamış, 90 bin kişilik ordusu ile Azerbaycan’a gelerek, ülkeyi kendine bağlamıştır. Bunu duyan Timur, 1386 baharında ikinci Azerbaycan seferine çıktı. Tebriz’i
ve Nahcivan’ı alan Timur, Toktamış’ın semerkand ve Buhara’ya hücum ettiği haberini alınca, oğlu Miranşah’ı Tebriz’de bırakarak Orta
Asya’ya döndü. Gerekli hazırlıkları yaparak 1391 yılında Altın Orda
M.H. Yınanç, “Celayir”, İslam Ansiklopedisi, III, s. 64-65; Eliyarlı,
“Çobanilerin Zulmu” ve “Celair Ağalığı”, Azerbaycan Tarihi, s. 296-299.
1
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seferine çıktı. İdil (Volga) boylarında Toktamış’ın ordusunu yenmiş
ise de, Toktamış’ı pes ettirememişti. Yeniden toparlanan Toktamış,
Timur’un işgal ettiği Altın Orda topraklarını geri almaya muvaffak oldu. Bunun üzerine Timur, ikinci Altın Orda seferine çıkarak,
1395’de Toktamış’ı ağır bir yenilgiye uğrattı ki, bu darbeyle Altın
Orda zayıflama dönemine girdi. Timur, bu ikinci Altın Orda seferinde kendisine yardım eden Şirvanşah I. İbrahim’e Şirvan’ın etrafını
vererek Azerbaycan’ın kontrolünün tamamen eline geçirmiştir.
Toktamış ile Timur’un harp alanı haline gelen Azerbaycan, ekonomik ve ticari yönden büyük zararlar görmüştür. Fakat Timur,
Toktamış’ı kati olarak yendikten sonra Azerbaycan’da özellekle Karabağ ve Aras vadisinde yeniden yapılanma ve açtırdığı su kanalları ile
Azerbaycan’ın kısmen de olsa, yeniden canlanmasına fırsat vermiştir.
Çin seferine hazırlanırken 1405 yılında vefat eden Timur, tıpkı
Cengiz Han gibi, imparatorluğunu kurarken çok kan dökmüş ve pek
çok yerleşim merkezini tahrip etmiş ise de, bilahare büyük imar faaliyetlerine girişerek halkın gönlünü almıştır. İlme ve kültüre önem
veren Timur, sanatkâr ve bilim adamlarını destekleyerek onların rahat hayat şartlarına kavuşmalarını ve güzel eserler vermelerini sağlamıştır. Ölümünden sonra evlatları Uluğ Bey, Şahruh, Hüseyn Baykara ve Ali Şîr Nevaî bilim, kültür ve sanat alanlarında dünya çapında başarılar elde etmişlerdir. İlhanlılardan sonra Azerbaycan’da bilim ve sanatın gelişmesinde Timurluların büyük katkıları olmuştur1.

1
Geniş bilgi için bkz, M. Kafalı, “Timur”, İslam Ansiklopedisi, XII/I,
s.336-345; H.R. Roemer, “Timurlular”, İslam Ansiklopedisi, XII/I, s.345370; İ. Aka, Timur ve Devleti, TTK, Ankara, 1991, s.40-50; İ. Aka, Mirza
Şahruh ve Zamanı (1405-1447), TTK, Ankara, 1991, s.99-185; W. Barthold,
Uluğ Bey ve Zamanı, Çev.İ. Aka, TTK, Ankara, 1997, s,113-124.
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XV. AZERBAYCAN VE İRAN’A HAKİM OLAN
TÜRKMEN DEVLETLERİ
a) Karakoyunlu (1391-1469) Türkmen Devleti
İlhanlılardan sonra, Azerbaycan’da Türk hâkimiyetini kuran ve
bunu İran içlerine kadar yayan Karakoyunlu Türkmen Devleti olmuştur. Karakoyunluları takiben idareyi ele alan Akkoyunlular da
bu hâkimiyeti devam ettirmişlerdir. Azerbaycan, bu iki Türkmen
Devleti’nin idaresi döneminde en parlak devirlerinden birini yaşamıştır.
Oğuz boylarından Yıva, Yazır, Döğer ve Avşar’a ait on iki önemli oymak 13. yüzyılın ortalarına doğru Erbil ve Nahcivan bölgelerine gelip yerleşmişlerdi. Bu Türkmen oymakları, şu adları taşıyordu:
Karakoyunlu, Sa’dlu, Baharlu, Duharlu, Karamanlu, Alpağut, Çekirlu, Ayinlu, Hacılu, Ağaçeri, Döğer ve Bayramlu1. İlhanlı Devleti’nin
parçalanmasından sonra bir araya gelen bu Türkmen oymakları, bir
birlik oluşturmuşlardır. Bu birliğin kuruluşunda Karakoyunlu oymağı reisi Bayram Hoca’nın büyük rolü olduğu için, kurulan bu birliğe Karakoyunlular adı verilmiştir. Birliğin bayrağına da kara koç
tasviri yapılmıştır. Karakoyunluların güneyinde Diyarbakır merkez
olmak üzere, diğer Türkmen boylarının oluşturduğu Akkoyunlular
birliğinin bayrağına da Akkoç tasviri yapılmıştır.
Bayram Hoca’nın 1380 yılında ölmesi üzerine birliğin başına
oğlu Karamehmet (1380-1389) geçmiştir. Karamehmet’in başa geçtiği dönemde düşmanca tavırlar içine giren bazı Celayirli Emirleri,
bu tutumlarını değiştirmeyince Karakoyunlu kuvvetleri Tebriz’i almıştır. Fakat, Timur’un bölgeye yaptığı sefer, bu iki rakip kuvveti,
yani, Karakoyunlular ile Celayirlileri ortak düşmana karşı ittifaka
zorlamıştır. Ne var ki bu ittifak, Timur kuvvetleri karşısında tutunamayıp, mağlup olmuştur. Bu başarısızlıkta Celayirlilerin beceriksizlikleri kadar, Karakoyunlu birliğinin yeterince kuvvetli hale gelmemiş olmasının rol oynadığı görülmüştür.
Karamehmet, 1389’da kavgalı olduğu Pir Hasan adlı bir Türkmen
beyi tarafından öldürülünce, yerine oğlu Kara Yusuf (1389-1420)
1

86

F. Sümer, Karakoyunlular, TTK, C. 1, Ankara, 1967, s. 19-31.

geçmiştir. Karakoyunlu birliğini kuvvetlendirerek, bu birliği bir
devlet haline getiren Kara Yusuf, 1391’de Tebriz’i alarak hükümdarlığını ilan etmiş ve kendi adına para bastırmıştır. Ne var ki,
müstakil hükümdarlığının ikinci yılında, yani, 1393’te Timur’un
Azerbaycan’a yaptığı yeni seferden sonra, ülkesinin yarısını kaybetmiştir. Çaresizlik içine düşen Kara Yusuf, Timur’dan kaçan ve
ülkesine sığınan Celayirli hükümdarı Sultan Ahmed ile birlikte Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid (1360-1403)’e sığınmış, istemeyerek de olsa, 1402’deki Ankara savaşı’nın sebeplerinden biri haline
gelmiştir. Harpten sonra Osmanlı ülkesini terk eden Kara Yusuf ile
Sultan Ahmed, Timur’un ölmesinden istifade ederek, ülkelerine geri
dönmüşlerdir. Karakoyunlu hükümdarı, Kara Yusuf’un ilk işi, Şirvan Şah I. İbrahim’in kontrolüne geçen başkenti Tebriz’i geri almak
olmuştur. Ne var ki, eski dostu Sultan Ahmed’in bölgede Celayirli
hâkimiyetini yeniden kurmaya kalkışması ve 1410’da Tebriz’e hücum etmesi, Kara Yusuf’u hem şaşırtmış ve hem de üzmüştür. İki
taraf arasında yapılan savaşı, Karakoyunlu hükümdarı kazanarak,
Celayirlilerin Azerbaycan’daki varlıklarına son vermiştir. Bu olaydan sonra Kara Yusuf, ülkesinin sınırlarını genişletmek için harekete
geçmiş, sırasıyla Erzurum, Bağdad, Kuzey Azerbaycan, Kazvin ve
Sultaniye’yi zabtetmiştir. Bu arada, Şirvan Şah I. İbrahim’i de yenen
Kara Yusuf, Azerbaycan’ın kuzeyindeki bu küçük devleti de kendisine bağlamıştır. Böylece Azerbaycan ve yakın komşuları, tamamen
Karakoyunluların hâkimiyeti altına girmiştir1.
Kara yusuf’un bütün Azerbaycan’a hakim olarak sınırlarını genişletmesi, daha önce bölgeyi kendilerine bağlamış olan Timurluları rahatsız etmiştir. Ankara Savaşı’ndan sonra 1403 kışını Azerbaycan’da
geçiren Timur, 1404 martında Semerkand’a dönerken Azerbaycan
ve ona komşu ülkelerin idaresini, torunu Mirza Ömer’e bırakmıştı.
Fakat, Timur’un 1405’te vefatı üzerine, bütün Timurlu ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da iç karışıklıklar başlamıştı. Mirza
Ömer’in kardeşi, Mirza Ebubekir, babası Miranşah’ın da desteği ile
kardeşinin idaresine baş kaldırmıştı. Halbuki Timur, Azerbaycan’dan
ayrılmadan önce torunlarına “Türkmen Kara Yusuf’a dikkat etmeleKara Yusuf hakkında geniş bilgi için bkz., Sümer, Karakoyunlular, s.
55-103.
1
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rini” tembih etmişti1. Timurlu prensleri arasında taht kavgaları başlayınca, Timur’un bu öğüdü unutulmuş, Kara Yusuf, Tebriz’den başlayarak ülkeyi kısa zamanda kontrolüne almıştır.
Bu arada, amcası Şahruh (1405-1447)’un da desteğini alan Mirza Ebu Bekir, kardeşi Mirza Ömer’i bertaraf ederek, Azerbaycan’ın
yeni hâkimi konumuna gelmişti. Fakat, Türkmen lideri Kara Yusuf,
14 Ekim 1406’da Nahcivan yakınlarında, 21 Nisan 1408’de Tebriz
yakınlarında Mirza Ebubekir kumandasındaki kuvvetleri üst üste
yenerek, Timurluların Azerbaycan’da varlığına son vermiştir2. Kara
Yusuf bununla da yetinmemiş, Sultaniye, Kazvin ve Irak-ı Acem’i
alarak, Azerbaycan’ın sınırlarını genişletmiştir. Böylece, ön Asya’ya
açılan ticaret yolları da Kara Koyunluların eline geçmiştir. Bu ise
Tebriz başta olmak üzere Azerbaycan şehirlerinde ticari ve ekonomik hayatın canlanmasına sebep olmuştur.
Eskiden, Timurluların kontrolünde bulunan bu ticaret yollarını
geri almak, kardeşi Miranşah ile oğullarının intikamını almak için,
Timur’un Herat hâkimi oğlu Şahruh hazırlıklara başladı. Bu arada,
Kara Yusuf ile geçinemeyen Şirvanşah, I. Halilullah ile Akkoyunlular reisi Kara Yülük Osman’a haber gönderen Şahruh, 200 bin kişilik
bir ordu ile Herat’tan hareketle Rey’e gelmiştir. Kara Yusuf ile onun
Türkmen ordusunun kahramanlıkları, bölgede o kadar nam salmıştı
ki, bütün hazırlıklarına rağmen, bizzat Timurlu tarihçilerin ifadelerine göre, Şahruh’un ordusu Türkmenlerle yapılacak savaştan pek
ümitli görünmüyorlardı3. Ne var ki, Kara Yusuf’un aniden ölmesi
ve bu ölüm haberinin Rey’e ulaşması, Şahruh ve ordusuna derin bir
nefes aldırmıştır.
Kara Yusuf’un beş oğlu vardı: Şah Mehmed, İskender, İspend,
Ebu Said ve Cihanşah. Tıpkı, Timur’un ölümünden sonra olduğu
gibi, Kara Yusuf’un ölümünden sonra da evlatları bir araya gelip ülkeyi yönetecekleri yerde, birbirlerine düşerek, taht kavgalarına başİ. Aka, İrin’da Türkmen Hâkimiyeti (Karakoyunlular Devri), TTK,
Ankara, 2001, s. 4.
2
Aka, a.g.e., s. 5-6.
3
İ. Aka, Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), TTK, Ankara, 1994, s.
117; İ. Aka, İran’da Türkmen Hâkimiyeti, s. 14; Sümer, Karakoyunlular,
s. 107.
1
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lamışlardır. Kara Yusuf’un oluşturduğu Türkmen ordusu bu kardeşler arasında paylaşıldığı için gücünden çok şey kaybetmiştir. Kara
Yusuf’un evlatlarının bu taht kavgalarından istifade eden Şahruh ve
müttefikleri, Azerbaycan’ı kolayca işgal etmişlerdir. Önlerinde bir
mukavemet göremeyen Şahruh’un ordusu, Doğu Anadolu’ya kadar
ilerlemiştir. Bu arada, Osmanlı hükümdarı I. Mehmed (Çelebi)’e
bir mektup gönderen Şahruh, kardeşlerini ortadan kaldırdığı için
onu kınadığını söylemiştir. Osmanlı sultanı ise verdiği cevapta,
hâkimiyetin ortaklık kabul edemeyeceğini, ülkenin ve halkın istikrar içinde olması gerektiğini, aksi taktirde karışıklığın düşmanlara
daima fırsat ve cesaret verdiğini bildirmiştir1.
Şahruh, ülkesine dönmeden önce, yeğenlerine Azerbaycan’ın
idaresini teklif etmiş ise de, bir Türkmen ülkesi olan Azerbaycan’da
idareci olmak isteyen çıkmamıştır. Bu durum karşısında Şahruh,
bir kısım kuvvetlerini Azerbaycan’da bırakarak, Horasan üzerinden Herat’a dönmüştür. Şahruh’un Azerbaycan’ı terk ettiği haberini
alan Kara Yusuf’un evlatlarından İspend ile İskender, emirlerindeki
Türkmen kuvvetleri ile çekildikleri Diyarbakır bölgesinden ilerleyerek, Azerbaycan’a girmiş ve Tebriz’i almışlardır. Bir müddet sonra
İspend ölünce, idareyi tek başına ele alan İskender, kardeşleri Ebu
Said ve Cihanşah’ın da yardımları ile bütün Azerbaycan’ı yeniden
Karakoyunlu hâkimiyetine sokmuştur.
Azerbaycan’daki gelişmeleri yakından takip eden ve bu arada
bir Memluklu ordusunun Urfa’yı kuşattığı haberini alan Şahruh,
hem Karakoyunlulara ve hem de Memluklulara hadlerini bildirmek
için 10 Nisan 1429’da ordusu ile Herat’tan ayrılarak, ikinci Azerbaycan seferine çıkmıştır. Şahruh ve ordusu Rey üzerinden ilerleyerek, Ağustos başlarında Tebriz’e ulaşmıştır.
Karakoyunlu hükümdarı İskender ise kardeşleri Cihanşah ve Ebu
Said ile birlikte ordusunu Urmiye Gölü’nün batısındaki Selmas’da
toplamış ve Şahruh’u beklemeye başlamıştı. 17-19 Eylül 1429 tarihleri arasında taraflar üç gün savaşmış, İskender ve sol kanadın
kumandanlığını yapan kardeşi Cihanşah, kahramanca savaşmalarına rağmen, yenilerek, Doğu Anadolu’ya çekilmek mecburiyetinde
kalmışlardır. Rakibini yenen Şahruh, Karabağ’da kışlamak üzere
1

Feridun Bey, Münşeâtü’s-Selâtin, I, İstanbul, 1274 H, s. 150-151.
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Nahcivan üzerinden o bölgeye hareket etmiştir. Şahruh, Karabağ’a
varınca, Kara Yusuf oğullarından Ebu Said’i kendisini beklerken
buldu. Ağabeyi İskender ile tartışan Ebu Said, Şahruh’a bağlılığını
bildirerek harbin sona ermesini istemiştir. Ebu Said’in bu hareketinden hoşlanan Şahruh, Azerbaycan hakimliğini ona vererek ülkesine
dönmüştür1.
Ne var ki, Ebu Said’in Azerbaycan hakimliği ancak birkaç ay
sürmüştür. Emrindeki kuvvetlerle bir baskın düzenleyen İskender,
kardeşi Ebu Said’i yakalatarak, öldürtmüştür. Bununla da yetinmeyen İskender, Timurlularla işbirliği yapan Şirvanşah Halilullah’ın
ülkesine hücum ederek, Şirvanşahlara büyük kayıplar verdirmiştir.
İskender’in takip ettiği sert politika ve Timurlularla barışa yanaşmaması kardeşi Cihanşah’ı dahi küstürüp Van’a çekilmesine sebep
olmuştur. Azerbaycan’daki gelişmeleri yakından takip eden Şahruh,
Cihanşah’ı Herat’a davet ederek, onunla bölgede barışın nasıl sağlanacağı hususunda görüşmük istediğini söylemiştir. Şahruh’un samimiyetine inanan Cihanşah, bu daveti kabul ederek, Herat’a varmış
ve Şahruh’a bağlılığını bildirmiştir. Cihanşahla görüşen ve onunla
anlaşan Şahruh, hâkimiyet alameti olarak, ona kemer, külah ve murassah kılıç kuşandırmıştır. Azerbaycan’da istikrarı sağlaması ve bu
ülkeyi idare etmesi için oğlu Mirza Cuki ve Şirvanşah Halilullah’ı
da Cihanşahla birlikte göndererek, İskender’e karşı mücadelesinde
yardımcı olmalarını istemiştir2.
Şahruh, oğlu Mirza Cuki, Halilullah ve Cihanşah kumandasında
Azerbaycan’a gönderdiği öncü kuvvetlerin İskender’i bertaraf ederek bölgede barış ve istikrarı sağlamakta güçlük çekeceklerini düşünerek, gerekli hazırlığı yapmış ve üçüncü defa Azerbaycan seferine
çıkmıştır. Rakiplerinin büyük kuvvetlerle geldiğini ve onlarla başa
çıkamayacağını gören İskender, bir zamanlar babası Kara Yusuf’un
yaptığı gibi Osmanlılara sığınmak için Azerbaycan’ı terk ederek,
önce Erzurum’a sonra da Tokat’a gitmiştir. Kendisini durdurmak
isteyen Akkoyunlu Kara Yülük Osman’ı yenerek ölmesine sebep ol1
Aka, İran’da Türkmen Hâkimiyeti, s. 19; Sümer, Karakoyunlular,
s. 128-131.
2
Sümer, Karakoyunlular, s. 132-134; Aka, Mirza Şahruh ve Zamanı,
s. 151-152.
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muştur. Bu arada Şahruh, İskender’in kaçtığını ve Cihanşah’ın ülkede kontrolü ele aldığını görerek, daha önce yaptığı gibi Karabağ’da
kışı geçirerek 1436 sonbaharında Herat’a geri dönmüştür. Şahruh
dönmeden önce, Azerbaycan hakimliğini “al tamgah nişan” ile
Cihanşah’a bırakmış ve adil olmasını, memleketi imar etmesini, halka ve ibadet edenlere saygılı davranmasını öğütlemiştir1. Şahruh’un
döndüğü haberini alan İskender, tekrar Azerbaycan’a dönmüş ise de,
düşmanlarıyla vuruşmada değil, oğlu Şah Kubad ile yaptığı bir tartışma sonunda oğlu tarafından öldürülmüştür.
Şahruh’un tavsiyelerine uyarak hareket eden Cihanşah
(1439-1467), Karakoyunlulara ve Azerbaycan’a en iyi dönemini
yaşatan bir hükümdar olmuştur. Nitekim, idaresinin ilk yıllarından
itibaren, halkın dertleri ile yakından ilgilenmeye ve devamlı savaşlar
yüzünden bir harabe haline gelen Azerbaycan şehirlerini imar ettirmeye başlamıştır. Fakat Azerbaycan şehirlerine doğudan İran cephesinden gelen ticaret yollarının kapalı olması, Kazvin ve Sultaniye
gibi ticaret şehirlerinin Timurluların elinde bulunması, ekonomik ve
ticari hayatın hızla gelişmesine engel oluyordu.
Cihanşah ilk seferini, son yıllarda Azerbaycan’daki karışıklıklardan faydalanarak Batı Azerbaycan topraklarına baskın ve yağmalar
düzenleyen Gürcüler üzerine yapmıştır. Devrin ünlü din adamlarının da desteğiyle 1440 ve 1445 yıllarında Hıristiyan Gürcü Krallığı
üzerine yaptığı seferler ve kazandığı zaferler, son günlerini yaşayan
Şahruh’u son derece memnun etmiştir. Bu Gürcistan seferlerinden
sonra ordusunu yeniden tanzim eden Cihanşah, ileri gelen Türkmen
Beylerinin tavsiyesiyle Bağdat’ı yönetmekte acizlik gösteren yeğeni
Elvend’i bertaraf ederek, şehri Karakoyunlu Devleti’ne bağlamıştır2. Bağdat’ın ilhakından bir müddet sonra, yani 12 Mart 1447’de
Şahruh’un ölüm haberini alan Cihanşah, Herat’a gelerek, Şahruh’un
cenaze törenine katılmak için yola çıkmıştır. Fakat, Irak’ın idaresine
tâyin edilen Şahruh’uh torunu Sultan Muhammed, Cihanşah’a haber
göndererek dedesi tarafından verilen Azerbaycan’ın dışına çıkmamasını istemiştir. Sultan Muhammed’in bu tehdidi üzerine Cihanşah, Rey yakınlarında Soğukbulak’da durmak mecburiyetinde kaldı.
1
2

Aka, İran’da Türkmen Hâkimiyeti, s. 25.
M.H. Yınanç, “Cihanşah”, İA, III, s. 176.
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İhtiraslı bir yapıya sahip olan Sultan Muhammed, yakınlarının teşviki ile Fars hâkimi olan yeğeni Mirza Abdullah’ın elinden bu bölgeyi almakla kalmamış, bütün İran coğrafyasına ve Herat’a da hakim
olmak için herkesle mücadeleye başlamıştır. Onun bu ihtiraslı hali,
diğer şehzadelerin tepkisi ile karşılaşmış ve ülke tam bir iç harbe
sürüklenmiştir.
Diğer taraftan Şahruh’un esas varisi olan büyük oğlu Uluğ Bey,
babasının daha önce kendisine verdiği Türkistan hâkimliğini, babası
Şahruh’un ölümünden sonra tamamen müstakil bir hükümdar olarak hareket etmeye ve vaktinin çoğunda ilimle uğraşmaya vermiş
bulunuyordu. Timurlu şehzadelerin başlattığı bu taht kavgasından
faydalanan Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah, Sultaniye, Kazvin,
Hemedan ve Rey’i alarak Horasan’a girmiştir. Yeğenlerinin yarattığı
kargaşa yetmiyormuş gibi, Timur’un evlatlarından Babür, ordusu ile
ilerleyerek Herat’ı ele geçirmiştir. Bununla da yetinmeyen Babür,
Cihanşah’ın yeğenlerinden bazı Karakoyunlu şehzadelerini de yanına çekerek Cihanşah’a karşı kuvvetli bir cephe oluşturmuştu. Fakat
disiplinli Türkmen ordusu ile Cihanşah, Timurlulardan çekinmeden
ileri harekâtına devam etmiş, 6 ay gibi bir sürede Irak-ı Acemi, Fars
ve Kirman bölgeleri ile Batı İran sahasını ele geçirmiştir (1453). Bu
arada İsfahan halkının Timurlular lehine tavır takınması ve onları
şehre davet etmesi, Cihanşah’ı kızdırmış, oğlu Mirza Muhammedî’yi
bir ordu ile göndererek İsfahan’ı yağmalatmıştır1.
Irak-ı Acem, Fars ve Kirman bölgelerinde elde edilen başarılar
Cihanşah’ı Horasan’a doğru yeniden ilerlemeye sevk etti. Ordusunu
takviye eden Cihanşah, önce Mâzenderân’ı, sonra da Kum şehrini
almıştır (1457). Astarâbâd’ı zaptettikten sonra Har Âshâne mevkiinde kışı geçiren Cihanşah, Meşhed üzerinden hareket ederek Herat’a
doğru ilerlemeye başlamıştır. Cihanşah’ın yaklaştığını gören Herat
hâkimi Sultan İbrahim ile Mirza Alâuddevle 14 Haziran 1458’de
şehri terk etmişlerdir.
Cihanşah daha Kusüye’de iken şehirde ve yörede hiç kimsenin
bir değerinin mal ve canına zarar vermemesi, ahalinin hayvanlarını
ekili tarlalara salmamaları ile ilgili olarak buyruk çıkartmış ve bu husus münâdiler vasıtası ile ilân edilmiş, devrin ünlü din âlimlerinden
1
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Aka, İran’da Türkmen Hâkimiyeti, s. 37-47.

Mevlânâ Celâleddin-i Kayinî’nin oğlu Mevlâna Abdülcebbar, Herat
kadı ve muhtesipliğine getirilmiştir. Bukavullar koltuklarının altında
taşıdıkları mushaflar üzerine, beyler ve ileri gelen ordu erkânından,
nökerlerinin kanunsuz bir iş görmemeleri ve halka zulmetmemeleri
için yemin ettirilmiştir. Bu tedbirlerden sonra Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah, devlet ileri gelenleri ile birlikte şehre girmiş, önce
Şahruh ile eşi Gevherşad Aga’nın türbelerini ziyaret etmiş, sonra da
Şahruh’un eski konağı Zagan Bağı’na giderek buraya yerleşmiştir1.
Şahruh’un hatırasına büyük saygı duyan Cihanşah, onun daha önce
çıkardığı Türkçe ve Farsça hükümlerin hâlâ geçerli olduğunu ilan
etmiştir. Türkmenlerin bu adil idareleri kısa zamanda tesirini göstermiş, hem Cihanşah’a ve hem de Türkmenlere karşı yerli halk daha
saygılı davranmaya başlamıştır2.
Cihanşah, Herat’ta kaldığı 6 ay süresince, Timurlu şehzadelerinden Hüseyn Baykara ve Ebu Said ile bir türlü istediği dostane ilişkiyi kuramamıştır. Bu iki Timurlu şehzade ile yeni bir mücadeleye girerek, hem şöhretini ve hem de ordusunu yıpratmak istemeyen Cihanşah, onlarla bir anlaşma yaparak Herat ve Horasan bölgesini Timurlulara bırakmış, Irak-ı Acem, Fars ve Kirman bölgelerini Karakoyunlu Devleti sınırları içinde tutmaya muvaffak olmuştur3.
Başlangıçta acı tecrübeler çeken, fakat yılmadan mücadelesini
devam ettiren ve Şahruh gibi ünlü bir devlet adamından çok şeyler
öğrenen ve sonunda büyük başarılara imza atan Cihanşah’ı en çok
üzen olay, oğullarından Hasan Ali ile Pir Budak’ın ayaklanmaları
olmuştur. Merkezi Azerbaycan olmak üzere Karakoyunlu Devleti’ni
adeta bir imparatorluk haline getiren Cihanşah, 1462-1466 yılları
arasında evlatlarının isyanlarını bastırmak ve onlardan Pir Budak’ı
temizlemek mecburiyetinde kalması, bu büyük Türkmen liderinin
şanlı saltanat dönemine bir kara leke olarak girmiştir.
Bu üzücü isyanlara rağmen, Horasan hariç, bütün Azerbaycan’a
ve İran’a hakim olan Karakoyunlu Türkmen Devleti’nin reisi Cihanşah, kudretinin zirvesine ulaşmış, İslâm dünyasının da en kudretli
hükümdarları arasında yer almış bulunuyordu4. Fakat bu kudretli
1
2
3
4

Aka, a.g.e., s. 54-55.
Yınanç, “Cihanşah”, İA, III, s. 180.
Yınanç, .a.g.m., s. 181; Aka, a.g.e., s. 57-59.
Geniş bilgi için bkz.: M.H.Yınanç, “Cihanşah”, İA, III, s. 173-189.
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Türkmen hükümdarının oğullarının isyanı ile uğraşması, hem kendisini ve hem de ordusunu yıpratmıştı. Şimdi ise, Karakoyunluların ezeli rakipleri Akkoyunlu Türkmenleri ile, yani yine kardeş bir
kavim ile mücadele etmek Cihanşah için ayrı bir dramatik olaydı.
Akkoyunluların yeni lideri Uzun Hasan, tıpkı Cihanşah gibi büyük
bir kumandan ve devlet adamı idi. Şu ana kadar iki taraf arasında
vuku bulan mücadelelerin tamamını Karakoyunlular kazanmıştı. Cihanşah, şöhretinin ve kudretinin zirvesinde olmasına rağmen, yaşı
ilerlemiş ve ayrıca yıpranmıştı. Uzun Hasan, başarı için gerekli bütün önlemleri almış iken, Cihanşah yakın çevresinin beceriksizliği
yüzünden rakibi hakkında doğru dürüst istihbarat yapamamıştı. Cihanşah, Uzun Hasan’ın gerçek gücünü öğrendiği zaman son derece
sinirlenmiş ve yakın çevresini azarlamıştı. 30 Ekim 1467’de Muş
sahrasındaki ordugahını Çapakçur ovasına taşıyan Cihanşah, öncü
kuvvetlerini Uzun Hasan’a karşı göndermiş ise, bir müddet sonra,
öncü kuvvetlerinin büyük zayiat vererek geri geldiklerini görmüştür.
Ordusunu yeniden toparlamak ihtiyacını duyan Cihanşah, harp sahasından ayrılmaya çalıştığı anda, Uzun Hasan ordusunun baskınına
uğramıştır. İki taraf arasında kanlı bir mücadeleden sonra, Cihanşah
hem yenilmiş ve hem de hayatını kaybetmiştir. Karakoyunluların
yeniden toparlanmalarına fırsat vermemek için, Uzun Hasan, ileri
gelen bütün Karakoyunlu Beylerini ve şehzadelerini öldürtmüştür1.
Cihanşah’ın, Uzun Hasan’la yaptığı savaşta öldüğü haberini alan
Timurlu Ebu Said, bir zamanlar babası Cihanşah’a karşı isyan etmiş
olan Hasan Ali’yi de yanına alarak ordusu ile Karakoyunlu ülkesinde ilerlemeye başladı. Uzun Hasan ise, Karakoyunluların idaresi altındaki ülkelere sahip olmayı istediği için, Ebu Said’in bu hareketinden memnun kalmamıştı. Hediyelerle birlikte bir elçilik heyetini Ebu Said’e göndererek, Akkoyyunluların Timurlulara karşı daima
sadık kaldığını ve dostça davrandığını bildirmiştir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın bu ricasına rağmen Ebu Said, İran’daki başsız kalmış Karakoyunlu şehirlerini bir bir alarak Azerbaycan’a girdi. Fakat, 1468 yılında ortaya çıkan kuraklık dolayısıyla Ebu Said,
ordusunun ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bundan istifade
eden Uzun Hasan, üçer beşer bin kişilik Akkoyunlu kuvvetleriyle
1
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Ebu Said kuvvetlerine başarılı baskınlar yapmaya başladı. Bu baskınlardan birinde Ebu Said ve yakın çevresi yakalanınca, Ebu Said,
“Timurlular ile Akkoyunlular arasındaki kökü çok eskilere dayanan
dostluğu” dile getirerek serbest bırakılmasını istemiştir. Bu isteği
kabul etmeyen Uzun Hasan, Ebu Said’i rakiplerinden Yâdigâr Muhammed Mirza’ya teslim etmiş, o da Ebu Said’i 5 Şubat 1469 günü
öldürtmüştür1. Bu olaydan altı ay sonra Hemedan’da yakalanan Hasan Ali de öldürülünce Karakoyunlu Devleti de fiilen sona ermiştir.
Bu arada Karakoyunlu Devleti’ni yöneten Baharlu Türkmen Oymağı, Uzun Hasan’ın idaresini kabul etmemiş ve Horasan’a göçerek
Hüseyn Baykara’nın hizmetine girmiştir.
Karakoyunlular, devlet teşkilatını daha çok İlhanlı Devleti’nin
müesseselerine göre geliştirmişlerdir. Bir Türkmen olarak neden
Selçuklu veya Osmanlı devlet teşkilatına göre yapılanmadılar da,
İlhanlıları tercih ettiler sorusuna, yüz yıla yakın devam ettirdikleri
devletlerinin en çok İlhanlılar ve onun devamı olduğunu iddia eden
Timurlularla haşır neşir olmalarına veya mücadelelerine bağlamak
mümkündür. Hanedan mensupları kendilerine, noyan, bahadır ve
hakan gibi hükümdar unvan ve lakaplarını vermişlerdir. Ordu tamamen Türkmenlerden oluşmuş, merkez sağ ve sol kanatları olmak
üzere, üç ana bölümden oluşmuştur. Umumiyetle Karakoyunlu ordusu 100 bin kişiden oluşurdu.
Karakoyunlu hanedanının idare ettiği Azerbaycan’da, hükümdardan sonra en büyük vazife ve makam sahibi ordunun başkumandanı olan Emir ül-Ümera idi. Bu vazife Karakoyunlu ve Akkoyunlu
hükümdarlarının yakın akrabalarına verilirdi. Merkezi idareyi yürüten ise Vezir idi. Maliye işleri ise Divanbaşı tarafından yürütülüyordu. Vilayetlerde, hükümdarın tâyin ettiği Canişinler, askerlerin de
desteğiyle inzibat ve mahkeme işlerine bakarlardı. Umumiyetle bu
kişiler Soyurgallardan seçilirdi2.
Bazı yabancı kaynaklar Karakoyunlu Türkmenlerinin Şiî sempatizanı olduğunu kaydetmiş ise de, Türk, Arap ve İranlı kaynaklar
Karakoyunlu hükümdarların bastırdığı paralarda ilk dört Halifenin
Aka, a.g.e., s. 82.
S. Eliyarlı, “XIII-XV. Yüzyıllarda Medeniyet”, Azerbaycan Tarihi,
Bakü, 1996, s. 327.
1
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adlarının yazıldığını zikretmektedir1. Karakoyunluların yaşadığı bölgelerde yapılan araştırmalara göre, onların mezar taşı olarak koyun
(koç) heykellerini kullandıkları görülmüştür. Oldukça zanaatkârane
bir şekilde yapılmış olan bu koyun heykellerinin ne gibi bir inanç ile
mezar taşları olarak kullanıldığı hâlâ tam olarak çözülememiş olmasına rağmen, bir Türk boyu olarak Karakoyunluların İslâm öncesi
Türk inançlarından biri olan Totemcilik ile ilgili bir kültür kalıntısı
olarak görmek mümkündür2.
Kısa ömürlü de olsa Karakoyunlu Türkmen Devleti, Selçuklular, Atabeylikler ve kısmen de olsa, Moğollardan sonra başsız kalan
Türkmen boylarını bir araya getirdiği ve onlara bir devletleri olduğu
duygusunu verdiği için Türkmen tarihinde önemli bir yeri olmuştur. Ülkenin kalkınması için ellerinden geleni yapan Karakoyunlular, bilhassa Kara Yusuf ve Cihanşah zamanında ekonomik ve ticari
alanlarda iyi gelişmeler sağlamış ve Azerbaycan halkının daha rahat
bir hayat sürmelerini sağlamıştır. Fakat, iç savaşlar ve yabancı işgalleri esnasında Azerbaycan halkı büyük sıkıntılar çekmiştir.
Orta Asya ve Ön Asya’daki bütün Türk hükümdarları gibi, Karakoyunlu hükümdarları da âlimleri, edip ve şairleri korumuş ve onların
rahat bir hayat yaşamaları için gereken yardımı yapmışlardır. O devrin bazı liderleri ise, bizzat ilim, Şiîr ve edebiyat ile uğraşmışlardır.
Örneğin Şahruh, Ulug Bey, Hüseyn Baykara, Ali Şîr Nevâî ve Babür
ilim, Şiîr ve edebiyat ile uğraşan devlet adamlarının başında geliyorlardı. Karakoyunlu Hükümdarlarından Cihanşah da Şiîr yazan ve şairler meclisi toplayan bir hükümdar idi. “Hakiki” mahlâsı ile Türkçe
ve Farsça Şiîrler yazan Cihanşah bu Şiîrlerini bir divanda toplamıştır. Karakoyunlu hükümdarının bu el yazmesı divanı bügün Biritish
Museum’da bulunmaktadır. Devrin tarihçileri Cihanşah’ın adaletinden
ve imarcılığından övgüyle bahs etmişlerdir. Şiîrlerinde insanî duyguları ve insan sevgisini dile getiren Cihanşah, belki de kendisi gibi âlim
ve şair olan Şahruh ile bu yüzden daha iyi anlaşıp dost olmuşlardı3. Yukarıda adları zikredilen devlet adamları gibi, Cihanşah da akli ilimleF. Sümer, “Kara-Koyunlular”, İA, VI, s. 304.
A. Şeref, Erzurum Tarihi, İstanbul, 1936, s. 231-232; İ. Kafesoğlu, “Ahlat ve Çevresindeki Tetkik Seyahati Raporu”, Tarih Dergisi, I, s. 182-186.
3
S. Eliyarlı, “XIII-XV. Yüzyıllarda Medeniyet”, Azerbaycan Tarihi, s.
348; M. H. Yınanç, “Cihanşah”, İslam Ansiklopedisi, III, s.188.
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re merak sarmış, okuyup bir çok şey öğrenmiş ve ilim erbabını himaye ederek onların çalışacakları medreseler yaptırmıştır. Nitekim kendi
adına Tebriz’de inşa ettirdiği medresede devrin ünlü âlimleri ders vermiştir1. Tebriz’de muhteşem ve müzeyyen bir camii yaptıran ve memleketin muhtelif yerlerini abidelerle süsleyen Cihanşah, yalnız Karakoyunluların değil devrinin de en büyük hükümdarlarından biri idi.
b) Akkoyunlu Türkmen Devleti (1403-1502)
Oğuzların meşhur Bayındır boyunun önderliğinde Döğer, Bayat
ve Çepni boylarına bağlı oymakların katılımı ile oluşturulan birliğe
Akkoyunlular adı verilmiştir. Bayraklarına da Akkoç tasviri yapılmıştır. Merkezi Diyarbakır olmak üzere Urfa, Mardin ve Bayburt
üçgeni arasında yaşayan Akkoyunluların nereden ve nasıl bu yöreye
geldikleri tartışma konusudur. Bazı kaynaklar bu Türkmen grubunun Oğuz Han’ın evlatlarından Bayındır Han’ın neslinden geldiğini ve Oğuz boyları ile birlikte Andolu’ya gelip yerleştiklerini, diğer
bazı kaynaklarda Oğuz göçünden sonra Orta Asya’da kalan bazı
Oğuz gruplarının içinde yer aldıklarını ve Moğol baskısı ile göçerek
Argun Han zamanında Ön Asya’ya gelip yerleştiklerini zikretmektedirler2. Zikredilen bölgede üçyüz yıla yakın yaşayan Akkoyunlu
Türkmenleri, ister istemez bölgede ceryan eden olaylara karışmak
mecburiyetinde kalarak maceralı bir hayat yaşamışlardır. Zamanla
Akkoyunluların, Azerbaycan’ın güney bölgeleri, Doğu Anadolu,
Batı İran, Dicle ve Fırat nehirlerinin vadileri de dahil olmak üzere
çok geniş bir sahaya yayılmış olduklarını görüyoruz.
Akkoyunluların oluşturduğu birliğin istikrar içinde devam ettiğini, birliğe dahil oymakların hak ve emniyetlerinin korununduğunu
gören bölgedeki diğer Türkmen oymakları da bu birliğe katılmaya
başlamışlardır. Akkoyunlular birliğine katılan yeni Türkmen oymakları şunlardır: İnnallu, Özer, Çakırlı, Köpek, Arapkirli, Biçen, Duharlu, Bayramlı, Hacılı, Musullu, Pirnek(Pürnek), Hocahacılı, Cihangirli, Saatlı, Alpautlu, Ağmalı, Kaçar, Ağaçeri, Beydili, Emirli,
Karamanlu, Baharlu, Tabanlu ve Ahmedlu3.
M. H. Yınanç, “Cihanşah”, İslam Ansiklopedisi, III, s.188.
M. H. Yınanç, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, I, s.251-252.
3
M. H. Yınanç, “Akkoyunlular”, İslam Ansiklopedisi, I, s.253. Eliyarlı,
“Akkoyunlu Dövleti”, Azerbaycan Tarihi, s.310.
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1470’de Uzun Hasan namına yazdığı “Kitab-ı Diyarbekiriya”
adlı eserinde Ebu Bekr Tahranî, Akkoyunluların en ünlü hükümdarı Uzun Hasan’ın atalarını Oğuz Han’a kadar çıkardıktan sonra Akkoyunluların ilk ünlü lideri Pehlivan Beg’in Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarlarından Kılıçarslan IV ve Gıyasiddin Keyhüsrev III
zamanında yaşadığını, onun yerine oğlu Tur Ali Beg’in Akkoyunluların başına geçtiğini, Moğolların bölgeden çekilmesini fırsat bilerek 1343 yılında Diyarbakır’da istiklâlini ilan ettğini yazmaktadır1.
Tur Ali Beg’den sonra Akkoyunluların başına geçen Fahreddin Kutlu Beg, Duharlu Türkmen reisi Yusuf Beg’in Trabzon Rum İmparatoru ile yaptığı savaşı kaybetmesine çok üzülmüş, topladığı Türkmen savaşcıları ile Trabzon İmparatorununu yenerek ülkesini yağma
ettirmiştir. Kutlu Beg’in, hem gaza ve hem de Yusuf Beg’in intikamı için Trabcon imparatoru için savaşması ve onu yenmesi kendisini
Müslüman Anadolu halkı içerisinde meşhur etmiştir. Trabzon Rum
imparatoru Alexis kızı Despina’yı Kutlu Beg’e vererek onun düşmanlığından kurtulabilmiştir. Fahreddin Kutlu Beg, Türkmen Gazileri ile Gürcistan seferine çıkmış ve Ahıska bölgesini Gürcülerden
alarak o bölgede yaşayan Müslüman ahaliyi Hristiyan baskısından
kurtarmıştır2.
Kutlu Beg’in dört oğlu vardı: Hüseyn, Ahmed, Pîr Ali ve Kara
Yülük Osman. Kutlu Beg’in 1389’da vefatı üzerine yerine büyük
dğlu Ahmed Beg Akkoyunluların başına geçmiş ise de, onun hem
Sivas hâkimi Kadı Burhaneddin ve hem de Karakoyunlu Kara Ahmed ile aynı anda mücadeleye girmesi Akkoyunluları müşkül duruma sokmuştur. Ahmed Beg’in Kadı Burhaneddin ile yaptığı savaşta
hayatını kaybetmesi üzerine Akkayunlutarın arasına dört kardeş arasında en muktediri olan Kara Yülük Osman Beg geçmiştir.
Kara Yülük Osman Beg’in ilk büyük başarısı Kadı Burhaneddin’e
karşı olmuştur. Küçük bir askeri kuvvetle Kadı Burhaneddin’i yenen
Kara Yülük, Sivas’ı da almak istemiştir. Fakat Kadı Burhaneddin
Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid’e haber göndererek şehri
ölmeden evvel Osmanlı kuvvetlerine teslim etmiştir. Kara Yülük
Osman Beg, Sivas’ı Osmanlılardan almak istemiş ise de, Yıldırım
1
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Bayezıd’ın oğlu Süleyman Çelebi kumandasındaki Osmanlı Ordusuna yenilmiştir1. Bu mağlubiyetten sonra Kara Yülük Osman Beg,
Mısır hükümdarı Berkuk’dan yardım istemis ise de, Mısır hükümdarının ölümü üzerine bu arzusuna kavuşamamıştır. Bunun üzerine
Kara Yülük, o sıralar Azerbaycan’da bulunan Timur’a elçiler göndererek ona bağlılığını bildirmiş ve kendisinin himayesini istemiştir.
Böylece Akkoyunlular, Karakoyunluların aksine, Osmanlı Devletine muhalif bir politika izlemeye başlamıştır.
Timur, kendine karşı her yerde şiddetli muhalefet ve mukavemet
gösteren Karakoyunluların amınsız rakibi Akkoyunluarı himayesine alarak onları Osmanlılara ve Karakoyunlulara karşı kullanma
planları yapmaya başlamaştır. Nitekim Timur, bu planını 1402 Ankara savaşı öncesinde tatbike koymuş, Akkoyunlu reisi Kara Yülük
Osman’dan ordusunun öncüsü olmasını istemiştir. İkbal ve emaret
ihtirası ile yanıp tutuşan Kara Yülük Osman, Timur’un önülüğünü
yaparak onun Sivas ve Malatya’yı Osmanlılardan almasına yardımcı olmuştur. Akkoyunluların bu yardımından memnun kalan Timur,
Malatya’yı onlara vermiştir. Timur’un Suriye seferine oğullarının
kumandasında bir Akkoyunlu kuvveti ile destek veren Kara Yülük
Osman, Timur ile dostluğunu iyice geliştirmiştir. Ankara savaşında Timur ordusunun sağ cenahında yer alan Kara Yülük Osman ve
Akkoyunlu kuvvetleri Osmanlı Ordusunun sol kanadında yer alan
Süleyman Çelebi kumandasındaki birliklerin mağlup edilmesinde önemli rol oynamıştır. Timur, 1403’de Anadolu’dan ayrılırken
Sivas’ta konaklamış ve bu konaklama esnasında Akkoyunlu reisi
Kara Yülük Osman Beg’e sadakat ve yardımlarından dolayı hilat
ile Diyarbekir hıttasının emaret menşurunu vermiş ve ülkesine bir
hükümdar gibi dönmesini sağlamıştır. Böylece Akkoyunlular. Her
ne kadar 1343’de Tur Ali Beg zamanında istiklâllerini ilan etmişler
ise de, müstakil devlet haline gelmeleri ancak 1403’de mükün olmuştur2.
1403’de Amid’e gelen ve artık ağabeylerinin emri altındaki diğer Akkoyunlu cemaatlerini de kendi idaresi altında toplayan Kara
Yülük Osman Beg, Diyarbekir ve Elcezire kıtalarına, bütün Doğu
1
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Anadolu’ya, daha sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem ile Horasan’dan
başlayarak bütün İran’a ve Azerbaycan’a hakim olarak koca bir imparatorluk haline gelecek olan Akkoyunlu Devleti Şah İsmail tarafından 1502’de ortadan kaldırılana kadar varlığını sürdürecektir.
Moğal istilalarının ortaya koyduğu tahribattan sonra güvensizliğin, ahde vefaya bağlılığın sona erdiği, insanların menfaatleri için
kolayca saf değiştirdiği yeni müttefikler edindiği bir dönemde Akkoyunlu Devleti’ni resmen kuran Kara Yülük Osman Beg’in, dikkatli bir siyaset takip etmeye başladığını görüyoruz, Timur’dan sonra
Şahruh’u metbu tanıyan Akkoyunlu hükümdarı Osmanlı topraklarına baskın ve yağma yapmama sözü vererek Osamanlı devleti ile
arasını düzetmiş ve hatta ondan maddi yardım almıştır. Mısır sultanları ile de iyi geçenmeye gayret etmiş ise de, onların Malatya’ya
kadar sefer yapmalarına mani olamamıştır. Kara Yülük Osman ve
Akkoyunlular için en büyük tehlike, her zaman olduğu gibi, yine
Karakoyunlular olmuştur. Diyarbekir etrafındaki illeri ve kaleleri
alarak Devleti’nin sınırlarını genişleten Kara Yülük Osman, karşısında rakip olarak Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ile oğlu
İskender’i bulmuştur. Bu ikili ile pek çok harbe giren Akkoyunlu
hükümdarı, bu harblerin çoğundan mağlup çıkmış ve büyük telafat
vermiştir. Fakat bu yenilgiler onu yıldırmamış, Akkoyunluları daha
iyi günlere götürebilmek için mücadelesine devam etmiştir. Bu arada Şahruh’un I. ve II. Seferleri esnasında Akkoyunlu kuvvetleri ile
ona destek olmuştur. 1435 yılında III. defa Azerbaycan seferine çıkan Şahruh’un önünden kaçan Karakoyunlu hükümdarı İskender’in,
Şahruh’un emri ile yolunu kesen Kara Yülük Osman onun yaptığı
muharebeyi hem kaybetmiş hem de oğullarından ikisi ile birlikte
harp meydanında ölmüşlerdir1.
Kara Yülük Osman Beg’in ve iki oğlunun Karakoyunlularla yaptığı savaşta ölmesi hamisi olan Şahruh’u son derece üzmüştür. Kara
Yülük Osman Beg’in hayatta kalan altı oğlu arasında en kabiliyetli
olanı Ali Beg’e, babasının yerine hükümdar olması için emaret menşuru gönderen Şahruh Herat’a geri dönmüştür. Aynı zamanda Mısır sultanı tarafından hükümdar olarak tanınan Ali Beg, Akkoyunlu
Devleti’nin başında fazla kalamamıştır. Önce kardeşi Mardin valisi
1
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Hazma Beg’in isyanı ile karşılaşan Ali Beg, kardeşinin isyanını bastıramadan Karakoyunluların hücumuna uğramıştır. O sırada Karakoyunluların başına geçmiş olan Cihanşah, Akkoyunluların içinde bulunduğu karışıklıktan istifade ederek onları kendisine bağlamak için
üzerlerine bir ordu göndererek Ali Beg’in kuvvetlerini yenmiştir.
Kardeşi Hamza Beg ile Cihanşah’ın baskısına dayanamayan Ali Beg
yakınları ile birlikte Osmanlı devletine sığınarak rakiplerine karşı
yardım istemiştir. Fakat, istediği yardımı hem alamamış ve hem de
memleketine geri dönememiştir. Bu fırsat bilen kardeşi Hazma Beg,
Akkoyunlu Devleti’nin başına geçmiştir. Hazma Beg ilk iş olarak
kendisine karşı isyan eden kardeşleri ile yeğenlerini bastırmış sonra
da Karakoyunluların baskılarına karşı başarıyla direnmeye başlamıştır. Fakat Hazma Beg’in 1444’de ani ölümü üzerine Akkoyunlu devleti yeniden taht kavgalarına sahne olmuştur. Hazma Beg’in
ölümü üzerine Ali Beg’in oğlu Cihangir Beg Akkoyunlu hükümdarı
olmuş ise de, o da babası gibi, hem amcalarının ve yeğenlerinin isyanları hem de Karakoyunluların hücumları ile karşılaştığı için ülkede istikrarı bir türlü sağlayamamıştır. Akkoyunlu Devleti’nin içine düştüğü keşmekeşter ve halkın bölünmesinden endişeye kapılan,
Akkoyunlu Begleri ve sehzadeleri içinde belki de en yeteneklisi olan
Cihangir’in Uzun Hasan, bir baskın düzenleyerek Diyarbakır’ı ele
geçirmiş ve hükümdarlığını ilan etmiştir(1453). Uzun Hasan sadece
büyük yeteneklere sahip bir lider değil aynı zamanda cesur bir kumandan idi. Kısa zamanda Akkoyunluları etrafında birleştiren Uzun
Hasan kardeşlerini, amcalarını ve yeğenlereni de bir ibir itaat altına
almıştır. Akkoyunlu Devleti’nin dahili istikrarını ve emniyetini sağlayan Uzun Hasan, Karakoyunlu Hükümdarı Cihanşah’ın 1457’de
Rüstem Turhan ve Ali Şeker kumandasında gönderdiği orduyu da
ağır bir yenilgiye uğratarak güç ve kudretini herkese göstermiştir1.
Aynı yıl, yani 1457’de Eyyubî Meliklerinin elinde bulunan Fırat
nehri üzerindeki Hısn Keyfa (Hasankeyf)’yı ve komşu şehirleri zaptetmiştir. 1458’de Trabzon seferine çıkan Uzun Hasan, son günlerini
yaşayan bu Rum Devleti’ni yıkmak yerine son İmparator Davit’in
kızı Katerina (Despina?)’yı zevceliye kabul ederek bu devleti nüfuzuna almayı tercih etmiştir. Arkasından Gürcistan Krallığı üzerine
1

Yınaç, agm., s.258-259.
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1459’da başarılı bir sefer tertip eden Uzun Hasan, bu seferinden büyük ganimetlerle dönmüştür.
Ne var ki, Uzun Hasan, Doğu Karadeniz kıyılarındaki bu seferlerinden sonra rahat durmamış, Koyul-Hisar kalesini zaptederek
Amasya ve Tokat civarlarını yağma ettirmiştir. Uzun Hasan’ın
bu mütecaviz siyaseti Osmanıl Padişah’ı Fatih Sultan Mehmet
(1451-1481)’i son derece kızdırmıştır. İstanbul fethetmiş olan Osmanlı padişahı Anadolu birliğini tamamlamak için uğraştığı bu dönemde Anadolu’ya yapılan müdahalelere izin vermek istemiyordu.
Bu maksatla Uzun Hasan’a bir elçi gönderen Fatih, Trabzon Rum
Devleti(ne yardım etmemesini ve Anadolu şehirlerini de bir daha
yağmalamamasını istemiştir.
Fatih Sultan Mehmed’den sonra, Uzun Hasan’ın genişleme siyasetinden rahatsız olan ikinci lider de Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah idi. Karakoyunluların ezeli rakibi olan Akkoyunluların daha
fazla kuvvetlenmeden durdurulmaları gerektiğine inanan Cihanşah,
Uzun Hasan üzerine sefer için hazırlıklara başladı. İki Türkmen topluluğu arasındaki mücadeleden umumiyetle Karakoyunlular galip
çıkmıştı. Fakat Cihanşah, Uzun Hasan’ın şahsında Akkoyunluların
da iyi bir lidere sahip olduğunun farkında idi.
Bu arada, iki kuvvetli rakibin arasında kaldığını hisseden Uzun
Hasan, durumunu kuvvetlendirecek çareler aramaya başlamıştı. Bir
taraftan Hıristiyan devletlerden ateşli silâhlar alarak ordusunu daha
mücehhez hale getirmek, diğer taraftan da Karakoyunluların ve Osmanlıların dışladığı Şiâ hareketini kendi saflarına çekerek bir toplumsal destek sağlamaya çalışıyordu. Daha önce Azerbaycan’da Şiî
propagandası yaparken Sünni Müslümanları tarafından tepkiyle karşılanan Şiâ reisi Şeyh Cüneyd, Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah
tarafından hudud dışı edilmiş idi. Şeyh Cüneyd, sığındığı Osmanlı
topraklarında da Şiî propagandasını yapmaya devam ettirince, bu sefer de Osmanlı makamları tarafından istenmeyen aram ilan edilmişti. Her iki devlete de kızgın olan Şeyh Cüneyd, yıldızı parlamakta
olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a sığınmış ve müridleriyle
birlikte emrinde olduğunu bildirmiştir. Şeyh Cüneyd’in bu hareketinden memnun kalan ve böyle bir akımın mensuplarının desteğine
ihtiyaç duyan Uzun Hasan, bu teklifi memnuniyetle kabul ettiği gibi,
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bir müddet sonra Şeyh Cüneyd’e kız kardeşini de vererek Şiâ reisi
ile akraba olmuştu. Önce Hıristiyan Gürcü Krallığı içinde İslâm’ı
yaymak bahanesiyle Şeyh Cüneyd’i Gürcistan’a gönderen ve Müslümanlar indinde itibar kazanan Uzun Hasan, bir müddet sonra da
Karakoyunlu Devleti’nin merkezi durumundaki Azerbaycan’a Şeyh
Cüneyd’i göndererek, ülke içinde huzursuzluk çıkartmasını sağlamıştır. Fakat, Karakoyunlulara bağlı ve koyu Sünni Müslüman olan
Şirvanşahlar, Şeyh Cüneyd’in bu faaliyetlerine şiddetle tepki gösterdikleri gibi, Şiî müritlerle savaşa girmişler ve Şeyh Cüneyd’i öldürmüşlerdir. Şeyh Cüneyd’in ölümü Uzun Hasan’ı çok üzmüş ise de
O, Şiîlerde işbirliğini sürdürmeye devam etmiştir. Şeyh Cüneyd’in
yerine Şiâ reisi olan oğlu Şeyh Haydar’a kızını veren Uzun Hasan,
önemli sayıda Şeyh Haydar’ın müridini ordusuna takviye güç olarak almıştır. Bununla da yetinmeyen Uzun Hasan, damadı Şeyh
Haydar’a rica ederek, hem Azerbaycan’a ve hem de Anadolu’ya Şiî
propagandistler göndermesini sağlamış ve bu şekilde iki rakibi Fatih
Sultan Mehmed ile Cihanşah’ın halkı arasında huzursuzluk yaratmaya çalışmıştır1.
Uzun Hasan’ın bu düşmanca faaliyetlerine ilk büyük tepki Fatih
Sultan Mehmed’den gelmiştir. Ordusu ile Karadeniz seferine çıkan
Osmanlı Padişahı, 1460’ta Sinop’u ve 1461’de Trabzon’u zaptederek bu bölgeleri Osmanlı Devletine ilhak etmiştir. Trabzon’dan
Karaman’a yönelen Fatih Uzun Hasan ile ittifak kurmaya çalışan
Karamanoğulları Beyliği’nin reisi Pir Ahmed Bey’in ülkesini zaptederek varlığına son vermiştir. Pir Ahmed Bey kaçarak Uzun Hasan’a
sığınmıştır (1466). Fatih’in Karaman’a bir vali bırakarak İstanbul’a
döndüğünü öğrenen Pir Ahmed, vAkil geçirmeden Karaman’ın geri
alınması için Uzun Hasan’a ricada bulunmuş ise de Uzun Hasan,
ezeli rakibi Karakoyunlu Cihanşah’ın harp hazırlıkları içinde olduğunu duyduğu için Karamanoğulları reisinin ricasını kabul etmemiştir. Uzun Hasan, Cihanşah ile yapacağı ölüm-kalım savaşının hazırlıklarını hızlandırmıştır.
Bu arada, Cihanşah’ın 15 Mayıs 1467 tarihinde Tebriz’den ayrıldığını ve Hoy yakınlarındaki Sökmen ovasında konaklamaya çe1
Bu hususta geniş bilgi için bkz.: M. Saray, Türk-İran İlişkileri, A.A.M.,
Ankara, 1996, s. 14-21; W. Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, terc. T. Bıyıkoğlu, Ankara, 1948, s. 15-36, 77-86.
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kildiği haberini alan Uzun Hasan, ordusu ile Diyarbekir’den ayrılarak düşmanını karşılamaya çıkmıştır. Cihanşah’ın adamları da Uzun
Hasan’ın ordusu ile Diyarbekir’den ayrıldığı haberini almalarına
rağmen, bu haberi ertesi gün ona söylemeleri Cihanşah’ın planlarını
altüst etmiştir. Tam bu sırada Cihanşah’ın karargahına ulaşan Uzun
Hasan’ın elçisi Hızır Bey’in verdiği çelişkili bilgiler, Karakoyunlu
hükümdarını iyice sinirlendirmiştir. Bu kızgınlıkla Uzun Hasan’a
bir elçi gönderen Cihanşah, Akkoyunlu reisinin bizzat gelerek bağlılığını bildirmesini istemiştir. Cihanşah’ın elçisi mesajını ilettikten
sonra geri dönmüş ve Uzun Hasan’ın kuvvetli bir ordu ile savaşa
hazır olduğunu bildirmiştir. Bir müddet sonra bir elçi gönderen
Uzun Hasan, Cihanşah’a armağanlar vererek harbe gerek olmadığını bildirmiştir. Uzun Hasan’ın samimiyetine inanmayan Cihanşah,
öncü kuvvetlerini Akkoyunlulara karşı gönderdi. Fakat Cihanşah’ın
bu öncü kuvvetlerini Uzun Hasan’ın oğlu Halil 30 Ekim 1467 günü
bozguna uğratmıştır. Bu habere canı sıkılan Cihanşah bir taraftar
takviye kuvvetleri toplanması için talimat verirken, diğer taraftan
da ordusu ile Diyarbekir istikametine doğru ilerlemeye başlamıştır.
Cihanşah’ın hareketini öğrenen Uzun Hasan, Akkoyunlu birliğini oluşturan Türkmen Beyleri ile son bir değerlendirme toplantısı
yaparak, O da ileri harekâta başlamıştır. Cihanşah’ın ricat yollarını
da tutan Uzun Hasan, rakibine öldürücü bir darbe vurmak için ileri
harekatına devam etmiş ve Cihanşah’ın ordugahına ulaştığı zaman
Cihanşah’ın kaçmak isterken attan düşüp öldüğü haberini almıştır. Kaçmakta olan Karakoyunlu Şehzadelerini ve Beylerini, yeniden Karakoyunlu Devleti’ni ihya etmesinler diye, yakalatıp öldürten Uzun Hasan, büyük harbe girmeden Karakoyunlu Devleti’nin
sonunu getirmiştir1. Başkentini Tebriz’e taşıyan Uzun Hasan, kısa
zamanda, Azerbaycan başta olmak üzere, Karakoyunlu Devletine
ait bütün bölgeleri bir bir işgal ederek, Akkoyunlu Devleti’ni adeta bir imparatorluk haline getirmiştir. Pek çok hükümdarın yaptığı
gibi, bu başarılardan sonra Uzun Hasan da mağrurca hareket etmeye
başlamıştır. Cihanşah’ı ve Karakoyunluları yendikten sonra Osmanlı Devleti’ni de yenebileceğini düşünmeye başlayan Uzun Hasan,
Aka, İran’da Türkmen Hâkimiyeti, s. 68-72; Yınanç, “Cihanşah”, İA,
III, s. 185-188.
1
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Karaman Beyi Pir Ahmed’in de teşvikleriyle, Osmanlı sınırlarında
rahatsızlıklar yaratmaya başladı. Avrupa Devletlerine “Rumeli sizin, Anadolu da benim”, “Fatih’e her taraftan aynı zamanda taarruz
olunsun, o suretle ki, bir daha kalkınamasın ve adı dünya yüzünden
ebediyen kalksın” şeklinde haberler gönderen Uzun Hasan, askeri
hazırlıklarını tamamlayarak, dostu Pir Ahmed’in ülkesi Karaman’a
doğru ilerlemeye başladı1. Uzun Hasan, başka bir Akkoyunlu ordusunu göndererek Tokat’ı yağma ettirdi.
Fatih, Uzun Hasan’ın bu faaliyetlerini dikkatle takip ediyordu.
Harbin kaçınılmaz olduğunu gören Osmanlı padişahı askeri hazırlıkları hızlandırarak, 1472 sonbaharında Anadolu yakasına geçti.
60.000 kişilik bir Osmanlı ordusu harekâta hazır hale getirildi. Yeni
birliklerin de katılmasıyla bu ordunun mevcudu 100.000’e ulaştı.
Fatih, Mart 1473’te ordusuyla ileri harekâta başladı.
Bu arada Osmanlı ve Akkoyunlu öncü kuvvetleri arasında çarpışmalar da başlamıştı. Anadolu Beylerbeyi Davud Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri, Konya’nın doğusuna kadar gelen Akkoyunlu Türkmen kuvvetlerini yenerek o cephede rakibin ilerleyişini
durdurdu.
Uzun Hasan esas ordusu ile Tebriz’den hareketle Temmuz
1473’te Erzincan önlerine geldi. O bölgedeki Osmanlı kuvvetleri
kumandanı Has Murad Paşa’nın tedbirsizce Fırat’ı geçtiği haberini
alınca birlikleriyle bir baskın düzenleyerek 12.000’e yakın Osmanlı
askerinin Fırat’ta boğulmasına sebep oldu. Uzun Hasan üslerinden
çok uzak düşen Osmanlı ordusunu yıpratarak yenmek isterken, Fatih ise, topçu ateşine güvenerek rakibini bir meydan muharebesinde mağlup etmek istiyordu. Has Murat Paşa, emrindeki kuvvetlerle
Fırat’ı geçip Tercan bölgesindeki düzlüklerde karargah kurmayı ve
o bölgede gerekli tedbirleri alarak esas savaşın burada yapılacağı
düşüncesiyle hazırlık yapmak istemişti. Fakat Fırat nehrini geçerken 12.000 kişinin kaybedilmesi herkesin moralini bozmuştu. Hatta
kumandanlardan bazıları Uzun Hasan’la savaşmayı gelecek bahara
bırakmak fikrini ileri sürmüşlerdi. Tam bu sırada Uzun Hasan’ın or1
Bu hususta geniş bilgi için bkz., Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, s.
38 vd.; J.E. Woods, The Aqquyunlu. Clan Confederation, Empire, Minneapolis ve Chicago, 1976, s. 101-137.
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dusu ile birlikte Otlukbeli tepelerinde göründüğü haberini gelmesi
Osmanlı ordusundaki bu tartışmayı durdurmuştur. Fatih, rakibini
Otlukbeli ovasında harbi kabul etmesi için zorlamış ve bunda da
muvaffak olmuştur.
Selçuklular çağında oymak oymak Anadolu’ya gelerek yerleşen
Türkmenlerin kurduğu Osmanlı Devleti’nin ordusunun büyük çoğunluğunu Türkmenler oluşturuyordu. Diğer tarafta ise, büyük çoğunluğunu Akkoyunlu Türkmenlerinin ve bir kısmını da Karakoyunlu Türkmenlerinin oluşturduğu Uzun Hasan’ın ordusu bulunuyordu.
İki Türkmen ordusu 11 Ağustos 1473 günü Otlukbeli ovasında karşılaştı. İstanbul’un fethinden itibaren pek çok muharebelere gimiş ve
rakiplerini üstün ateş gücü ile yenmiş olan Osmanlı ordusu, yine bu
savaşta da üstün ateş gücü ile Uzun Hasan’ın ordusunu kısa zamanda
ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Mağlup Akkoyunlu ordusu büyük kayıplar vermiştir. Uzun Hasan kaçmak suretiyle hayatını kurtarırken
oğlu Zeynel ile ordu kumandanı Kafir İshak harp sahasında ölmüşlerdir. Esir alınan Türkmenler arasınra Karakoyunlular derhal serbest
bırakılırken bir miktar Akkoyunlu Türkmeni idam edilmiştir1.
Osmanlılar karşısında aldığı mağlubiyet hem Uzun Hasan’ı hem
de Akkoyunlu Devleti’ni son derece sarsmıştı. Fakat, Uzun Hasan
yılmadan mücadelesine devam etti. Akkoyunlu hükümdarının Osmanlı padişahına yenilmesini fırsat bilen Gürcistan Kralı Bagrad
VI., daha önce Uzun Hasan’a vermeyi taahhüd ettiği vergileri ödememeye başladı. Gürcü kralının bu tavrına kızan Uzun Hasan, 14741477 arasında Gürcistan’a üç sefer yaptı. Tiflis ve Gori şehirlerini
işgal eden Uzun Hasan, Gürcistan’ın doğu bölgelerini hâkimiyeti
aytına aldı2. Ne var ki, bu Gürcistan seferleri esnasında sıhati bozulan Uzun Hasan yorgun ve hasta düşmüştü. Tebriz’e döndükten
bir müddet sonra hastalığı ağırlaşan Uzun Hasan 6 Ocak 1478’de
hayata gözlerini yunmuştur.
Devrin kaynaklarının verdiği bilgiye göre, adil ve dindar bir kişi
olan Uzun Hasan bir çok hayır müesseseleri yaptırmıştır. Tebriz’de
yaptırdığı Naşriya külliyesi (Camii, türbe ve medrese)’ne gömülen
1
V. Minorsky, “Uzun Hasan”, İslam Ansiklopedisi, XIII. s.94; Geniş bilgi
için bkz., H. İnalcık, “Mehmet II”, İslam Ansiklopedisi, VII, s.523-526.
2
Minorsky, “Uzun Hasan”, İ.A., XIII, s.94-95.
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Uzun Hasan’a devrin ünlü ediplerinden Davvânî “Ahlâk-ı Calâlî”
adlı eserini ona ithaf etmiştir1. Âlim, edip ve şairleri koruyan Uzun
Hasan, Heyet Âlimi Ali Kuşcu’yu misafir etmiş ve onu Osmanlı
Devleti nezdine elçi olarak göndermiştir.
Uzun Hasan’ın yerine geçen oğlu Yakup Mirza (1478-1490),
her hükümdar değişikliğinde olduğu gibi, önce taht mücadelesine
giren kardeşlerini ve yeğenlerini bertaraf etmekle işe başladı. Babası
Uzun Hasan’ın vefatını fırsat bilen Mısırlıların Musul’a hücumlarını
geri püskürten Yakup Mirza, babasının tavsiyesine uyarak komşuları ile dostluk ve barış içerisinde yaşamayı tercih etmiştir. Kuzey
Azerbaycan’da Sunni Müslümanların merkezi haline gelen Şirvanşahlarla iyi geçinen Yakup Mirza, kendi hâkimiyetini tehdit eden Şiâ
grubuna pek dostane davranmamış ve hatta Erdebil’de ikamet eden
Şeyh Haydar’ı öldürmekten çekinmemiştir2. 1490 yılında ölen Yakup Mirza 12 yıllık saltanat dönemini daha çok imar faaliyetlerine,
ulema ve şairler meclislerinde tartışmalara ayıran, kendisi de Şiîrle
uğraşan bir zat idi.
Yakup Mirza’nın ölümünden sonra yerine oğulları Baysungur ve
Sûfî Halil geçmiş ise de, henüz yeterli devlet tecrübesine sahip olmadıkları için ileri gelen bazı Akkoyunlu Beyleri onların liderliğine
itiraz etmişlerdir. Bu karışık durum Uzun Hasan’ın torunu Rüstem
Beg’in 1492’de başa geçmesine kadar devam etmiştir. 1496 yılına
kadar saltanat Rüstem Beg’in hükümdarlığına ise, uzun süre Osmanlı payitahtında kalan Uzun Hasan’ın torunlarından Ahmet Beg
son vermiştir. Osmanlı sistemini kendi memleketinde tesis etmek isteyen Ahmet Beg birbirleriyle uğraşan iki de bir şehzadeleri isyana
teşvik eden, bira az bir hükümdarın maiyetinde iken, bir az sonra yüz
çeviren Akkoyunlu beylerini birer birer temizlemeye başlamış ise
de, beyler daha baskın çıkarak onu öldürmüşlerdir. Bu iç kavgadan
sonra Yakup Mirza’nın oğlu Murad Beg başa geçmiş ise de, ona da
amcasının oğlu Elvend Beg itiraz etmiştir. Devletin daha çok yıpranmaması için ileri gelenlerin arabuluculuğu ile Elvend ile Murad arasında ülkeyi aralarında paylaştıran bir barış anlaşması imzalanmıştır.
Bu anlaşmaya göre, Kızılözem Nehri sınır olmak üzere Diyarbakır,
1
2

Minorsky, “Tebriz”, İ.A., XII-I, s.89.
Yınanç, “Akkoyunlular”, İ.A., I, s.261.

107

Azerbaycan’ın Kür Nehrinin güneyindeki kısımları, Kabal ve Ermeni bölgesi Elvend’e; geri kalan Arab-ı Irak, Fars ve Girman Murad’a
verilmiştir. Bu ikiye bölünmüşlük Akkoyunlu Devleti’ni askeri, siyasi ve iktisadi yönden daha da zayıf duruma düşürmüştür. Akkoyunlu
Devleti’nin bu zaafından istifade eden ise, Uzun Hasan’ın kızından
olma torunu Şah İsmail olmuştur. Şiâ hareketini yeniden düzenleyerek aksiyon haline getiren ve bizzat şeyhliği de üzerine alan İsmail,
etrafına topladığı Türkmenlerin yardımı ile 1500 yılında Tebriz’de
hükümdarlığını ilan etmiştir. Babasını ve dedesini öldürttükleri için
Akkoyunlu hanedanına büyük bir kin besleyen Şah İsmail (15001524) hanedana mensup kim varsa hepsini öldürtmüştür.
c) Türkmenlerin Devlet Yapısı, İdari ve Askeri Teşkilatları
Karakoyunlular ile Akkoyunluların devlet teşkilatının daha
önce Azerbaycan coğrafyasında devlet kurmuş olan İlhanlıların ve
Timurluların etkisinde kaldığını görmekteyiz. Bilahire de Osmanlı
devlet teşkilatını örnek almaya çalışmışlardır. Hükümdar seçiminde
hem Karakoyunluların hem de Akkoyunluların Akkoyunlu ve Karakoyunlu Birliğini oluşturan Türkmen oymaklarının beylerinin büyük rol oynadığı görülmüştür. Ayrıca, Karakoyunlu ve Akkoyunlu
hanedanlarını sinesinden çıkaran Baharlu ve Bayındırlı oymakları
ve onların etrafında toplanan diğer Türkmen oymaklarının reisleri
devletin üst kademelerinde vazife almışlardır. Her iki sülalenin hükümdarları bazen “Padişah”, bazen “Han”, bazen de “Sultan” ünvanı
ile anılmışlar ise de, Karakoyunlular kendi hükümdarlarını “Eşref-i
Âlâ” diye anmışlardır1. Ordularının başkumandanı “Emir-ül Ümera”
(Emirlerin Emiri) ünvanını taşıyor ve padişahtan sonra ikinci şahıs
oluyordu. Üçünçü önemli mevki ise, “Sadrazam”lık idi. Sadrazam
dini işlere, vakıf mülklerine, mahkeme işlerine ve vergilerin toplanmasına bakıyordu.
Uzun Hasan’ın devrine kadar idari teşkilat yönünden, Karakoyunlu devleti gibi, Akkoyunlu Devleti’nin Timur Devleti’nin teşkilatını taklit ettiği görülür. Büyük bir bir fatih olduğu kadar büyük bir
1
İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, 4. baskı, Ankara, 1988, s.271; İ. Erdem-M. Uyar, “Karakoyunlular: Tarih Sahnesine Çıkışları
ve Kökenleri”, Türkler, VI, s. 867.
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teşkilatçı olan Uzun Hasan zamanında, idari teşkilatın merkezi “Büyük Divan” olmuştur. Divan’ın reisi “Divan Bey’i” veya “Sahip-i
Divan” denilen zat idi. Divan Bey’inin yanında “Sahip” adını taşıyan
vezirler ile, her biri bir nezarete takabül eden ve “Büyük Divan’a”
bağlı eşraf ünvanları ile cezai ve askeri işlere bakan “adl” ve “arz”
divanlarının nazırları olan zevat, “Kazasker” ve “Pervaneci” bulunurlardı. Bunlardan başka saltanat hanedanlığına mensup veya boy
reisleri olan bazı büyük beyler de divanın tibii üyeleri idi. Bu beylerin en büyüğüne “Emir-i Âzam” denirdi ki, ekseriya divanın en
nüfuzlu şahsiyeti olur ve hükümdarın iştirak etmedeği seferlerde
başkumandan vazifesini görürdü. Vilayetlerde vali olsun veya olmasın, büyük beylerin her biri bir şehzadenin “Atabegi”, hangi şehzade tahta geçerse, onun Atabeg’i de Emir-i âzam oluyor ve devletin
bütün nüfuz ve iktidarı –şayet hükümdar zayıf ise- bu zatın elinde
bulunuyordu. Eyaletlere –şayet şehzadeler tâyin edilmezse- büyük
beylerden biri, emir ünvanı ile gönderilirdi. Eyaletlerde de divanın
küçük bir numunesi bulunurdu1.
Orduya gelince; Karakoyunlu ve Akkoyunlu Orduları, hükümdara bağlı olan beylerin boylarından atlı ve yaya kuvvetler olarak oluşurdu. Uzun Hasan, Osmanlı Ordusunu taklit ederek yeni bir ordu
kurmuştu. Kendi boyu olan Bayındırlılar esas olmak üzere, halkı
teşkil eden muhtelif boyların içinden seçilen ve “Hassa Nökerleri”
denilen ve sayısı 30 000’e ulaşan, kısmen piyade Hassa askeri ile,
tıpkı Osmanlılarda olduğu gibi, kasabalılardan ve köylülerden alınan
piyade azapları idi. Doğrudan doğruya vilayetlerdeki beylerin emri
altında ve toprağa bağlı Tımarlı Sipahiler ile daima yalak ve kışlak hayatı geçiren göçebe Türkmen kuvvetlerinden oluşan ve “çeri”
adını taşıyan, ordunun büyük kısmını oluşturan kuvvetle, muhtelif
vazifeler gören küçük askeri zümreler Akkoyunlu ordusunu teşkil
ediyordu. Uzun Hasan daha önce var olan Tımarlı Sipahi teşkilatını,
bilhassa Osmanlı teşkilatını göz önünde tutarak, islah ettikten sonra
Akkoyunlu boy ve oymaklarının bir kısmını toprağa bağlı, yani Timarlı Sipahi yapmak suretiyle toprağa yerleşmeye, dolayısıyla göçebelerin bir kısmını toprağa bağlamaya çalışmıştır. Uzun Hasan’ın
arazi teşkilatı ve Timarlı Sipahiler hakkındaki kanunları “Hasan Pa1

Yınanç, “Akkoyunlular”, İ.A., I, s.265-266.
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tişah Kanunları” namı ile meşhur olup, Osmanlılar samanında şark
vilayetlerinin arazi ve tımar kanunlarının esasını teşkil ederdi ki, bu
teşkilat Safevîlerin kurduğu teşkilatında esasını da teşkil etmiştir1.
Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinde toprak üç ana bölüme
ayrılıyordu: Devlet (Divan)’in, büyük toprak sahipleri (mülk) nin
ve din adamları (Vakıflar) nın. Bir de Akkoyunlular devrinde geliştirilen ve askeri ayanlara verilen ve “Soyurgal” olarak adlandırılan
topraklar vardı. Halktan alınan vergilere gelince:halkın emniyetini
koruduğu için devlet “can” vergisi alıyordu. Köylüden yetiştirdiği
mahsulün beşte birini, bağ ve bahçeden yetişen ürünün onda birini
vergi olarak alıyordu. Sanatkâr ve tâcirler ise “Bac” adı altında bir
vergi ödüyorlardı2.

XVI. AZERBAYCAN’DA ŞİÂ-SÜNNİ REKABETİ
Bilindiği gibi İslamiyet, Azerbaycan’a Araplar zamanında girmişti. Araplar devri de dahil olmak üzere Müslüman Selçuklu Türklerinin, yani Oğuzların Azerbaycan’a yerleştikleri dönemde halk
arasında Şiâ inancı pek yaygın değildi. Selçuklu Devleti’nin parçalanmasından sonra bölgeyi kontrolüne alan Moğollar döneminde
Şiâ-Sünni tartışmasının hızla yayıldığını görüyoruz. Moğollar, Orta
Doğu’nun Müslüman halklarını parçalanmış olarak tutmayı ve böylece onları daha kolay idare etmeyi ummuşlardı. Bu Moğol siyaseti,
daha önce bölgede yayılma fırsatı bulamayan, Şiîleri de son derece
menun etmişti.
Şiâ-Sünni rekabetenin Azerbaycan’da nasıl başladığını ve bunun
Azerbaycan halkının kaderine nasıl tesir ettiğini izah etmeden önce
Şiâ hakkında, yanlış anlamalara fırsat vermemek için, uzmanların
verdiği bilgilere dayanarak özet bir açıklamayı burada yapmak zarureti vardır.
Yınanç, agm. s.266.
S. Memmedov, Azerbaycan XV-XVIII. Asrın Birinci Yarısında, Bakü,
1981, s. 24-25.
1
2
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a) Şiâ veya Şiîlik
Hz.Peygamberden sonra Hz.Ali’nin ilk Halife olmasını, ve onunun soyundan gelenlerin bu vazifeyi devam ettirmelerini gerekli görenlerin bağlandığı siyasi bir akım olarak ortaya çıkan bu dini görüşe
Şiîlik denmektedir. 661’de Hz.Ali’nin, 681’de Kerbelâ’da çocuklarının şehit edilmesinden sonra Şiîler, Emevi idaresine karşı bir direnme hareketine girmişler ve bu hareketlerinden dolayı da Sünnîlikten
ayrılan bir inanç mensubu hâline gelmişlerdir.
Şiîliği meydana getiren başlıca kolları şunlardır: Hz.Ali’nin sağlığında ortaya çıkan kollar: 1- Şiâ-i ula (ilk Şiîler): Halifelik için
Hz.Ali’ye yardım edenler ve bulara bağlanan inanç yolu. 2- Usul-i
Şiâ: Burada Şiîler üç kola ayrılır: a) Mufaddıla: Hz.Ali’yi ashaptan
üstün sayanlar. b) Sabbe ve Taberraiye: Ashaba sövenler veya onlardan kendilerini uzak tutanlar, Sünnîliğe karşı olanlar. c) Galiyye ve
Müellihe: Hz.Ali’ye sevgide aşırılığa varanlar veya Hz.Ali’ye tanrılık isnat edenler. Hz.Ali’nin ölümünden sonra gelişen Şiîlik kolları
ise şunlardır: Keysaniye, Zeydiye, İmamiye ve Galiye1.
Şiîliğin bütün kollarında ortak görüş ve inanç şöyle özetlenebilir: Halifelik Allah emriyle Hz.Ali’ye verilmiştir. Peygamberden
sonra Hz.Ebubekir ve Ömer oyun yaparak Halife olmuşlardır. Esas
hak Ali’nindir. Bu sebeple ancak Ali soyundan gelen Halife sayılmalıdır, Kutsal olan bu kişiler imam adını alırlar ve kutsal kişilik taşırlar. Kutsal kişilik taşıyan bu imamların adları şunlardır. 1- Hz.Ali,
2- Hz.Hasan, 3- Hz.Hüseyn, 4- Ali Zeynelabidin, 5- Muhammed elBakır, 6- Cafer es-Sadık, 7- Musa el-Kâzım, 8- Ali er-Rıza, 9- Muhammed et-Taki, 10- Ali en- Naki, 11- el- Hasan el- Askeri 12- Muhammed el-Mehdi. Şiîlere göre, Ali’yi sevenleri sevmek, onu sevmeyenleri sevmemek gerekir. Yukarıda adları zikredilen imamlardan onikinci imam olan Mehdi ölmemiştir; yeniden tanrı buyruğu ile
dünyaya gelecek, bütün insanlara doğru yolu gösterecektir2.
R. Strothmann, “Şi’a” madd., İslâm Ansiklopedisi, XI, 502- 506; D.M.
Donaldson, The Shi’ite Religion, A History of Islam in Persia and Irak,
London, 1933, s. 283-284 vd; W.M. Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, Terc. E.R. Fığlalı, Ankara 1981, s. 339-347.
2
Strothmann, ayn. esr., 506; Donaltson, ayn, esr., 226- 241; E. R. Fığlalı,
İmamiyye Şiası, Ankara, 1984, s. 160.
1
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Oniki imam olarak bilinen ve halen sağ olduğuna inanılan Mehdi’nin
kaybından yani 873 yılından itibaren başlayan döneme Gaybet Dönemi
denir. Bu dönemin ikiye ayrıldığını görmekteyiz: Gaybet-i Şuğra (Küçük gizlilik) ve Gaybet-i Kübra, (Büyük Gizlilik).
Şiîlerin inancına göre, Gaybet-i Şuğra, yani küçük gizlilik döneminde gözlerden uzaklaştığına inanılan onikinci imamla Şiîler arasında, birbirini takiben dört kişi onunla görüşüp elçilik hizmeti görmüştür. Süfera-i Erbaa, yani dört sefir olarak bilinen bu elçilerin adları şunlardır: 1- Ebu Amr Osman b. Said, 2- Ebu Cafer Muhammed
b. Osman, 3- Ebü’l Kasım Hüseyn b. Ruh 4- Ebü’l Hasan Ali b. Muhammed es- Samarrî1. Gaybet-i Kübra, yani büyük gizlilik denen devre, son sefir Ali b. Muhammed es-Samari’nin 940’da ölümünden sonra başlar. Bu devre Şiîliğin gelişme ve yayılma devri olarak bilinir.
b) Şiîliğin Ehl-i Sünnete Uymayan Tarafları
Bilindiği gibi, Kur’an ve Hz.Peygamberin hadislerine tam bağlılıkları ile İslâm dininin bütün yönlerine açıklık getiren ve itikadi
konularda aralarında hiçbir ayrılık söz konusu olmayan ve ehli sünnet vel cemaat olarak bilinen dört ana mezhep vardır: Şafiî, Hanefî,
Hanbelî ve Malikî. Şiîlik, bu dört mezhebe aykırı bir tutum ve anlayış
içine girmiştir. Şiîliğin bu yanlış tutumu bilhassa üç noktada toplanmaktadır: 1- İmamet Meselesi, 2- Ehl-i Beyt Meselesi, 3- Kur’an-ı
Kerîm’in kelimelerinin ve ayetlerinin değiştirilmesi ve kendilerine
göre tefsirinin yapılması meselesi.
Şiîlere göre, imam Hz.Ali, Peygamberden sonra Halife olmalıydı. Hak onundu2. Fakat bu hak, Hz.Ebubekir, Hz.Ömer ve Hz.Osman
tarafından zorla gasp edilmiştir. Bu haksızlığı yapan kişileri lanetlemek ve onlara sövmek Şiîler için bir nevi ibadet sayılır. Halbuki,
ehli sünnete göre seb-i Şeyheyn, yani Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer’e
sövmek ve lanetlemek küfürdür. Küfrü ise kafirler yapmaktadır. Bu
küfrü yapan Şiîler ise kafirdir.
1
Onat, ayn. esr, s. 150-162; T. Akyol, Haricilik ve Şia. İslâmda Devrimciliğin Sosyolojik Kaynakları, İstanbul, 1988, s. 192, 204.
2
Hakkul Yakîn (farsca), Tahran, s. 696; Usul-i Kafiye (Farsca) s. 482.
Bu eserlerden gerekli tercümeleri yapan dostum Doç Dr. Kıyamettin Barlas’a
teşekkür ederim.
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Ehl-i Beyt Meselesine gelince: Şiîlere göre ehl-i beyt
Hz.Peygamber, Hz.Fatıma, Hz.Ali, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyn’den
oluşmakta ve her çeşit günahlardan temiz sayılmaktadırlar. Şiîler
özellikle Hz.Ayşe’ye karşı kin beslemektedirler.
Şiîlere göre Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetleri Hz.Ebubekir ve
Hz.Ömer tarafından değiştirilmiştir. Hz.Osman da Kur’an-ı yazarken değiştirmiş ve Hz.Ali ile ilgili kısımları dışarıda bırakmıştır.
Ayrıca Şiîler, birçok ayeti kendi gruplarının çıkarlarına göre tefsir
etmeyi istemektedirler. Bazı Şiîlere göre ise, vahiy Cebrail aleyhisselam tarafından yanlışlıkla Hz.Muhammed’e verilmiştir. Onlara göre Allah, bu vazifeyi Hz.Ali’ye vermiştir. Bunların haricinde
Şiîlere göre, inancın gizlenmesi (Takıyye), yani yalan söylenmesi,
Hz.Peygamberden sonra gelen halifelere sövülmesi, aldatmanın mubah sayılması, belirli bir zaman içinde sözleşmeli olarak bir kadından faydalanılmasının hoş görülmesi, anlaşarak yapılan zinanın caiz
sayılması gibi hususlar vardır ki, bunlar, İslâm’a ve Sünnîliğe son
derece aykırı hareketlerdir1.
Şiîliğin İslâm dünyasında siyasi bir hareket haline gelmesini
sağlayan gelişmeleri ise kısaca şöyle izah edebiliriz: Hz.Ali soyundan gelenlerin din ve devlet yönetimini ellerinde bulundurması için
girişilen mücadele sonunda ilk Şiî Devleti’nin 901 yılında Yemen’de
kurulduğunu görmekteyiz. Daha önce dedesi er-Rassia tarafından
Şiî akideleri tesbit edilen bu devleti Yahya b. el-Hüseyn kurmuştur2.
Sekiz sene sonra, yani 909’da, ikinci Şiî devleti addolunan İsmailî
Fatimî Devleti Mısır’da kurulmuştur. Şiîliğin İran’a doğru siyasi bir
akım olarak yayılışı Horasan’da kurulan Sâsâniler Devleti (819-999)
zamanında olmuştur. Zira, Sâsâniler, Şiîliğe karşı son derece sempatik davranmışlardır.
Yukarıdaki gelişmelere ilave olarak Şiîliğin kuvvetlenmesine tesir eden diğer bir hadise de Büveyhoğulları Devleti (945-1055)’nin
kurulması olmuştur. Büveyhoğlu Ahmed, 945’de hilafet merkezi
Bağdad’ı işgal etmiştir. Acz içinde bulunan Halife, Şiîlere itibar sağlayan bir tutum içine girmiştir. Bu ise, havalide hem Şiîliğin yayılmasını hızlandırmış, hem de Şiîlik ile ilgili hadis ve rivayetlerin 4 kitap
1
2

Strothmann ayn. esr., s. 507.
Strothmann ayn. esr., s. 508. Fığlalı, ayn. esr., s. 180-181.
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(el-Kütübü’l-Erbaa) halinde toplanmasına imkân vermiştir. Şiîlerin
bugün en muteber saydığı hadis külliyatı, itikad ve muamelâta dair
eserler, bu dönemde yazılmıştır1. Bilahare bu kitaplar, Şiîliği yayan
şeyhler ve imamlar için iyi bir ders ve propaganda kaynağı olmuştur.
Bütün bunların neticesi olarak Şiîlik X. asırda Irak ve İran’da hızla
yayılmağa başlamıştır.
Şiîlerin bu faal durumlarının, Selçukluların Ön Asya’ya hakim olmaları ile durduğunu görüyoruz. 1055 yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Bağdad’a giderek Büveyhoğulları hanedanını yıkmasından, 1258’de Hulaygu kumandasındaki Moğol ordularının Bağdad’ı
alarak Abbasî Halifeliğine son verdiği döneme kadar, Selçukluların
Sünnî olmalarından dolayı, Şiîler faaliyetlerini durdurarak sessizliğe
gömülmüşlerdir. (Şiîlerin gizlenme devrinde) Şiî âlimler de çalışmalarını inzivaya çekildikleri köşelerinde yürütmüşlerdir. Bu şekilde
hareket eden Şiî âlimlerinin başında, Kitabu’l- Cemii’l- Cevami fi
Tefsiri’l-Kur’an ve meşhur Mecmu’ul-Beyan li Ulumi’l-Kur’an adlı
tefsirlerin sahibi Şeyh Tabersî gelmektedir2.
Moğolların Ön-Asya’yı istilası üzerine, Sünnî Selçuklu idâresinin
siyasî ve askerî hâkimiyetinden kurtulan Şiîler son derece sevinmiş,
hatta onların Allah tarafından gönderildiğine inanarak lehlerine çalışmaya başlamışlardır. İslâm âleminde yaptıkları tahribat dolayısıyla Müslüman ahalinin nefretini kazanan Moğollar, kendilerine bir
müttefik olarak Şiîleri seçmişler ve onların serbestçe faaliyet göstermelerine izin vermişlerdir. Nitekim, bu devrede Şiîler için kıymetli eserler veren âlimlerin önde gelenlerinden biri olan Nasirud-Din
et-Tusi’nin yazdığı Ahlâk-ı Nasıri ve Tecridu’l-Akaid adlı eserler
çok meşhur olmuş ve hatta modern devirlere kadar İran okullarında
ders kitabı olarak okutulmuştur3. Tusi’den sonra en önemli Şiî müelliflerinden biri de Cafer b. el-Hasan İbn Yahya b. Said el-Hılli idi. Şiî
fıkhı hakkında yazdığı Minhâcu’l Kerame fi Mârifeti’l İmame adlı
eserin müellifi el-Hasan b. Yusuf İbn’l Mutahhar el-Hılli de Şiîler
arasında çok tutulmuş ve eserleri, tıpkı Tusî’ninki gibi medreselerde
Strothmann, ayn. esr., s. 509.
Donaldson, The Shi’ite Religion, s. 294-295; B. Spuler, İran Moğolları
Tarihi, Terc. C. Köprülü, Ankara, 1957, s. 265-266.
3
Fığlalı, İmamiyye Şiası, s. 184; Strothmann, ayn esr., s. 509-510.
1
2
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ders kitabı olarak okutulmuştur. Aynı zamanda bir akaid üstadı olan
el-Hılli, Şiîliğe büyük hizmetleri geçen âlimlerden biri olmuştur1.
Moğol hâkimiyetinin yıkılmasından sonra da Şiîlerin faaliyetlerine fasılasız bir şekilde devam ettiklerine şahit olmaktayız. Bir
ara, Sünnî Türkistan Türklerinin başında Orta Asya ve Ön Asya’ya
Hâkim olan Timur zamanında bu Şiî faaliyetleri azalır gibi olmuş
ise de, bir müddet sonra Timur’un hoşgörüsü sayesinde yeniden faal
hâle gelmiştir. Fakat tam bu devirlerde Erdebil’de kurulan ve Sünnî
Müslümanların etrafında toplandığı bir tarikat, bir müddet sonra Şiî
şeyhlerin eline geçince, Şiîliğin siyasi bir aksiyon olarak kullanılmağa başlandığına şahit oluyoruz.
c) Şiîliğin Aksiyon Haline Getirilmesi
Şiîliğin gelişmesine ve ciddi bir güç haline gelmesine tesir edecek olan Sünnî tarikat 1252-1335 yılları arasında yaşayan Safiyüddin
adında bir şeyh tarafından Tebriz’in doğusunda Erdebil kasabasında
kurulmuş idi. Şeyh Safiyüddin’in bu tarikatı Sünnî mezhebi çevresinde faaliyetlerine, onun oğlu Sadreddin (Şeyhliği 1334-1393)
zamanında devam etmiş ve o zamanlar İran’a hâkim olan İlhanlı
devlet ricali üzerinde gayet müspet bir tesir bırakmıştır. Fakat, bu
Sünnî tarikatın gelişmesi, devrin Şiî ileri gelenlerini telâşlandırmış
ve karşı tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu tedbirler çerçevesinde
hareket eden Şiîler kısa zamanda bu Sünnî tarikata sızmaya muvaffak olmuşlardır. Nitekim, o ana kadar Sünnî olan bu tarikatın şeyhleri, bilhassa Sadreddin’in oğlu Hoca Ali (1392-1429) zamanında
tam bir Şiî propaganda örgütü olarak ortaya çıkmaya başlamışlardır.
Bu durumun, Hoca Ali’nin oğlu Şeyh İbrahim (1429-1447) devrinde
daha da arttığını görmekteyiz. Bu zâtların şöhretleri zamanla kendi
memleketleri olan Azerbaycan’ın Erdebil kasabasından taşarak Irak,
Suriye, Anadolu ve İran’ın diğer bölgelerine ve hatta Türkistan’a kadar ulaşmış ve buralardan, bu şeyhleri ziyaret için akın akın insanlar
gelmeye başlamıştır.
Daha önce de işaret edildiği gibi, Timur zamanında bu şeyhlerden Hoca Ali daha tesirli bir hale gelmişti. Timur üzerinde büyük
bir nüfuz kazanan Hoca Ali, Timur’un direktifi ile köyleri ile birW. Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, Terc. T. Bıyıkoğlu, Ankara,
1948, s. 8.
1
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likte Erdebil ve havalisini bir vakfiye olarak elde etmiş ve buraları
kendisi için müstakil ve serbest bir faaliyet merkezi olarak kullanmaya başlamıştır. Bir müddet sonra Erdebil ve havalisinin bu imtiyazlı durumundan istifade eden bütün zararlı kimseler için burası bir
nevi sığınak olmuştur1. Bu yetmiyormuş gibi, Hoca Ali taraftarları
hızla Şiîliği yaymaya başlamışlardır. Bu yayılmanın Anadolu cihetinde olması Osmanlı Türkiyesi için ilk tehlike olarak ortaya çıkmıştır. Bilhassa Timur’un Yıldırım Bazezıd’a karşı kazandığı zaferden sonra Hoca Ali ve taraftarlarına gösterdiği müsamaha yüzünden
Anadolu’da Şiîliğe ve Batıniliğe meyyal zümreler arasında tesirli
olmaya başlamışlardır. Bu arada Timur’un Orta Asya’ya dönüşü esnasında yanında götürmek istediği bir grup Türkmen, Hoca Ali’nin
şefaati ile serbest bırakılmıştı. Bu Türkmen grubu Şeyh Hoca Ali’ye
minnetle bağlanmış ve onun tabii müritleri ve fikirlerinin yayıcı
propagandistleri olmuşlardır2. Bunların bir kısmı Erdebil’e yerleşip
Hoca Ali’nin yanında kalırlarken, diğer bir kısmı da memleketlerine dönüp Anadolu’da onun lehinde çalışmaya başlamışlardır. Hoca
Ali’nin yanında kalan ve kendilerine “Rumlu” denilen bu Türkmen
grubu, Şiâ zümresinin en kuvvetli grubunu teşkil etmişlerdir. Bunlar,
mevcudiyetlerini borçlu bulundukları şeyhleri uğrunda hayatlarını
feda etmekten çekinmeyen insanlar haline gelmişlerdir. İşte, onların
bu durumunu gören Şiâ önderleri siyasi emelleri için bu müritlerini
kullanmaya başlamıştır.
Şiîliğin önderliğini yapan Şeyhlerin liderlik vazifelerini babadan oğula devretmeye başlamaları bu dini topluluğu bir nevi siyasî
bir birlik haline sokmuştur. Bu arada, tarikat mümessilleri ile uzak
mesafelerde bulunan müritleri arasında halife adı verilen mutavassıt kimselerin ortaya çıkması bu teşkilatı daha da organize bir hale
getirmiştir3.
Şiîliğin müessir bir teşkilat haline gelmesinde en büyük rolü
Şeyh Hoca Ali’nin kardeşi Alaaddin Ali’nin torunlarından Cüneyd
oynamıştır. Fakat, Cüneyd’in reislikteki ilk yılları hiç de kolay olHinz, ayn., esr., s. 9.
Hinz, ayn., esr., s. 10.
3
Hinz, ayn., esr., s. 15-16 ve s. 22; M.H. Yınanç, “Cüneyd. Cünayd b.
İbrahim”, İ.A., III, s. 242.
1
2
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mamıştır. Zira, bir kısım Şiî zümre amcası Cafer’i reis olarak tanıyordu. Bu durum Cüneyd ile amcası arasında açık bir mücadelenin
başlamasına sebep olmuştur. Son derece kabiliyetli ve ihtiyatlı bir
kişiliğe sahip olan Cüneyd, kısa zamanda Şiîlik teşkilatını yeniden
düzenlemiş ve sadece babasının müritlerine dayalı bir nevi propagandistler ordusu kurmuştur. Azerbaycan, Doğu Anadolu ve İran’ın
muhtelif bölgelerinden gönderdiği bu elemanlar vasıtasıyla Şiîlik
propagandasını hızlandıran Şeyh Cüneyd, fikirlerine karşı çıkan bölgelerde yer yer isyanlar çıkartarak rakiplerini sindirmeye muvaffak
olmuştur. Fakat Şeyh Cüneyd’in siyasi yönü ağırlıklı bu faaliyetleri,
o zamanlar bölgenin hâkimi olan Kara Koyunluların tepkisiyle karşılaşmış ve kendisiyle taraftarlarının ülkesinden kovulmasına sebep
olmuştur1.
d) İlk Şiî-Sünnî Tartışması
İleri gelen müritlerini ve dervişlerini yanına alan Şeyh Cüneyd,
Sivas’a gelerek Osmanlı Padişahı Sultan II. Murad’a elçiler göndermiş ve kendisine bir ikamet yeri vermesini rica etmiştir. Şeyh
Cüneyd’in namını daha önce duymuş olan Sultan Murad, ileri gelen
ulema ile istişare ederek bu şeyhin Osmanlı ülkesinde kalması halinde halk arasında zaten bir dereceye kadar yerleşmiş olan Şiîliğin
daha da yayılacağını, bunun ise, Müslüman halkın birliğini bozan
bir tehlike olacağını düşünmüş ve “Bir taht’a iki padişah sığmaz”
hitabı ile onun isteğini reddetmiştir2.
II. Murad’dan aldığı bu red cevabı üzerine Şeyh Cüneyd, Osmanlı topraklarını terk etmek mecburiyetinde kalmış ve Konya’ya
giderek Karamanoğlu İbrahim Bey’e iltica etmeye orda bir yurt istemeye karar vermiştir. Konya’da Şeyh Sadreddin Konevî zaviyesinde
ikamet ettiği sırada Şeyh Cüneyd’in sebep olduğu şu münakaşa onun
fikirlerinde ne kadar tehlikeli olduğunu göstermesi bakımından son
derece ilgi çekicidir: O esnada Zeyniyye Tarikatı’nın Anadolu’da
yayıcısı olan Abdüllatif Makdisi, Konya’da bulunmakta ve bu zaviyenin Şeyhliğini yapmakta idi. Şeyh Cüneyd’in fikirlerini bilen Abdüllatif, onunla görüşmek istememiş ve dervişlerinden Hoca Hay1
2

Yınanç, “Cüneyd”, İ.A., III, s. 243.
Yınanç, “Cüneyd”, ayn. esr., III, s. 243.
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reddin vasıtası ile onun sorularını cevaplamıştır. Muhyiddin Arabî
ile Sadreddin Konevî’nin eserlerini tedkik eden Şeyh Cüneyd, Hoca
Hayreddin ile mezhep münakaşasına başlamış ve kendi fikirlerini
savunmada müşkül duruma düşünce, Kur’an-ı tezyif eder bir tarzda konuşmaya başlamıştır. Tecavüzkâr lisanını kullanmaya devam
eden Cüneyd, başta Hz.Ali olmak üzere ehl-i Beyt’in methini ihtiva
eden ayetlerin önceki Kur’an’da var olduğunu, sahabeler hakkındaki ayetlerin Allah kelâmı olmayıp onların sonradan uydurularak
Kur’an’ın içine konulduğu hakkındaki müfrit Şiî iddialarını tekrarlamıştır1. Hoca Hayreddin karşısında mağlup olan Şeyh Cüneyd, bu
sefer Şeyh Abdüllatif Makdisi ile münakaşayı sürdürmüştür. Bu münakaşayı “Tevarih-i Al-i Osman” adlı eserinde Aşıkpaşazade şöyle
nakletmektedir: Şeyh Cüneyd, Şeyh Abdüllatif’e sual etti: “Ataya
eshâb mı evlâdır, yoksa evlâd mı evlâdur” dedi. Şeyh Abdüllatif cevap verdi ki: “Sual etdüğün makamda eshâb evlâdur. Zira, eshabun
hakkında Kelâm-ı Kadim da “muhacirin ve’l-ensâr” deyü anılmışdur. Ve dahi mezahib-i erba’a eshabdan alınmışdur. Evlâddan alunmuş değildür.” dedi. Şeyh Cüneyd dahi, Abdüllatif’e hitab edüp dedi
kim: “Ol ayetler eshâb hakkında nazil olduğu vAkil sen anda bile mi
idün?” dedi2.
Bu münakaşadan sonra Şeyh Abdüllatif, Karamanoğlu İbrahim
Bey’e bir mektup yazarak Şeyh Cüneyd’in maksadının sufilik olmadığını, asıl teşebbüs ve hareketlerinin şeriatı bozmak gayesini taşıdığını bildirmiştir. Bunun üzerine İbrahim Bey, Cüneyd’in yakalanması için emir vermiştir.
Bu arada, yaptığı münakaşalardan dolayı Konya’da kalamayacağını anlayan Cüneyd, yakalanması için emir çıktığını duyunca acele
ile Konya’dan kaçmıştır. Önce Güney Doğudaki Dulkadiroğullarına
sığınan ve orada bazı Türkmen gruplarını etrafına toplamaya muvaffak olan Şeyh Cüneyd, buradaki faaliyetlerinde de ileri gidince
Mısır Memluklu Sultanı Çakmak’ın emri ile o bölgeyi terk etmiş ve
sonra da Trabzon bölgesine giderek oradaki Rum Devleti’ni yıkıp
kendisi ve müritleri için bir devlet kurmayı istemiştir. Şeyh Cüneyd,
1
Aşıkpaşazade Tarihi, Atsız neşri (Osmanlı Tarihleri, İstanbul, 1949)
s. 250.
2
Tafsilat için bkz., Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, s. 23-36.
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müridleri ile Trabzon’u kuşatmaya muvaffak olmuş ise de, o sırada
Trabzon’un İstanbul Fatihi Sultan II. Mehmed’in hâkimiyetine girmek üzere olması, Şeyh’i çekilmek mecburiyetinde bırakmıştır.
Bu arada Karakoyunlu Devleti’ni yıkarak bölgede siyasi
hâkimiyetini sağlayan Akkoyunlu Devleti’nin ve onun reisi Uzun
Hasan’ın ortaya çıkması, Şeyh Cüneyd ile müritlerinin kaderini tamamen değiştirmiştir. Şeyh Cüneyd’in nüfûzundan istifade ederek
kendisine destek sağlamak isteyen Uzun Hasan, kızkardeşinin Şeyh
Cüneyd’le evlenmesine izin vermiştir. Bu evlilik Şeyh Cüneyd’e,
Akkoyunlu ülkesinde serbestçe faaliyet gösterme fırsatı verdi ki, bu
Şiîliğin siyasi faaliyetlerine ve ileride bir devlet olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır1.
Şeyh Cüneyd kayınbiraderi Uzun Hasan’ın kendisine tanıdığı
serbestiden istifade ile kısa zamanda müritlerini çoğaltmaya muvaffak olmuştur. müritlerini silâhlı bir ordu haline getiren Cüneyd, müstakil devlet kurma emellerini gerçekleştirmek için harekete geçmiş ve
Gürcistan’a bir sefer tertip ederek zafer ve ganimet kazanmıştır. Fakat dönüşünde ülkesinde konakladığı Şirvan hükümdarı Halilullah ile
arası açılmış ve yapılan savaşta vurularak ölmüştür (4 Mart 1460)2.
Şeyh Cüneyd’in ölümünden sonra müritleri, onun vasiyeti mucibince, annesi Akkoyunlulardan olan oğlu Haydar’ı kendilerine
reis seçmişlerdir. Babasının yolunda faaliyetlerini sürdüren Şiîlerin
yeni Şeyhi Haydar, durumunu kuvvetlendirmek için dayısı Uzun
Hasan’ın kızı ile evlenmiştir. Durumunu iyice kuvvetlendiren Haydar, babasının kurmak istediği devletin temellerini teşkil edecek olan
Şiî müritlerini yeniden teşkilatlandırmış ve onların diğer insanlardan
ayrılmasını sağlamak için başlarına on iki dilimli kızıl taç giydirmiş
ve sarık sardırmıştır. Bundan dolayı da müritlerine kızıl-baş adı verilmiştir. Bir müddet sonra babasının intikamını almak maksadıyla
Şirvan üzerine sefere çıkan Şeyh Haydar, yeni Şirvan hükümdarı
Ferruh Yesâr ile yaptığı muharebede ölmüştür (9 Temmuz 1488).
Oğulları Ali ile İsmail, anneleri ile birlikte Akkoyunlu hükümdarı
Sultan Yakub tarafından önce korunmuşlar, sonra da bir kaleye hapsedilmişlerdir. Sultan Yakub’un ölümünden sonra halefleri arasın1
2

Yınanç, ayn esr., s. 244.
Tafsilat için bkz. Hinz, ayn., esr., s. 77-84.
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da çıkan taht kavgaları esnasında yeni hükümdar Sultan Rüstem’in
Şeyh Safiyyuddin’in Safevi âilesinin nüfuzundan faydalanmağa
kalkması, Ali ile İsmail’in serbest kalmasını sağlamıştır ki, bu da onların yeniden müritlerini toparlamasına fırsat vermiştir. Ali, Şiîlerin
şeyhi, İsmail de onun halefi seçilmiştir. Şeyh Ali’nin kısa zamanda
büyük nüfuz kazanması ve etrafında kalabalık bir müritler topluluğu
bulundurması, Sultan Rüstem’i endişeye sevk etmiştir. Bunun üzerine Akkoyunlu hükümdarı, Şiî topluluğunu dağıtmak için üzerlerine
kuvvet gönderdi. Sultan Rüstem kuvvetleri ile Şeyh Ali’nin müritleri arasında vuku bulan çatışmada Ali ölmüş ve taraftarları da dağılmak mecburiyetinde kalmıştır. Fakat İsmail, bir kısım müritleri ile
kaçmaya muvaffak olmuştur1.

XVII. ŞAH İSMAİL’İN ORTAYA ÇIKIŞI VE
AZERBAYCAN’DA SAFEVÎ DEVLETİ’NİN KURULUŞU
(1501-1736)
Akkoyunlu hükümdarı Sultan Rüstem’in kuvvetleri, kaçan İsmail ve yakın müritlerini takip etmiş ise de, diğer müritleri tarafından
iyi saklanan İsmail’i ele geçirmeleri mümkün olmamıştır. Fakat Sultan Rüstem, İsmail’in peşini bırakmamış ve gizlendiğini öğrendiği
Erdebil, Geylan ve Lâhican kasabalarının evlerini aratmıştır. Müritleri tarafından çok iyi saklanan İsmail, Rüstem’in eline düşmekten
kurtulmaya muvaffak olmuştur2. Rüstem’in 1497’de bir suikast neticesinde öldürülmesi ile kendisini bu takipten ancak kurtarabilmiştir. Rüstem’in öldürülmesi üzerine Akkoyunlu tahtı için mücadeleye girenlerin birbirlerini perişan ettiklerini gören İsmail, kendisine
taassup derecesinde bağlı olan müritlerini kısa zamanda toparlayıp
yeniden teşkilatlandırmış ve büyük babası Uzun Hasan’ın bıraktığı
mirasın başına geçmek ümidi ile 1499 başlarında harekete geçmiştir.
Daha önce saklandığı Lâhican’dan ayrılan İsmail, Erdebil’e doğru
yola çıkmıştır. Fevkalâde kabiliyetli ve zeki bir insan olan İsmail, bu
1
2
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Hınz., ayn. esr., s. 82-85.
Hınz., ayn. esr., s. 85-86.

sırada henüz 12 yaşında idi. Pek çok tarihçinin hem fikir kalarak belirttiği gibi, “İsmail’in çok erken gelişip olgunlaşan şahsiyeti, dünya
tarihinin çok dikkate değer tezahürlerinden biri” olmuştur1.
İsmail, çoğunluğunu Şamlu, Rumlu, Ustaclu, Tekelü, Musullu,
Bayburdlu, Çapanlı, Karadağlı, Karamanlı, Dulkadırlı, Varsak, Avşar ve Kaçar gibi Türkmen oymaklarına mensup müritlerin teşkil ettiği kuvvetlerini bir ordu haline getirerek Erdebil’e girmiştir (1500)2.
Erdebil’de ecdadının mezarlarını ziyaret eden İsmail, burada oldukça
duygulanmış ve babaları ile Şiîlere karşı şiddet kullanmış olanlardan
intikam almaya yemin etmiştir. Bu arada etrafında toplanan müritler ordusu 30 bini çoktan geçmiş bulunuyordu. 1500 sonbaharında
önce babasını öldüren Şirvan hâkimi Ferruh Yesâr’ı yenip öldüren
İsmail, sonra Bakü’ya hücum ederek bu şehri ele geçirmiştir. Fakat
İsmail’in bu başarıları kısa zamanda rakiplerinin dikkatini çekmiştir.
Nitekim, yeni Akkoyunlu hükümdarı Elvend Beg, Nahçivan civarında İsmail’in kuvvetlerine hücum etmiştir. Yapılan kader savaşında
Akkoyunlu hükümdarı mağlup olunca, İsmail, Akkoyunlu ülkesinin
yarısına hâkim olmuştur (1501). Daha sonra Tebriz’e gelen İsmail
hükümdarlığını ilân etmiştir. Müritleri tarafından “Şah” diye çağırıldığı için de Şah unvanını almıştır. Şah İsmail kurduğu bu devlete
dedesi Şeyh Safiyuddin’in adını vererek “Safevî Devleti” demiştir.
İsmail’in müritleri tarafından “Şah” diye nasıl çağırıldığı hakkında Osmanlı tarihçilerinden Müneccimbaşı, eserinde şu bilgiyi vermektedir: “Haydar’ın bir oğlu dahi zahir oldu İsmail adlı; müritleri
âna tâbi oldular. O kadar ki cemi memlekette olan müritleri birbiriyle buluşunca “Selamün aleyküm” deyecek yerde “Şah!” derlerdi.
Hastalarını görmeye varınca dua yerinde “Şah!” derlerdi. Rum vilayetinde olan (Anadolu’da ki) müritlerine sünnet ehli:”Bunca zahmet
çekip Erdebil’e varacağınıza Mekke’ye varsanız, Hz.Resul’ü ziyaret
etseniz daha iyi olmaz mı?” derlerdi. Sufiler de “Biz diriye varırız,
ölüye varmayız” cevabını verirlerdi”3.
1
F. Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara, 1976, 2. 43-49; T. Yazacı, “Safevîler”, İ.A., X, s. 54.
2
Müneccimbaşı, III, s. 268’den naklen Hinz, ayn, esr., s. 86.
3
Hinz, ayn. esr., s. 86.
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Şah İsmail’in ataları hakkında eser yazan Alman tarihçilerinden
Walther Hinz, İsmail’in müritleri tarafından ilahlaştırılmasını kendi
ülkesinde vukuu bulan siyasi gelişmelerle şöyle mukayese etmiştir: “Şah İsmail’den 433 yıl sonra, Almanya’da, Nazi partisi iktidarı
eline geçirince tıpkı İran sufileri gibi, eski selâm Gün Aydın (Guten
Morgen) yerine Heil Hitler (sağol, yaşa Hitler), yahut sadece “Hitler!” selamını kabul ettirdiler. Zâhiren pek sade görünen bu değişiklik bir tarikat reisinin veya bir siyasi parti şefinin mutlak hâkimiyet
ve irâdeli mâbut derecesine yükseltilmesinden başka bir şey değildir. Müstesna şahsiyetlerin kahraman, yarı mâbut hatta mâbut sayılmaları insanlık kadar eskidir...”1.
Şah İsmail, bir sene kadar kaldığı Tebriz’de kendisini çılgınca destekleyen müritlerinden yeni grupları ordusuna dahil ederek
kuvvetlerinin sayısını bir misli daha artırmıştır. Bu kuvvetli ordu
ile önce Irak’a hücum eden İsmail, Akkoyunlu hanedanına mensup
Murad Beg’i yenerek hem bu devlete son vermiş ve hem de Şiraz’a
kadar olan bölgeyi hâkimiyeti altına almaya muvaffak olmuştur
(1504). Bu arada Kazarun şehrini aldıktan sonra orada bulunan
Sünnî ulemanın tamamını katletmesi, İsmail’in Şiî militanlığında ne
kadar ileri gittiğini göstermesi bakımından son derece enteresan bir
gelişmedir2. Bundan sonra ileri harekatına devam eden Şah İsmail,
sırasıyla Kum ve İsfahan şehirlerini almış ve İsfahan’da bulunduğu sırada kendisine gönderilen Osmanlı elçilerinin huzurda Sünnî
bir âlimi ve bir grup halkı haksız yere öldürterek Sünnî dünyasının
lideri olan Osmanlı Devleti’ne karşı dostane bir tutum içinde bulunmadığını göstermiştir3. Bir taraftan doğu ve orta Anadolu’ya gönderdiği Şiî propagandistlerin faaliyetleri, diğer taraftan İran’daki Sünnî
ulemaya karşı takındığı acımasız tutumu yüzünden Şah İsmail’in Şiî
devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki münasebetlerin hiç de iyi olmadığı veya olmayacağı gayet açık idi.

1
2
3
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T. Yazıcı, “Şah İsmail”, İslâm Ansiklopedisi, XI, s. 276.
G. Sarwar, History of Shalı İsmail Safawi, Alipauh, 1939, s. 51.
Hinz. ayn. esr., s. 49-52.

1) Şah İsmail’in Anadolu ve Türkistan Siyaseti ve Bunun
Yarattığı Çatışmalar
Osmanlı Devleti’nin bölge ile ilişkilerinin başlangıcı, Safevi hanedanının ortaya çıkmasından önceki yıllara kadar gider. Bundan önceki bölümlerde anlatıldığı gibi, iki rakip kabile olan Karakoyunlu ve
Akkoyunlu Türkmenleri, Azerbaycan merkez olmak üzere İran, Doğu
Anadolu ve Irak’a kadar uzanan devletler kurmuşlardı. Bu sebeplerden dolayı Osmanlı Safevi münasebetlerini Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri zamanında başlatmak daha uygun olur. Bu Türkmen
Devletleriyle, özellikle Akkoyunlularla, Osmanlı Devleti’nin münasebetleri ilgi çekici bir durum arz eder. Zira Osmanlı padişahları bu
Türkmen devletleriyle olan mücadelelerinde hiç bir zaman onların
yıkılıp perişan olmalarını istememiştir. Bu sebeple kendine sığınan
Akkoyunlu ve Karakoyunlu şehzadelerine ve hükümdarlarına gayet
iyi davranmış ve hattâ onların ülkelerine dönüp yeniden tahta çıkmalarına zemin hazırlamışlardır1. Fakat Safevi hanedanına karşı, beklide Şiî propagandasını ısrarla devam ettirmelerinden dolayı, bilhassa
Şah İsmail’e ve Şah Tahmasb’a karşı odlukçu katı davranmışlardır.
Safevi cephesine gelince: Azerbaycan’da hâkimiyetini kesinleştiren Şah İsmail bir nevi ideoloji haline getirdiği Şiîliği Anadolu ve Türkistan cephesinde yaymak için o cihetlere propagandistler
göndermeye başlamıştır. Şah İsmail’in Sünnîliğe karşı takip ettiği
sert politika yetmiyormuş gibi Sünnî ülkelerde Şiî propagandası
yaptırması Türkistan halklarının lideri Muhammed Şeybâni Han
(1451-1510) ile Osmanlı hükümetini oldukça tedirgin etmiştir. Şah
İsmail, hem Muhammed Şeybâni Han ve hem de Osmanlılar tarafından ikaz edilmiş ve kendisinden Şiî propagandasını durdurması
istenmiştir. Bu ikazlar yetmeyince Muhammed Şeybani Han, Şah
İsmail’i saldırgan tutumundan vazgeçirmek için 1508 de Horasan’a
kadar gelmiş ise de, ülkesinin kuzeyinde vukuu bulan Kazak isyanı
dolayısıyla geri dönmek mecburiyetinde kalmıştır2. Diğer taraftan
1
H. H. Howordy, History of the Mongols, London, 1880, II/2,706;
M. Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları
Arasındaki Siyasî Münasebetler, 1775-1875, İstanbul, 1984, s. 4.
2
F. Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu
Türklerinin Rolü, Ankara, 1976, s. 30-38.
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Osmanlı Devleti de Şah İsmail’e haber göndererek Anadolu’da Şiî
propagandası yaptırmaktan vazgeçmesini istemiştir1.
Fakat, kurduğu devletin sınırlarını genişletmek arzusuyla yanan
Şah İsmail, bu ikazlara aldırış etmediği gibi Şeybani Han’ın Kazaklarla mücadele etmesinden istifade ile Horasan’a yürümüş ve burayı
işgal etmekle kalmamış, Sünnî Müslümanlara da çok kötü davranmıştır. Bunu haber alan Şeybâni Han, bir kısım kuvvetlerini kuzeyde bırakarak hızla Horasan’a dönmüştür. Şeybâni Han’ın eksik ve
yorgun bir ordunun başında olduğunu gören Şah İsmail, rakibinin
toparlanmasına fırsat vermeden üstüne yürümüş ve 1510’da yapılan
çetin muharebeyi kazanmıştır. Muharebe esnasında ölen Muhammed
Şeybâni Han’ın başını gövdesinden ayıran ve derisini yüzdürüp, ot
dolduracak kadar kin ve nefretle hareket eden Şah İsmail, bu yaptıklarını bir mektupla Osmanlı Padişahına bildirmekten çekinmemiştir.
Bununla da yetinmeyen İsmail, harp sonunda on binden fazla Sünnî
Müslümanı öldürerek başlarından piramit yaptırmıştır2. Bu zaferden
sonra hızla Türkistan’a yürüyen Şah İsmail, Türkistan’ın belli başlı
merkezleri olan Buhara, Semerkand ve Hive’yi işgal etmiş ve Sünnî
Müslümanlara son derece kötü davranmıştır3.
Kendisini sevmeyen Türkistan Müslümanları üzerinde hâkimiyetini
devam ettiremeyeceğini anlayan Şah İsmail, o sıralar Afganistan’da
devlet kuran Timurlulardan Babür’e askerlerine kırmızı fes (Kızılbaş
serpuşu) giydirmek şartıyla, Türkistan’ın hâkimiyetini kendisine bırakabileceğini söylemiştir. Buna inanan Babür, ordusu ile Buhara’ya gelmiş, fakat Sünnî Türkistanlılara Şiîlerin yaptığını görünce Afganistan’a
geri dönmüştür (1511)4. Şah İsmail’in Türkistan’da bıraktığı garnizonları ise, Türkistan halkı mağlup ederek onları İran’a kovalamışlardır.
Fakat, Şah İsmail’in Türkistan’da yaptığı tahribatın yaralarını sarmak
Türkistanlılar için oldukça güç olmuştur. Nitekim, Türkistan’ın yegane
hâkimi olan Özbek Devleti parçalanarak yerine Hive ve Buhara devletleri kurulmuştur.
Sarwar, ayn. esr., s. 63; Howorth, ayn esr., s. 708.
N. Nesipli, “Osmanlı-Safevi Savaşları, Mezhep Meselesi ve Azerbaycan”, Türkiye, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002, VI, s. 895.
3
Howorth, ayn. esr., II/2, s. 711.
4
Ş. Altındağ, “Selim I. Yavuz”, madd., İ.A., X, s. 424; Ç. Uluçay, “Yavuz Selim Nasıl Padişah Oldu”, Tarih Dergisi, IX, s. 53-90. ve X, s. 117-142,
XI-XII., s. 185-200’de. Selim’in padişah oluşu hakkında geniş bilgi verilmiştir.
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Şah İsmail’in Türkistan cephesinde kazandığı zafer, kendisini oldukça mağrur hale getirmişti. Bu zaferden sonra İsmail, Anadolu’daki
müritleri vasıtasıyla Şiî propagandasını hızlandırmıştır. O sıralar Osmanlı hükümdarı olarak başta bulunan II. Bayezid, belki de, kısa
zamanda genişleyip imparatorluk haline gelen Osmanlı Devleti’nin
bu yeni fetihleri hazmetmesini sağlamak için mutedil bir siyaset takip ediyordu. Bu yüzden herhangi bir devletle savaşmayı pek istemiyordu. Üç şehzadesinden kendine yakın olan Korkud ve Ahmet
gayet mülayim tabiatlı insanlardı. Ahmed ile Korkud, Şiîlikten hoşlanmamalarına rağmen, Şah İsmail’in propagandasına da pek aldırış etmiyorlardı. Fakat, üçüncü ve küçük oğlu Selim ise tamamıyla
ayrı bir mizaca sahip, oldukça sert tabiatlı bir insandı. Şah İsmail’in
müritleri vasıtasıyla Anadolu’da yaptırdığı Şiî propagandasının tehlikeli olduğunu düşünerek, Erzincan’a kadar olan bölgede sıkı tedbirler aldırmıştı. Fakat, Selim’in bu tedbirlerine rağmen Şiî propagandasının devam etmesi ve Doğu Anadolu’da bazı isyanlara sebep
olması, genç şehzadeyi hadiseleri bizzat kontrol etmek için harekete
sevk etmiştir. Daha sonra Selim babasını ve kardeşlerini dramatik
bir mücadeleden sonra saf dışı ederek, Osmanlı Devleti’nin başına
geçmiştir (1512)1.
I. Selim veya Yavuz Sultan Selim (1512-1520) olarak anılacak
olan Selim, başa geçer geçmez ilk iş olarak Şiî propagandistleri ve
onlara inananların ele başlarını yakalatarak idam ettirmiştir. Bu arada
Safeviler ile her türlü irtibatı men ederek harp hazırlıklarına başlamıştır. İstanbul önlerinde ulemanın da katıldığı bir divan toplantısında Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail ve müritlerinin Osmanlı ülkesine
karşı giriştikleri tecâvüz ve tahrik hareketlerini müzakere ettirmiş, Şiî
telâkki ve telkinlerinin Anadolu’yu nasıl bir tehlikeye ve Müslümanları da tefrikaya düşürdüğünü ortaya koydurarak, Şiîlere karşı harp
açılmasının cihaddan da “ehem ve akdem” olduğu hakkında fetva çıkartmıştır2. Bununla da yetinmeyen Yavuz Sultan Selim, Şiî Safevilere
Altındağ, ayn., esr., s.426-427.
Ş. Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Yavuz Sultan
Selim’in İran Seferi”, Tarih Dergisi, XVII/22, s. 54-55; M. Saray, Türk-İran
İlişkileri, s. 25-26; Mecmû’a, Kemalpaşa-zade, “Fetevay- Kemalpaşa-zade der Hakk-ı Kızılbaş”, Süleymaniye Kütüphanesi, Esat Efendi, nr. 3548,
varak:45/a-45/b.
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karşı Osmanlı umumi efkarını hazırlamak maksadıyla devrin ulemasına ve müftülerine risâleler ve fetvâlar neşrettirmiştir1.
Bu kararları aldırdıktan sonra gerekli hazırlıklarını tamamlayan
Selim, Şah İsmail’e bir mektup yazarak hesaplaşmaya hazır olmasını bildirmiştir. Bu durum üzerine ilk defa telâşa kapılan Şah İsmail
kendine müttefik bulmak için Venediklilere acele elçiler göndermiştir2. Bunu duyan Selim ise, Özbeklere bir elçi göndererek müşterek
düşmanları olan Şiîlere karşı birlikte hareket etmeyi teklif etmiştir.
Selim mektubunda şöyle diyordu: “...Şark bölgesi ahalisi bu sufi
zulmünden bıkmıştır. Yolunu şaşırmış taife, her türlü zulümden kaçınmadı. Her yeri fesada boğuyor ve Müslümanların canı, malı ve
namusu güvenlikte değildir. Öyle ki, Yahudilere Buhdı’n-Nusr bile
böyle zulüm yapmamıştır. İnşallah hazretlerinin ordusu bu fesadın
önünü alacaktır...”3.
Osmanlı Hükümdarı Selim’in bu mektubuna Özbekler şu cevabı
vermiştir: “Türkistan cephesinde bizim gafletimiz yüzünden o dinsizlerin bazı zulümleri oldu. Fakat bilindiği gibi bunlar etrafa vahşiler gibi saldırır necb-i sâni olarak lâkaplanan bu câni seksen bin
süvariyle İran’dan Turan illerine yönelmiş, Amu-Derya’yı geçtikten
sonra burada birçok kişiyi katletmişler ve bahtsız Kandehâr ve Kâbil
hükümdarı (Babür) onun boyunduruğuna girmiş ve Kubbetü’l-İslâm
Semerkand’a kadar ulaşmışlardır. Sonra Allah’ın yardımıyla onları
yok ettik ve birkaç deve ile Tebriz’e kaçtılar...”4
Fakat, bütün bu mektuplaşmalara rağmen her iki taraf da müttefikleri ile fiili bir yardımlaşmaya giremeden Çaldıran’da karşı karşıya geldiler. 23 Ağustos 1514’de vukuu bulan meydan muharebesinde teknik ve topçu gücü üstün olan Osmanlı ordusu Safevî ordusunu
ağır bir yenilgiye uğrattı. Hayatını güçlükle kurtaran Şah İsmail,
âilesini dahi harp sahasında bırakmak mecburiyetinde kalmıştır5.
16. Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi, 1373-1512, Çev.,
Ş. Baştav, Ankara 1973, s. 179; G. Rota, “Safevi İran’ı ile Venedik Cumhuriyeti Arasında ki Diplomatik İlişkilere Genel Bir Bakış”, Türkiye, XI, s. 901.
2
Ferudun Bey, Münşeâtüs’s-Selâtin, İstanbul, 1274, I, s. 374-377.
3
Ferudun Bey, ayn. esr., s. 377-378.
4
Yazıcı, “Şah İsmail”, İ.A., XI, s. 277; M. T. Gökbilgin, “Çaldıran Muharebesi”, İ.A., III, s.329-333.
5
Sarwar, History of Shas Ismail Safawi, s. 87-88.
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Bu çarpışmanın en hazin tarafı, bilindiği gibi, her iki tarafın da
aynı milletin evlatları olmaları idi. Dinî bağnazlıklarını yenemeyen
bu iki Türk hükümdarı, birbirini yok edercesine savaşmışlar, biri
galip diğeri mağlup olmuş, fakat her iki cepheden binlerce Türk
hayatını kaybetmiştir. Bu yanlış harp iki devleti uzun süre düşman
durumuna getirmiştir.
Zaferden sonra ileri harekâta devam eden Selim 5 Eylül’de
Tebriz’e girdi. Selim’in maksadı Doğu Anadolu’da pek çok problemler yaratan ve parçalanmalara sebep olan Şiî Safevî Devleti’ni
ortadan kaldırmaktı. Fakat, bazı vezir ve kumandanları ile askerlerinin önemli bir kısmının geri dönmek istemeleri yüzünden düşüncesini gerçekleştiremedi. Ancak, Selim, Doğu Anadolu’yu Osmanlı Devleti’nin ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlayarak,
geri döndü. Ne var ki, bu Sünnî-Şiî mücadeleleri dolayısıyla Doğu
Anadolu’da yaşayan Türkmenlerin pek çoğunun Şah İsmail’in safına katılmaları, bölgede etnik yapının bozulmasına sebep olmuştur.
2) Şah İsmail’in Osmanlı’ya Karşı Hıristiyan Devletlerle
İttifak Kurmaya Çalışması
Bu arada Şah İsmail, bir fırtına gibi estiği on beş yıllık başarılı
fakat aynı zamanda pek çok üzücü gelişmelere sebep olduktan sonra Çaldıran meydan muharebesinde Yavuz Sultan Selim’den yediği
darbe ile büyük bir sarsıntı geçirmeye başlamıştı. Daha önce harp
meydanlarında askerlerinin önünde mücadeleye atılan Şah İsmail,
artık günlerini Erdebil ile Tebriz’de yakın dostları ile içki içerek
geçirmeye başlamış ve ülkesi dahilinde meydana gelen isyanları
generalleri vasıtasıyla bastırmaya çalışmıştır. Fakat, Yavuz Sultan
Selim’in Arap ülkelerini feth ederek Osmanlı hâkimiyetine sokmasından ve Hilafet makamını da İstanbul’a taşımasından sonra Şah
İsmail huzursuz olmaya başlamıştır. Bu huzursuzluğu duyan yalnız
Şah İsmail değildi. Aynı zamanda Hıristiyan Avrupa devletlerinin
hükümdarları da endişe duymaktaydı. Sonunda, İslâm dünyasının
lideri konumuna gelen Osmanlı devletinden çekinmeye başlayan bu
devletlerin hükümdarları birbirleri ile temasa geçerek Osmanlıya
karşı birlikte hareket etmeye karar verdiler. Macaristan ve İsviçre
kralları birer elçi göndererek Şah İsmail ile ittifak imzalayıp Osman127

lılara karşı mücadele etmeye hazır olduklarına bildirdiler. Fakat, bu
iki kralın müttefikliğini kâfi görmeyen Şah İsmail, Alman imparatoru V. Karl’a 1518 Ekimi’nde bir mektup yazarak “Müşterek düşmanımız olan Osmanlı Türklerine karşı siz batıdan, ben de doğudan
hücuma geçerek onları yenebiliriz. Bunun için de en müsait zaman
önümüzdeki 1519 yılının Nisan ayıdır. Tanrının yardımı ile bu seferi
başarı ile tamamlayacağız.” demiştir1
Şah İsmail’in Alman İmparatoruna yazdığı bu mektuba ancak
1524 Ağustosunda cevap gelmiştir. V. Karl, mektubunda mesafenin
uzaklığı ve bu arada Fransa Kralı ile yaptığı harp dolayısıyla geç cevap verdiğini belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu: “Müşterek düşmanımız olan Osmanlı Türklerine karşı birlikte mücadeleye
hazırız. Şu ana kadar Hıristiyan dünyasının meselelerini halletmekle meşgûl idik. Şimdi bir isteğimiz vardır, o da Osmanlılar üzerine
yürümek. Sefer için en müsait zamanı bildirirseniz biz de ona göre
hazırlanırız”2
Ne var ki, bu mektup Tebriz’e ancak 25 Ağustos 1525’te ulaşmıştır. Halbuki, Şah İsmail 23 Mayıs 1524 de ölmüş ve yerine oğlu Şah
Tahmasb geçmişti. Bu mektuba nasıl bir cevap verildiğine dair bir
belgeye rastlayamadık. Fakat Alman İmparatorunun 15 Şubat 1529
da, belki de Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana seferi hazırlığını haber aldığı için, İran Şahına yeni bir mektup gönderdiğini ve Osmanlıya karşı bir ittifak anlaşması imzalamak istediğini görüyoruz3 Bu
mektuba da Şah Tahmasb’ın nasıl bir cevap verdiğini bilmiyoruz.
Daha evvel işaret edildiği gibi Türk-İslâm dünyası için Şiî Safevi
Devleti’ni bir tehlike olarak gören ve bu tehlikeli rakibini Çaldıran’da
durduran Yavuz Sultan Selim’in esas gayesi Safevi Devleti’ni ortadan kaldırmaktı. Bunu sağlamak için önce İran’dan Osmanlı ülkesine gelen Şiî tüccarları tevkif ettirerek mallarına el koydurmuştu.
Ona göre bu tâcirler demir, bakır, altın ve gümüş gibi madenlerden
başka İran’a ateşli silâhlar ile bunların imalını bilen ve bu silâhları
kullananları da götürüyorlardı. Bu sebeplerden dolayı önce Safevi
Sarwar, ayn., esr., s. 89.
Sarwar, ayn. yer.
3
Bu hususta tafsilatlı bilgi için bkz., M. Abbaslı, “Safevilerin Kökenine
Dair”, Belleten, C. XI, fas. 158 (Nisan 1976), s. 287-329.
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Devleti’ni güçlendirecek imkânları yok etmek istiyordu. Ne var ki,
uzun süre Şiî tesirinde kalan Doğu Anadolu’yu devletin bölünmez
bir parçası haline sokan Yavuz Sultan Selim 1520 de beklenmedik
bir şekilde ve genç yaşta vefat edince Şiî Safevi Devleti’ni ortadan
kaldırma gayesini gerçekleştirememiştir. Yavuz Selim’in bu fikirleri ve aldığı tedbirler oğlu Kanuni Süleyman ve Vezirleri tarafından
yerine getirilmemiştir. Bu umursamazlığın sonucu olarak Kanuni,
ileride Şiî Safevî Devleti’nin yeniden başlayan düşmanca faaliyetlerini durdurmak için sefere çıkmak mecburiyetinde kalmıştır. Şah
İsmail’in siyasetine ve kurduğu devletin tarihi gelişmesine gelince:
Akkoyunlu hanedanına mensup olduğu için Şah İsmail çocukluk
yıllarında iyi bir eğitim ve terbiye görmüştü. Büyük bir kabiliyete
ve zekâya sahipti. Ayrıca çok cesur bir insandı. Atalarının geliştirip
yaydığı Şiîliği siyasi emelleri için çok iyi bir şekilde kullanmış ve
isteklerine de büyük ölçüde kavuşmuştu. Bunu yaparken on binlerce
insanı öldürtmekten de çekinmemişti. Kısaca, ihtirasını frenlemesini
hiç bilemedi. Belki de hoşuna gittiği veya işine geldiği için, müritlerinin kendini ilahlaştırmasına, soyunu Hz.Muhammed’e ve Hz.İsa’ya
bağlamalarına göz yummuş ve hatta teşvik etmişti1. 15 sene zaferden zafere koşarak başarının ve şöhretin zirvesine ulaştığı bir sırada uğradığı Çaldıran mağlubiyeti onu tam bir moral çöküntüsüne
uğratmıştı. Bu moral çöküntüsünden kurtulabilmek, Osmanlıdan
intikam alabilmek için bir taraftan kendine müttefikler bulmaya çalışmış diğer taraftan da kendini avutmak için yakın arkadaşları ile
içki âlemleri yapmaya başlamıştı2. Osmanlı’ya karşı istediği ittifakı
kuramayınca da kendini tamamıyla içkiye vermişti. Nitekim bu içki
mübtelasından kurtulamadan 23 Mayıs 1524 de ölmüştür. Cesedi
Erdebil’e getirilerek dini yönden ceddi olan Şeyh Safiyuddin’in yanına gömülmüştür. Onun son yıllardaki bütün ümitsizliğine rağmen,
kurduğu Safevi Devleti ve Şiîlik yıkılmamış ve mevcudiyetini kendisinden sonra da canlı bir şekilde devam ettirmiştir. Bu başarısından dolayı kendisi büyük bir devlet kurucusu olarak tarihe geçmiştir.
Ne var ki, Şiî Safevî Devleti’nin varlığını devam ettirmesi Türk
İslâm âleminde büyük parçalanmalara sebep olmuş, bu ise, Müslüman
1
2

Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu.., s. 38.
T. Yazıcı, “Şah İsmail”, İ.A., XI, s.278.
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Türk halklarının kaderini menfi yönde etkilemiştir. Nitekim, Türkistan Türkleri ile Osmanlı Türkleri arasında geçit vermez bir köprü gibi
uzanan Şiî Safevî Devleti, üstelik kurucuları Türk olmasına rağmen,
bu iki Türk topluluğunun birbirleri ile olan münasebetlerine ve ittifak
oluşturmalarına mâni olmuştur. Bu ise bilahare Türkistan Türklerinin
Rus ve Çin esaretine düşmelerine zemin hazırlamıştır.
Şah İsmail’in kurduğu devlet, bir çok bakımdan Akkoyunlu
Devleti’nin devamı sayılabilecek bir yapıda idi. Dolayısıyla kurduğu devlet, tamamen bir Türk karekteri taşıyordu. Nitekim, devlet
teşkilatının en önemli mevkilerine hem mensup olduğu hem de kendisini destekleyen Türkmen oymaklarının reislerini tâyin etmiştir.
Şah İsmail’in en büyük özelliği, büyük bir lider olduğu gibi büyük
bir şair olmasadır. Şiîrde Hatayî mahlası ile Türkçe, Farsça ve Arapça Şiîrler yazdiği görülmektedir. Kendisi bir Türkmen oluşunun haricinde Akkoyunlu Türkmen hanedanı ile olan akraba olduğu için,
iyi bir eğitim almış, Türkçeyi kurduğu devletin resmi dili olarak
kabul etmiş ve eserlerinin büyük çoğunluğunu da yine Türkçe olarak yazmıştır. Azerbaycan edebiyatının Nesimî ve Fuzûlî arasındaki
devrinin en kuvvetli mümessili olan Şah İsmail, Şiîrlerini hem aruz
vezninde hem de hece vezninde yazmıştır. Kendinden önce yaşamış ve çağdaşı olan şairlerin eserlerini okuyan Şah İsmail, bilhassa
Nesimî’nin tesiri altında kalmıştır. Şah İsmail’in münferit Şiîrlerinin
dışında günümüze kadar muhafaza edilen üç eseri vardır ki, bunlardan biri onun divanıdır1. İleride Azerbaycan dili, edebiyatı ve Şiîri
mevzuları işlenirken daha tafsilatlı bilgi verilecek olan bu şair Türk
hükümdarının Azerbaycan Türk kültüründe ayrı bir yeri olmuştur.
3) İranlıların Fars Milliyetçiliğini Korumada Şiîliği Bir
Kalkan Olarak Kullanması
İran, Orta Doğu’da İslâmiyet’i zorla kabul eden yegâne ülke
olmuştu. Eski Fars ve Sasani kültüründen ayrılıp da İslâm dünyasına girmeyi ve İslâm kültürü içinde kaybolup gitmeyi istemeyen
bir direnme içinde idi. Zorla da olsa İslâmiyet’i kabul ettikten sonra 2-3 asra yakın Türk-İslâm hâkimiyeti altında yaşaması neredeyJ. A. Boyle, “İran’ın Millî Bir Devlet Olarak Gelişmesi., Türkçe Terc.,
B.U. Yaradoğ, Belleten, XXXIX/156 (Ekim 1975), s. 646 vd.
1
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se İran’a, eski kültür ve ahlâk anlayışını unutturmuş idi. 14. asırda
yaşayan İranlı Şairlerden Hâfız ve Firdevsi bu gelişmenin üzüntüsünü Şiîrlerinde dile getirmişlerdir Bilhassa Firdevsi, meşhur
“Şehnâme”sinde, İslâmiyet’ten önceki Sasani İran’ın bütün efsane,
masal ve geleneklerini toplayarak muhafaza etmiştir. O günlerden
itibaren bu şehname sayesinde bir İranlı, tarihinin Sasanilerden ta
Perslilere kadar nasıl uzandığını bilir hale gelmiştir.1 Tam o sıralarda
vuku bulan Moğol istilası ve onu takiben gelen Timur hâkimiyeti,
Türk-İslâm nüfuzunu İran’da sarsmaya başlamıştır2 Şiîlik, bu sarsıntıyı hızlandırmakla kalmamış, bir nevi İran’ın İslâm dünyasından
ayrılmasına zemin hazırlamıştır. İşin enteresan tarafı Şiîliğin İran’a
hakım olmasını sağlayan insanların da Türkler olmasıdır.
Bilindiği gibi Türkler devlet kurma geleneği olan bir millettir.
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen devletlerinin inkırazından sonra Türkler, Azerbaycan ve İran’da yeni bir devlet kurarken Şiîliğin
yarattığı bu ayrıcalıktan istifade edip kendi gayelerini gerçekleştirmek için böyle hareket etmişler ve belki de Şiîliğin İran milliyetçiliğini canlandırmada bu kadar etkili olabileceğini düşünmemişlerdi.
Nitekim, Safevi hanedanını kuran Şah İsmail bütün saltanatı boyunca Türk kültüründen ayrılmamaya bilhassa özen göstermiştir. Ne
var ki, Şah İsmail’in ölümünden sonra Safevi Devleti’nin Türk veya
Türkmen karakterini oğlu Şah Tahmasb devam ettirmiş ise de, onun
ölümünden sonra Safevi Devleti Fars kökenli Şiî ulemanın ve yöneticilerin tesiri ile yavaş yavaş İran dilini kullanmaya ve kültürünü
benimsemeye başlamıştır. Böylece Hafız’ın ve bilhassa Firdevsi’nin
İslâm haricinde, gelişmesini istedikleri milli İran kültürü ve devleti
için büyük bir adım atılmış oluyordu.
Bu meseleyi izah eden batılı araştırıcıların da aşağı yukarı aynı
hakikati dile getirdiklerini görmekteyiz. Şöyle ki: Şiîliğin, İran’ın
hem resmî dini haline gelmesi ve hem de iç ve dış siyasetinin temelini teşkil etmesi bunun Şah İsmail’in ölümünden sonra daha belirgin hale gelen İran milliyetçiliğinin temelini teşkil etmeye başlaması
Boyle, ayn. esr., s. 650.
V. Minorsky, “Persia: Religion and History” (İranica, s. 242-259)’dan
naklen veren Boyle, ayn. esr., s. 654-665. İran’da Türk nüfusu Ek 1 olarak
verilmiştir.
1
2
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kimseyi şaşırtmamıştır. Şah İsmail zamanında, bilhassa onun ihtiraslı siyaseti neticesinde batı sınırında Osmanlı Türkleri kuzeydoğu
hududunda Türkistan Türkleri birer Sünnî topluluk olarak, Şiîlerin
tahkirleri ve saldırgan tutumları yüzünden onların amansız düşmanları haline gelmişlerdir. Hangi taraftan olursa olsun bir hücum vukuunda, İran, ünlü şarkiyatçı Prof. Minorsky’nin de belirttiği gibi bu
“Türk hücumlarının dalgaları altında dağılır giderdi. Vecd karakteri
taşıyan bu yeni din, yeni Şiîlik merkezî kuvvetin güçlendirilmesine yardım etti. Diğer yandan, esasında İran milliyetçiliği ile hiçbir
ilişkisi olmayan bu yeni Doktrin, İranlıların soyut İslâmiyet içinde
daha doğrusu gerçekler bakımından Türk okyanusu içinde erimesine
karşı koyma hakkını sağlayan bir ada vazifesini gördü”1 Başlangıçta,
İran’ı Türkleşmekten kurtaranların öncülüğünü Türkmen Şahsevenlerin veya Şiî Türkmenlerin yapması ise, tarihin kaydedebileceği en
enteresan hadiselerinden birini teşkil eder.
4) Şiîliği Yeniden Yaymak İsteyen Şah Tahmasb’ın Osmanlı
ile Mücadelesi
Yeni Safevi hükümdarı Şah Tahmasb (1524-1576), daha gençlik
yıllarından itibaren Şiî şeyhlerin ve ulemanın tesiri altında kalmıştır.
Hükümdar olduktan sonra da bu tesirden kurtulamayan Şah Tahmasb,
ülkenin kontrolünü ele aldıktan sonra ilk iş olarak, Şiîliği yayma faaliyetlerine hız vermiştir. Bu kampanyayı hem ülke içinde ve hem de
ülke dışında başlatmıştır. Safevi Devleti’nin sınırları içinde yaşayan
halkın yarısı Türk, diğer yarısı ise Fars idi. Türk nüfusun önemli bir
kısmı Safevi Devleti’nin kurucuları ve yayıcıları oldukları için, onların Şiîlikle de bir problemleri yok idi. Farslıların yarıya yakını Şah
İsmail zamanında Şiîliği kabul etmiş, diğer yarısı ise, Şah Tahmasb
döneminde Şiîliğe girmiştir. Daha önce de izah edildiği gibi, İranlılar yani Farslar, uzun zamandır Türk-İslam (Sünni İslam) kültürü
içinde eriyip yok olmaktan korktukları için, Şah Tahmasb zamanında Şiîliği tam olarak kabul etmekle kalmamış, onun yayıcıları haline
de gelmişlerdir. Şiîliğin önderi olan şeyhler, hazırladıkları Türkmen
ve Fars propagandistleri, Şah Tahmasb’ın da tasvibi ile, Türkistan
M. Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasında ki Siyasi Münasebetler (1775-1875), s. 5.
1
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ve Anadolu içlerine göndererek, Şiîliği yaymalarını istemişlerdir. Şiî
propagandistlerin bu faaliyetleri hem Anadolu, yani Osmanlı cephesinde ve hem de Türkistan, yani Özbekler cephesinde rahatsızlıklara sebep olmuştur. Şah Tahmasb önderliğinde ki bu Şiî yayılmasına
karşı, Osmanlı Devleti ile Özbek Hanlıkları birlikte mücadele etme
kararı vermişlerdir. Nitekim, Özbek liderlerinden Ubeydullah Han
1534’te, Abdullatif Han ise 1540’ta istanbul’a gönderdikleri elçiler
ve mektuplarla Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman (15201566)’dan, Şiîlere karşı yardım ve işbirliği talep etmişlerdir1. Şiî
propagandasından ve tahrikinden zaten rahatsız hale gelmiş olan
Kanuni, Özbeklerin bu teklifini kabul ederek, Safevilere karşı sefere
çıkmaya karar vermiştir. Safevi hükümdarı Şah Tahmsb’a bir mektup yazan Kanuni, yaptığı kötülüklerin ve saçtığı fesat tohumlarının
hesabını vermesi için er meydanına çıkmasını istemiştir2.
Kanuni’nin direktifi ile Vezir-i Azam İbrahim Paşa kumandasında hareket eden Osmanlı ordusu Doğu Anadolu’da ayaklanmalara
sebep olan Şiî unsurları cezalandırdıktan sonra Tebriz üzerine yürümüş ve şehri Ağustos 1534’de ele geçirmiştir. Osmanlı ordusunun
bu başarılı operasyonundan endişeye kapılan Şah Tahmasb çıktığı
Horasan seferinden aceleyle dönmüş ve kuvvet toplayarak Osmanlı
ordusuyla mücadele için hazırlanmaya başlamıştır. İbrahim Paşa’nın,
Şah Tahmasb’ın hâl ve hareketini Kanuni’ye bildirmesi üzerine
Diyarbakır’da bulunan Padişah, seri hareketle Tebriz’e gelmiş ve
ordunun başına geçmiştir. İki ordunun öncü birlikleri arasındaki
mücadeleyi, Osmanlıların kazanması üzerine Şah Tahmasb savaşa
girmeden geri çekilmiştir. Rakibinin çekilmesi ve kışın da bastırması üzerine Kanuni de Bağdad’a çekilmiştir. Kanuni’nin Bağdad’a
çekildiğini haber alan Şah Tahmasb, Tebriz üzerine yürüyerek şehri
Osmanlı kuvvetlerinden geri almıştır. Bunu duyan Kanuni, Tahmasb
ile hesaplaşmak için yeniden Tebriz üzerine yürümüştür. Tahmasb,
Osmanlı ordusunun merkezden uzakta iaşe sıkıntısı çekeceği ve kış
mevsimini bölgede geçirmenin güç olacağını düşünerek onu yıprat1
Kütükoğlu, “Tahmasp, I”, madd., İ.A., XI, s. 642; Feridun Bey, Münşeâtü’s-Selatin, I, s. 19-20.
2
H.H. Howorth, History of the Mongols, Londra, 1880, II/2, s. 728;
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1954, III/2, s. 254.
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mayı uygun bularak savaşmaktan vazgeçmiş ve Tebriz’i boşaltarak
geri çekilmiştir. Tahmasb’ın bu taktiğinden dolayı, Kanuni istediği
neticeyi alamamış ve bir müddet sonra da Avrupa cephesinde yeni
gelişmelerin olduğunu duyarak geri dönmek mecburiyetinde kalmıştır. Böylece, Safevi hükümdarının taktikleri yüzünden bu seferden
arzu edilen netice elde edilememiştir.
Kanuni’nin, batıda meşgul olduğunu gören Şah Tahmasb, bunu
fırsat bilerek yeniden tahriklere başlamıştır. Durumu haber alan
Kanuni, Avusturya ile sulh akteder etmez yeniden İran meselesine dönmüştür. 1548’de Tebriz’e müteveccihen yola çıkan Kanuni,
Adilcevaz mevkiine geldiğinde Safevilerin tahrikten vazgeçtiğini ve
bölgeye sükûnet geldiğini haber alınca önce Diyarbakır’a, sonra da
İstanbul’a dönmüştür. Kanuni’nin geri döndüğünü gören Tahmasb,
oğlu İsmail Mirza kumandasında bir ordu göndererek Erzurum’a
kadar uzanan bölgede bir yağma hareketi yaptırmıştır1. Osmanlının
yeniden sefere çıkacağını bilen Tahmasb, Osmanlı ordusunun hareket sahası olabilecek Azerbaycan bölgesinde barınacak yerleri tahrip
ettirmiş, ekin tarlalarını yaktırmış ve Osmanlı ordusuna gıda satışı yapmaması için de halkın elindeki malların büyük kısmını zorla
almıştır. Tahmasb, bu taktiği uygularken, doğal olarak Azerbaycan
halkı büyük sıkıntılar çekmiştir2.
Bu gelişmeler üzerine, Kanuni, Tahmasb’ı iki cepheden sıkıştırmaya karar vermiştir. 1550 Şubatında Özbek hükümdarı Abdüllatif
Han’a bir elçi gönderen Kanuni, İran seferine çıkacağını, kendisinin
de Horasan’dan Şiîler üzerine yürümesini rica etmiştir. Bu mektuba
derhal cevap veren Özbek hükümdarı Safevilerle mücadeleye hazır
olduğunu, yalnız kendisine silah yardımı yapılmasını istemiş, Osmanlılar da onun bu isteğini yerine getirmiştir3. Fakat Özbek hükümdarı vefat ettiği için bu silahlar İran’a karşı değil de ortaya çıkan
taht kavgalarında kullanılmıştır.
Nesipli, “Osmanlı-Safevi Savaşları, Mezhep Meselesi ve Azerbaycan”,
Türkler, VI, s. 896.
2
Kütükoğlu, “Tahmasp, I”, madd., İ.A., XI, s. 640.
3
O devirde Türkistan hanlıklarından gelen şikayet mektuplarının bir kısmı Kurat tarafından neşredilmiştir. Bkz. A. N. Kurat, Altınordu, Kırım ve
Türkistan Hanlıklarına Ait Yarlık ve Bitikler, Ankara 1940, s. 129.
1
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Kanuni’nin kumanda ettiği Osmanlı ordusu Nahçivan’a kadar
ilerleyerek Azerbaycan havalisinde bulunan pek çok Şiî yuvasını
tahrip etmiştir. Osmanlı ordusunun bu başarısı ve Kanuni’nin kararlı tutumu Şah Tahmasb’ı sulh istemek mecburiyetinde bırakmıştır. Yapılan görüşmeler sonun da Safeviler, Peygamberin, sahabe ve
haleflerine hürmet göstermeyi, Osmanlı Devleti de İranlı hacıların
serbestçe hacca gidebilmelerine izin vermeyi kabul edince taraflar
arasında sulh anlaşması imzalanmıştır. 29 Mayıs 1555’te Amasya’da
imzalandığı için tarihe Amasya Antlaşması olarak geçen bu antlaşmaya tarafların pek riayet etmediği kısa zamanda anlaşılmıştır.
Safevilerin Anadolu’da tahrik ve propagandalarını durdurmaması
Osmanlı Devleti’ni yeni tedbirler almaya sevk etmiştir. Bunu haber
alan Safevi yönetimi, sulha riayet ettiklerini bildiren mektuplar ve
ağır hediyelerle elçiler göndermek suretiyle Osmanlı Devleti’nin aldığı tedbirleri gevşetmeye çalışmıştır.
Şiî Safevi Devleti’nin, Osmanlı Devleti ile Türkistan Müslümanları arasına geçit vermez bir mania olarak yerleşmesinin yarattığı sıkıntılar telafi edilemezken, Rusların 1556’da Hazar’ın kuzeyindeki
Astrahan’ı işgal etmeleri Türkistan Müslümanlarının Hazar’ın kuzeyinden İstanbul ve Mekke’yi ziyaretlerini imkânsız hale getirmiştir.
Bu arada Rusların İdil (Volga) vadisini kontrol etmelerinden ve Türkistan istikametinde yayılmaya başlamalarından da endişeye kapılan Müslüman ahali İstanbul’a gönderdikleri mektuplar ve elçiler ile
acil yardım istemeye başlamışlardır1. Türkistan Müslümanlarının bu
feryatları İslâm’ın önderi Osmanlı Devleti’ni karşı tedbirler almaya
sevk etmiştir.
Osmanlı hükümeti, Kırım’a, Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya doğru Rus ilerleyişini durdurmak, Şiî Safevi Devleti’nin Sünnî Türkistan Müslümanlarına ülke üzerinden geçiş izni vermemesi yüzünden
düştükleri sıkıntıyı Astrahan yolunu açık tutmak suretiyle halletmek ümidiyle Don ve Volga (İdil) nehirlerini bir kanal ile birleştirmeye karar verdi. Bunun için, gerekli hazırlıklar tamamlanmışken Avusturya cephesinde vuku bulan hızlı gelişmeler yüzünden
Kanuni dikkatini tekrar batıya çevirmek mecburiyetinde kalmış ve
1

Katip Çelebi, Tuhfetü’l Kibâr, İstanbul 1329, s. 86.
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1566’da çıktığı sefer esnasında vefat edince de Don-Volga (İdil) kanalı geri planda kalmıştır. Fakat Kanuni’nin yerine geçen oğlu II.
Selim (1566-1574)’e Türkistan Müslümanlarının ricasını ileterek
meseleyi tekrar izah eden ve projenin tatbiki için gerekli izni alan
devrin muktedir vezir-i azamı Sokullu Mehmet Paşa Don-Volga
(İdil) kanalı için hazırlıkları yeniden hızlandırdı. Ne var ki, Osmanlı
Devleti’nin iç meseleleri ve bu arada genç padişahın gözüne girerek
vezir-i azam olmak isteyenlerin çevirdikleri entrikalar, Sokullu’yu
İstanbul’da kalmaya ve bu mühim projeyi gerçekleştirecek sefere
Kefe Beylerbeyi Kasım Paşa’yı göndermeyi mecbur bırakmıştır.
Oysa Kefe Beylerbeyi, bir Osmanlı müellifinin de dediği gibi böyle bir seferi başarıyla sonuçlandıracak ehliyet ve yaradılışta değildi1
Nitekim, Rusların da kışkırtması ile Osmanlı Devleti’nin Volga havzasına yerleşmesini itemeyen Kırım Hanı’nın muhalefeti ve Kasım
Paşa’nın beceriksizliği yüzünden Don-Volga kanalı Projesi ve bu
arada tertip edilen Astrahan seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştır2.
5) Sulh Dönemi
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Tahmasb’ın bir yandan Şiî propagandasını devam ettirmesi ve diğer yandan da hiçbir şey olmuyormuş
gibi dostluk gösterilerinde bulunması Osmanlı Devlet ricali tarafından yakından takip ediliyordu. Ayrıca, İslâm aleminin yegâne önderi
durumuna gelmiş olan Osmanlı Devleti, değişik mezhepten de olsa,
bir İslâm ülkesi ile yeniden savaşmayı arzu etmiyordu. Bu sebepten
dolayı Osmanlı Devleti Safevi Devleti ile imzalanan 1555 Amasya
sulhüne fazlasıyla sadakat göstermeye gayret etmiştir. Nitekim, o
devir hakkında kısa, fakat, yegane ciddi araştırmayı yapan modern
bir tarihçimiz, bu hususta şunları kaydetmiştir: “Serhat Beylerbeyi
ve beylerinin pek nafiz istihbarat şebekesiyle Safevi ahvalini yakınen takip eden Merkez-i hükûmet, her fırsatta Safevilere tecavüz ve
ahde mugayir hareketten kaçınılmasını hudut ümerasına emretmiştir.
Mesela Van, Erzurum, Diyarbekir, Basra ve Bağdat Beylerbeyi’ne
1
M. Saray, “Rusya’nın Asya’da Yayılması”, Tarih Enstitüsü Dergisi,
Sayı: 10-11 (İstanbul 1981), s. 280-283.
2
B. Kütükoğlu, Osmanlı İran Siyasî Münasebetleri, 1578-1590, İstanbul 1962, s. 3.
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gönderilen hükümler (bu meyanda olmuştur).... Keza Şah’dan yüz
çevirip iltica etmek isteyen Kızılbaş ümerası ve Safevilere tabi olan
Prensler de sırf sulha riayet için kabul edilmemiştir...”1. Hatta, Sultan II. Selim (1566-74) ile Sultan III. Murad (1574-1595)’ın cülusu
dolayısıyla Şah Tahmasb’ın gönderdiği iki sefaret hey‘etine İstanbul
ve Edirne‘de büyük saygı ve dostluk gösterilmiştir. Elçilerin dönüşlerinde kendilerine “Evvelki ahidnameyi te’yiden birer name tevdi”
edilmiştir ki, bu da, Osmanlı’nın Safeviler ile harp istemediğini gösteren en bariz delillerden birkaçını teşkil eder2.
Bilindiği gibi Şah Tahmasb, tıpkı babası Şah İsmail gibi, Şiîliği
hem Anadolu halkı ve hem de Türkistan halkı arasında yayma politikası takip etmişti. Bu politika her iki cephede de tepki görmüş
ve bu tepkiler harbe kadar gitmişti. Bir taraftan Osmanlılarla savaşılmış, diğer taraftan da Özbeklerle. Şah Tahmasb’ın Osmanlı ile
savaşmasından istifade eden Özbekler, sık sık Horasan’a baskınlar
yapmış ise de, bu bölgeyi ellerinde tutamamışlardır. Fakat Özbekler önce Herat’ı, sonra da Meşhed’i almayı başarmışlardır. Fakat
Tahmasb, Osmanlılarla barış yaptıktan sonra Özbeklerin işgal ettiği
bu şehirlere 1566’da geri almıştır. Diğer taraftan Şah Tahmasb, en
güçlü çağını yaşayan Osmanlı Devleti’nin ağır baskısından bunalan
Avrupa Devletlerinin ittifak tekliflerini de geri çevirmek mecburiyetinde kalmıştır3. Osmanlı Devleti ile düşmanlığı tırmandırmak yerine, 1555’te imzalanan barış antlaşmasına mümkün olduğu kadar
sadık kalmaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti’nin gücünü iyi bildiği
için, Osmanlı ordusu ile bir meydan muharebesine girmekten kaçınmış, ülkesine ikinci bir Çaldıran mağlubiyeti tattırmadan devletinin
varlığını korumayı başarmıştır. Osmanlı ordusunun kolayca Tebriz’e
girdiğini görünce, başkentini Tebriz’den Kazvin’e taşımıştır. Bu siyaseti ile Tahmasb, hem ülkesinin toprak bütünlüğünü korumuş,
hem de Sünni komşularına “Şii-Safevi Devleti’nin varlığını kabul
Kütükoğlu, ayn. esr., s. 4-5.
Rota, “Safevî İran ile Venedik Cumhuriyeti Arasındaki Diplomatik İlişkilere Genel Bir Bakış”, Türkiye, VI, s. 901.
3
F. Sümer, Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu
Türklerinin Rolü, Ankara, 1992, s. 68.
1
2
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ettirmiştir”115 Mayıs 1576’da ölen Şah Tahmasb alçakgönüllü bir
insan ve dirayetli bir hükümdar olarak, halkının sevgi ve takdirini
kazanmış bir lider idi. Tahmasb öldüğü zaman 114 Türkmen beyi
Safevî Devleti’nin en büyük idarecileri olarak başta bulunuyorlardı.
Bu da Safevî Devleti’nin Türk veya Türkmen karakterini hâlâ muhafaza ettiğini göstermektedir.
Devrin kaynaklarının verdiği bilgilere göre Tahmasb, gençliğinden itibaren ilme ve Şiîre merakı olan bir hükümdardı. Türkçe
Şiîrleri mevcut olduğu gibi, “Tezkire-i Şah Tahmasb” adı ile anılan
ve devrinin olaylarını nakleden bir eser de ona atfedilmektedir2. Ayrıca Şah Tahmasb, İslâm hukukunu (Şer’iyye) ve geleneksel hukuku
(Örfiyye) iyi bilen bir devlet adamıydı. Hattatlığa ve tasvirî sanata büyük ilgi duyan Tahmasb, bu sahada yetişmiş olan Molla Ebbi
Nişapuri, Şah Mahmud Nişapuri, Molla Rüstem, Ali Herevi, Sultan
Muhammed, Mirek İsfahani, Mir Müsevir ve Dost Divani gibi kıymetli sanatkârları himaye etmiştir3.
6) Şah II. İsmail (1576-1577) ve Şah Muhammed Hüdabende
(1578-1587) Dönemleri ve Şiîliğin Yeniden Yayılma Gayretleri
Bu sırada, Şah Tahmasb’ın 1576’da ölmesi ile Azerbaycan ve
İran’da sükunet ve istikrar yeniden bozulmuş, bu durumdan ise
Osmanlı-Safevi münasebetleri kuvvetle etkilenmeye başlamıştır.
Tahmasp’ın ölümünden sonra yerine Şah olan küçük oğlu Haydar
Mirza, hükümdarlığının birinci gününde bir suikast neticesinde öldürülmüş ve yerine kardeşi İsmail Mirza, Şah II. İsmail olarak başa
geçmişti. Babası ve kardeşi zamanında uzun süre hapiste kaldığı için
oldukça asabî ve şüpheci bir mizaca bürünen Şah II. İsmail, ülkesinde iç istikrarı sağlamaya bir türlü muvaffak olamamıştır. II. İsmail
devrinin en bariz hadisesi, bazı ulemanın mezhepler konusunda ileri
sürdüğü görüşler ve bunların mutaassıp Şiîler arasında yarattığı tep1

İ. Aka, “Selçuklu Sonrası Orta Doğu’da Türk Varlığı”, Türkiye, VI, s.

847.
O. Efendiyev, “Şah Tahmasb’ın Şahsiyetine Dair”, Türkiye, VI, s. 923.
Kütükoğlu, ayn. esr., s. 8-12; A. Refik, XVI. Asırda Rafizilik ve Bektaşilik, XVI. Asırda Türkiye’de Rafizilik ve Bektaşiliğe Dair Hazine-i Evrak
Vesikaları, İstanbul, 1932, s. 30-39.
2
3

138

kiler olmuştur. Bunu, beylerin ve valilerin mevkii mücadelesi takip
etmiş ve ülke kısa zamanda bir keşmekeşe sürüklenmiştir. Bu otorite boşluğundan istifade eden Şiî propagandistler Doğu Anadolu’ya
sızarak değişik metodlarla yardım ve taraftar toplamaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti’nin içtimai bünyesini ve emniyetini oldukça
sarsan Şiîlik akımı, doğrudan doğruya İran’dan gönderilen “halife”
adındaki Şiî misyonerlerin propagandaları ile bir kısım Doğu Anadolu halkını kendi saflarına kazanmaya ve onları İran’a göç etmeye
ikna etmiştir. Ayrıca, Şiî propagandistler halktan topladıkları önemli miktardaki parayı da İran’a gizli bir şekilde göndermeye devam
etmişlerdir. Fakat, Osmanlı yetkilileri bu faaliyetleri yapan kişileri
cezalandırmış ve Safevi Devleti ile irtibatlarını kesmiştir1. Bütün
bunlar yetmiyormuş gibi, Gilan’dan dönen bir Osmanlı kervanının
yağma edilmesi hadisesi, Osmanlı Hükümeti’ni de ister istemez
bu anarşik ortam ile ilgilenmeye sevk etmiştir. Esasında Osmanlı
Devleti, Şah Tasmasp’ın ölümünden sonra Safevi Devleti’ndeki gelişmeleri dikkatle izlemeye başlamış, hudut valilerine emirler göndererek, Safeviler sulhü bozmadığı müddetçe sulha riayet edilmesini istemiştir. Fakat, tam bir otorite boşluğuna düşen Safevi İran’ı,
Osmanlı Devleti’nin bu barışsever tutumunu dikkate almadığı gibi,
Doğu Anadolu’daki Şiî propogandistlerin faaliyetlerine de dur diyememiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, hudut valilerine yeni
bir emir göndererek İran’ın muhtemel bir düşmanca hareketine karşı
hazırlıklı olunmasını istemiştir2.
Olayların bu safhasında, Şah II. İsmail’in, iyi geçinemediği
müfrit Şiîlerce öldürülmesi3 Osmanlı Devleti’ni harekete geçmeye
sevk etmiştir. Doğu hududundaki serhat beylerine emirler gönderilerek daha önce cereyan eden hadiselere dikkatleri yeniden çekilerek “Müfsid-i mezburun vefatı vaki olmağa, zındık ve mülhidlerin
İran’dan temizlenmesi murad olunup Şahın ölümü muhakkaksa melahide hükûmete kimseyi nasb eylemeden ve ayaklanmadan”, beylerbeyliklerindeki askerle İran’dan zabtı mümkün olan yerleri zabt
Kütükoğlu, ayn. esr., s. 17-20.
R. M. Savorth, “A Curious Epizode of Safevid History”, Iran and Islam
(ed., C.E. Bosworth), Edinburgh 1971, s. 462 vd.
3
Kütükoğlu, ayn. esr., s. 22.
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edip muhafazasına adam koyup mümkün olmayan yerleri tahrip ele
geçen mülhidlerin kılıçtan geçirilip mallarının yağma edilmesi ve
fakat “Cenge mübaşeret etmeyen reâyaya” taarruz olunmaması direktifi verilmiştir”1.
II. İsmali’i öldüren Şii oymak reisleri, onun âmâ kardeşi Muhammed Hüdabende’yi Şah ilan ederek istedikleri gibi hareket etme
imkanına kavuşmuşlardır. Son derece zayıf karakterli bir zat olan
Muhammed Hüdabende (1577-1587), kör olmasını bahane ederek,
devlet yönetimini eşi Mehd-i Ulya’ya bırakmıştır. Mehd-i Ulya’da
11 yaşındaki oğlu Hamze Mirza’yı Veliaht ilan etmeleri karşılığında
Şii oymak reislerine istedikleri gibi hareket etme fırsatı vermiştir.
Bu ise Şii reislerine, Doğu Anadolu’da istedikleri gibi propaganda
yapma fırsatı vermiştir. Şii reislerin bu faaliyetleri ise, gelişmelerden
yeterince rahatsız olmuş olan Osmanlı Devleti’ni harekete geçmeye sevk etmiştir. Osmanlı Hükümeti, ilk askerî hareketin Gürcistan
üzerinden Şirvan’a yapılmasına karar verildi. Zira, Sünnîliğe bağlılıkları dolayısıyla uzun zamandır Safevilerle mücadele etmiş olan
Şirvanlılar, İran’daki karışıklıktan istifade ederek baş kaldırmış ve
İstanbul’dan yardım ve himaye talep etmişti2. Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri bölgede ilerlemeye başlayınca, o zamana kadar sulh muahedesine riayet etmemeyi kendine şiâr edinmiş
olan Safevi yönetimi, derhal bir elçilik heyeti göndererek daha önce
imzalanan sulh antlaşmasına riayet edilmesini talip etmiş fakat, bu
isteklerinin samimiyetine inanılmadığı için kabul edilmemiştir. İlk
muhabere Çıldır ovasında vuku bulmuş ve Osmanlı kuvvetlerinin
zaferi ile sonuçlanmıştır (9Ağustos1578). Tiflis’i mukavemetsiz
alan Osmanlı ordusu, Şirvan üzerine ilerlerken İranlıların yeni bir
hücumu ile karşılaşmış ve Kür suyu üzerinde Koyungeçidi denilen
mevkide 16 Eylül 1578 de yapılan bu ikinci muharebeyi de Osmanlı Ordusu kazanınca Şirvan Osmanlı hâkimiyetine dahil edilmiştir.
Mevsimin ilerlemesi üzerine Osmanlı ordusu kumandanı Mustafa
Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa’yı Şirvan mutasarrıflığına tâyin
ederek, Erzurum kışlağına çekilmiştir.
1
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Kütükoğlu, ayn. esr., s. 27-29.
Ferudun Bey Münşeatı, II, s. 237-239, 239-241, 241-244.

Osmanlı ordusunun Erzurum’da kışlağa çekildiği haberini alan
Safevi önderleri, derhal harekete geçmiş, Hüseyn Mirza ile Mirza
Selman kumandasındaki bir kısım kuvvetleri Özdemiroğlu Osman
Paşa’nın müdafaa ettiği Şirvan bölgesine göndermiş, Ordunun ikinci yarısını da, Erzurum ve Kars’ı tehdid eder bir şekilde bekletmeye başlamıştır. Hüseyn ve Selman Mirzalar, emrindeki Şiî kuvvetlerle hem Özdemiroğlu Osman Paşa’ya, hem de yardım için gelen
Kırım Kalgayı Adil Giray’a karşı başarıyla mücadele etmiş ve hattâ
Adil Giray’ı mağlup ve esir etmeye muvaffak olmuştur. Safevilerin
bu beklenmedik galibiyetleri, Osman Paşa’yı kuvvetleriyle birlikte Demir-Kapı (Derbend)’ya çekilmeye mecbur bırakmıştır. Bu ise,
Şirvan’ın Şiî kuvvetlerinin eline geçmesine ve Sünnî Müslümanların insafsızca katline sebep olmuştur.
Safevilerin elde ettiği bu başarılar İstanbul’da tesir yapmış, Mustafa Paşa’nın yerine Şark Seraskerliğine tâyin edilen Koca Sinan
Paşa takviyeli Osmanlı kuvvetleri ile Erzurum’a hareket etmiştir. Bu
arada Buhara hakimi II. Abdullah Han’a da bir mektup gönderen
Osmanlı hükûmeti Özbek hükümdarını durumdan haberdar ederek
kendisinin de Şiî taifesini Horasan cephesinden sıkıştırmasını rica
etmiştir ki, bu rica kısa zamanda yerine gelmiştir1.
Osmanlı Devleti’nin yeni kuvvetlerle üzerine geleceğini anlayan
Safevi Devleti hemen taktik değiştirerek Osmanlı serdarına bir elçi
göndermiş ve sulh talebinde bulunmuştur. Daima sulhu harbe tercih
eden Osmanlı Devlet ricali ve bu ricalin tipik örneği olan Koca Sinan Paşa İran Şahının bu sulh teklifini ciddiye almış ve hazırlıklarını
tamamladığı seferden vazgeçmiştir. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde Safeviler Sünnî Şirvan Hanlığı’nın Safevi hâkimiyetinde
kalmasını istemişler ve karşılığında da senelik vergi vermeyi kabul
etmişlerdir. Fakat çok geçmeden Safevilerin sözlerinde samimi olmadıkları anlaşılmıştır. Safevi tâbiiyetini kabul etmiş olan bir kısım
Gürcü ileri gelenlerinin de yardımı ile Safeviler, başta Şirvan olmak
üzere Tiflis’e kadar olan bölgeyi yeniden işgale kalkışmışlardır. Safevilerin bu iki yüzlü hareketi üzerine Demirkapı’da bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa, emrindeki kuvvetler takviye alarak, Şirvan’ı
zorla Osmanlı’dan almaya çalışan Safevileri, geceleri de devam
1

Kütükoğlu, ayn., esr., s. 119.
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eden bir muharebe sonunda mağlup etmeye muvaffak olmuştur.
(11Mayıs 1583) Böylece Özdemiroğlu Osman Paşa Şirvan üzerindeki Türk hâkimiyetini bir defa daha tesis etmiş oluyordu.1 Bu arada
Sinan Paşanın yerine Şark Seraskerliğine tâyin edilmiş olan Ferhat
Paşa emrindeki kuvvetlerle, Tiflis’i almaya çalışan Gürcü ve İran
kuvvetlerini yenerek buna mani olmuş ve o havalide yeni Kaleler
inşa ettirerek emniyeti sağlamıştır. Böylece Gürcistan üzerinde de
Osmanlı hâkimiyeti tesis edilmiş oluyordu.2 Tam bu sıralarda Safevi
Hanedanına sadakatle hizmet eden bazı Şiî Türkmen beylerinin kendi başlarına hareket ediyor iddiasıyla hükümet tarafından öldürülmesi Azerbaycan Türkleri arasında Safevi hanedanına karşı büyük
bir hoşnutsuzluk doğmasına sebep olmuştur. Bu arada, Özdemiroğlu Osman Paşa Tebriz’i yeniden İşgal ederek burasını da Osmanlı
hâkimiyetine sokmuştur. Osmanlı Devleti’nin bu üstünlüğü üzerine
Safevi hükümeti sulh istemiş ise de, müfrit Şiî ulema buna karşı çıkmıştır. Bununla da yetinmeyen Şiî oymak reisleri, Veliaht Hamza
Mirza ile annesini öldürmüşler ve Abbas Mirza’nın lehine tahtan feragat etmesi için Şah Muhammed Hüdanbendi’ye baskı yapmışlar
ve istediklerini alarak Abbas Mirza’yı Şah ilan etmişlerdir (1 Ocak
1588). Tam bu sırada Ferhat Paşa kumandasındaki Türk kuvvetlerinin Gence’ye girmesi ve burada da Osmanlı hâkimiyetini tesis ettiği
haberinin gelmesi üzerine yeni Safevi Şahı I. Abbas (1588-1629),
telâşa kapılarak daha evvel sulh talebine karşı çıkan ulemayı katletmiş ve daha fazla toprak kaybına uğramamak için Osmanlı hükümetine sulh müracaatında bulunmuştur. 1590 da imzalanan ve adına
İstanbul veya Ferhat Paşa Antlaşması denen sulh akdi ile Safevi,
Osmanlı Devleti’nin Gürcistan, Azerbaycan ve Dağıstan üzerindeki
hâkimiyetini tanımayı kabul etmiştir. Ayrıca İran Şahı şu hususların yerine getirilmesini de kabul etmiştir: 1- Hz.Peygamberin ashabı
ve halifeler hakkında kötüleme ve küfürlerin durdurulmasını, Şah I.
Tahmasp zamanında olduğu gibi Tebarrailiğin (Sünnîlikten uzaklaşma ve Sünnîliği kötüleme hareketi) lağvedilip hiç kimseye ve hususiyle İran Sünnîlerine nefret telkin olunmamasını, 2-22 Mart 1590’a
kadar tarafların ellerine geçen ülkelerin oralara hakim olacağını ve
1
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bu ülkeleri herhangi bir tecavüzün yapılmamasını, 3- Bu statü korunduğu müddetçe Kızılbaş tasarrufunda bulunan bölgelere Osmanlı
Devleti herhangi bir hücumda bulunmayı aynı şekilde İranlıların da
Sünnîliğe tecavüz etmemelerini, 4- Bu sulh antlaşmasının imzalanmasını müteakip iltica eden âsi ve bagilerin (serkeşlerin) taraflarca
kabul edilmeyip cinayet ve hıyanete teşebbüs edenlerin siyanet (himaye) olunmamasını1.
Şiî Safevi Devleti’nde dahili ihtilaflar devam ettiği ve Horasan
cephesinde Özbekler kuvvetli bulunduğu müddetçe Safevi hükümeti
sulha riayet etmiştir. Fakat, dahili ihtilaflar giderildiğinde ve bilhassa
Osmanlı Devleti’nin, Avrupa cephesinde meşgul olduğu devirlerde
Safeviler, hem Şiî propagandasını yeniden başlatmışlar ve hem de
askeri harekâta teşebbüs etmekten çekinmemişlerdir.
7) Şah Abbas I (1587-1629), Reformları, İttifak Arayışları ve
Harpleri
Safevi Devleti’nin genç ve muhteris hükümdarı Şah I. Abbas
(1587-1629), selefleri gibi, Osmanlı Devleti’ne karşı mücadelede
Şiîliği kullanma yerine, daha değişik taktiklerle hareket etmeyi uygun bulan değişik karakterli bir devlet adamı idi. Acaba, Şah Abbas’ı,
sadece dini fanatizm ile mücadeleyi kazanamayacağı kanaatine sevk
eden iç ve dış faktörler neler idi? Bu sorunun cevabını bulmak için
Şah Abbas’ın hayatına kısaca göz atmak zarureti vardır. O âna kadar
Safevi ordusu, 32 Kızılbaş kabile reisinin adamlarından meydana
geliyor ve bu askerler daha çok kendi reislerine itaat ediyorlardı. Kısaca İran ordusu bir nevi kabileler ordusu idi. Onları bir arada tutan
yegane kuvvet ise, müşterek menfaatleri ve Sünnîlere karşı duydukları ortak kin idi. Kabile reisleri, Osmanlı’ya karşı mağlup oldukça
suçu birbirine atmaya, birbiri ile mücadele etmeye başlamış, bu ise
Şah Abbas’ı bazı zecri tedbirler almaya sevk etmiştir. Şiî kabile reislerinin bu mücadeleleri başladığı zaman Şah Abbas henüz çok küçük
yaşta idi. Daha büyük mevkilere gelebilmek, müfrit Şiî tutumlarını
devam ettirebilmek için bu kabile reisleri, Şah Abbas’ın âilesine büyük baskılar yapmış ve hatta kendilerine karşı muhalefet eden anneK. Yans, IV. Murad Devrinde Osmanlı-Safevi Münasebetleri, Basılmamış doktora tezi, İstanbul, Aralık 1977, s. 27.
1
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sini öldürmekten çekinmemişlerdi1. Bu hadiseler Şah Abbas’ın genç
ruhunda Şiî liderlere karşı büyük bir nefret yaratmıştı. Bu yüzden Şiî
liderlerin nüfuzundan uzak yeni bir ordu kurmak için harekete geçti.
Şah Abbas’ın bu düşünceler içinde bulunduğu bir dönemde, kendisine müşavirlik yapabilecek insanlar İran’a gelmiş bulunuyorlardı.
Bunlar, iki İngiliz kardeş (Robert ve Anthony Sherley) ile aralarında top dökümcüsü ustaların da bulunduğu 25 kişilik bir maceracılar grubu idi. Bu insanlar 1598’de, Venedik, İskenderun, Halep ve
Bağdad yolu ile Kazvin’e gelmişlerdi. Büyük bir ihtimalle,Osmanlı
tazyikinden kurtulmak için Hıristiyan Avrupa devletlerinin doğuda
müttefik bulmak ümidiyle İran’a gönderdikleri anlaşılan bu Sherley
kardeşler ve arkadaşları, Şah Abbas’ın istediği değişikleri gerçekleştirmek için tam yetki ile çalışmaya başladılar2. Çoğunluğunu Gürcü ve Ermenilerin meydana getirdiği Kafkas menşeli bir ordunun
kurulması gerçekleştirildi. Şiî terbiyesi ile yetiştirilen, top ve tüfek
gibi ateşli silahların da ellerine verildiği bu ordunun adedi önceleri
10.000 olarak tespit edilmiş ise de, gösterilen üstün başarıdan sonra
sayıları 35.000’e çıkarılmıştır. Avrupalı top ustalarının döktüğü 500
topun kullanılması için orduda ayrıca bir topçu sınıfı teşkil edilmiştir. Bu orduya ilaveten Şah, İran köylülerinden meydana gelen bir
piyade ordusu kurdurmuştur. Şah Abbas kurdurduğu bu yeni ordu
sayesinde İran’daki iç karışıklığı gidermeye, sulh ve sükunu sağlamaya muvaffak olmuştur.
Şah Abbas’ın ordusunu yeniden tanzim ettiği bu devirde, Türkistan hâkimi II. Abdullah Han ve onu takiben yerine geçen oğlu
Abdülmümin Han’ın ölmeleri, Türkistan’da şiddetli bir taht kavgasının başlamasına, bunun ise, ülke bütünlüğünü parçaladığına şahit
oluyoruz. Türkistan Türklerinin bu perişan durumunu gören Şah Abbas, ordusuyla ilerleyerek Horasan’ı Özbeklerden almaya muvaffak
olmuştur3. Bu başarı, Şah Abbas’ın o ana kadar gizli tuttuğu ihtiraslarını alevlendirmeye, yani Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca
hislerini su yüzüne çıkarmaya yetmiştir.
P. Sykes, A History of Persia, London, 191 h., s. 171.
M. Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler, 1775-1875, İstanbul, 1984, s. 7.
3
Sykes, A History of Persia, II, s. 176-177.
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Esasında, Şah Abbas, 1590 sulh andlaşmasını da ihlalden çekinmemişti. Şah’ın lüzumundan fazla vergi istemesi bazı valilerini isyana sevk etmişti. Bunlardan biri de Gilan hakimi Han Ahmed idi.
Şah’a karşı koyamayan Han Ahmed, Osmanlı Devleti’ne sığınmak
mecburiyetinde kalmıştı. Osmanlı devleti, hem sulhü bozmamak ve
hem de Avusturya ile cereyan eden mücadelede dikkat ve enerjisini
dağıtmamak için bu olayı, İran Şahının istediği şekilde halletmişti.
Osmanlı Devleti’nin bu hüsnüniyetli ve yapıcı tutumu, Şah Abbas
tarafından yanlış değerlendirilmiş ve Türklerin kendinden çekindiği intibaına varmıştır. Ordusunu başarıyla ıslah etmesi ve Horasan’ı
geri almada başarılı olması Şah Abbas’ı, Gürcistan, Azerbaycan ve
Şirvan’ı Osmanlı Devleti’nden alma planları yapmaya sevk etti.
Osmanlı Devleti’nin o sıralarda içinde bulunduğu durum da Şah
Abbas’a ümit veriyordu. Zira, uzun ve yorucu Avusturya harpleri ve
celali isyanları ile yorgun düşen Osmanlı Devleti’nin ordusu da eski
gücünü kaybetmeye başladığını gösteren sinyaller vermeye başlamıştı. Buna rağmen, Şah Abbas, Osmanlı Devleti’ne karşı harekete
geçmeyi bir türlü göze alamıyordu. Sonunda, her hususta danışmanları haline gelen İngiliz Sherley kardeşlerin tavsiyesi ile Osmanlı
Devleti’ne karşı Avrupa’da müttefikler aramaya karar vermiştir.
Şah Abbas, Hıristiyan dünyasında müttefik arama fikrini ortaya atan Sherley kardeşlerin Anthony Sherley ile kendi adamlarından
Bayat aşiretine mensup Hüseyn Ali Bey’i, kendisi namına her türlü
yetkiye sahip olduklarını bildiren mektuplarla Avrupa Devletleri’ne
gönderdi1. Elçilik heyetinin ilk durağı Moskova olmuştu. Fakat, kurnaz Ruslar, yapılan müzakerelerde daha çok avantaj koparmak için
konuşmaları uzatınca bir netice alınamamıştır. Bunun üzerine Safevi heyeti, Almanya’ya geçmiştir. Fakat Alman imparatoru, biraz da
heyetin başında bir İngiliz’in bulunmasından hoşlanmadığı için, heyetin ittifak teklifini şüpheyle karşılamıştır (1600). Fakat, elçilik heyeti 1601 Nisanında Roma’ya ulaştığı zaman, Osmanlılara karşı büyük bir kin duyan Papa VIII. Clemens tarafından hararetle karşılanmış ve yapılan teklifi ciddiyetle incelemiştir2. Fakat, heyet Roma’da
1
G. Rota, “Safevi İran ile Venedik Cumhuriyeti Arasındaki Diplomatik
İlişkilere Genel Bir Bakış”, Türkiye, VI, s. 91.
2
Rota, a.g.m., s. 901-902.
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iken Sherley ile Hüseyn Ali arasında çıkan anlaşmazlık dolayısıyla,
Papa’dan temin edilebilecek yardım da gerçekleşmemiştir. Fakat
her şeye rağmen, Safevi heyeti, Avrupalılarla bir ittifak andlaşması imzalayamamış ise de, Avrupa ülkelerinde Osmanlı düşmanlığını
ayakta tutmaya; batının Safevi İranı’na alâkasını çekip bu ülke hakkında neşriyat yaptırmaya muvaffak olmuştur.
Bu vesileyle, burada şu soruyu sormakta da büyük fayda vardır:
Acaba, Safeviler ile Avrupa devletleri arasındaki bu yakınlaşma sadece Osmanlı düşmanlığından mı kaynaklanıyordu? Buna tamamıyla
evet demek mümkün değildir. Zira, Şah Abbas’ın heyeti, Avrupa’da
yalnız siyasi ve askeri ittifaklar için değil, aynı zamanda iktisadi ve
ticari işbirliği için de imkânlar aramakla vazifeliydi. Yeni yolların
keşfi dolayısıyla, her ne kadar Asya’nın ipek ve baharat ürünlerini
Avrupa’ya taşımak daha da kolaylaşmış ise de, Asya ipeğinin bir
kısmı ile Azerbaycan ve İran’da yetişen ipeğin önemli bir kısmı hâlâ
Osmanlı ülkesi üzerinden Avrupa’ya satılıyordu. Bu transit ipek ticaretinden Osmanlı’nın eline geçen kazancı da almak isteyen Avrupalılar, Safevi heyetinin bu iş için Avrupalı tüccarları ülkesine davet
etmelerini memnuniyetle karşılamışlardır. Bu ticaret andlaşmasında
taraflar arasında arabulucu gibi hareket eden ve bu sayede de büyük
kazançlar temin edenler ise, Kafkaslardaki iki Hıristiyan topluluk,
Ermeniler ve Gürcüler olmuştur1. Bilhassa Ermeniler, aracılık yapmakla kalmamış, Kafkasya ve İran’daki ticaretin önemli bir kısmını
kontrollerine alarak büyük kazançlar sağlamışlardır.
Bu arada, Şah Abbas, ittifak için Avrupa’ya gönderdiği heyetten istediği neticeyi alamamakla beraber, Osmanlı Devleti’ne karşı yapacağı mücadelenin hazırlıklarını da ümitle sürdürmüştür. Şah
Abbas’ın hazırlıklarını sürdürdüğü bu devrede cereyan eden bir
hadise Şah’a ve adamlarına harekete geçme fırsatı vermiştir. Celâli
isyanlarının yoğunlaştığı bu devirde Bağdad’ın bir celali reisinin
eline geçmesi ile bölgede kontrolün zayıflamasından istifade eden
Şah Abbas’ın Hemedan Valisi Hasan Han, Osmanlı idaresindeki
Nihavend’i işgal etmiştir. Bu hadise ile ilgili olarak Osmanlı Sadrazamının açıklama isteyen mektubuna Şah’ın Vezir-i Azam’ı ka1
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Yans, ayn. eser., s. 31-32.

bahati Hemedan Valisine atarak işin içinden çıkmaya çalışmıştır.
Celali isyanları dolayısıyla bölgede gevşeyen Osmanlı otoritesi, bir
müddet sonra, Harp bahanesi arayan Safevi Şahına iyi bir müdahale
imkânı vermiştir. Van ve Şirvan yakınlarında iki Safevi ticaret kervanı başıbozuk taifesi tarafından yağma edilmiş ve Osmanlı Devleti
de suçluları yakalayamamıştır. Tam bu sırada, Van ile Tebriz arasında yerleşmiş olan bir aşiretin reisi olan Şah-Kulu Belilhanoğullarından Gazi, vergiden kaçtığı için Osmanlı memurlarının arazisini
tahrir etmesine izin vermemiş ve çıkan münakaşa sonunda da gidip
Şah Abbas’a sığınmış ve kendisinden yardım istemiştir. Bu âsi aşiret
reisini te’dib için vazifelendirilen Tebriz’in Osmanlı Valisi Ali Paşa
harekete geçince, Şah Abbas, onun kuvvetlerine müdahale ederek
ilk ciddi çatışmanın başlamasına sebep olmuştur. Önce, Ali Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerini yenen Şah Abbas, 22 günlük bir
kuşatmadan sonra Tebriz’i zaptetmiştir. Şah Abbas, teslim olmaları
halinde canlarına dokunmama sözü vermesine rağmen, sözünde durmamış ve müdafilerin tamamını katletmiş, kadın ve çocukları da esir
almıştır (21 Ekim 1603). Şah’ın bu zaferini duyan Azerbaycan’daki
müfrit Şiî halk galeyana gelerek Şah’ın diğer Azerbaycan kalelerini
de zaptetmesini ve bu arada binlerce Sünnî Müslümanın katledilmesine sebep olmuşlardır.
Osmanlı Devleti, Orta Avrupa’ya kadar genişlemesinin yarattığı
problemler yüzünden Anadolu’nun Şark hududuna gereken ehemmiyeti verememiştir. Osmanlı Hükümeti, 1578-1590 yılları arasında
büyük mücadeleler vererek kontrol altına aldığı yerlerde gerekli mülki ve askeri tedbirler almadığı için, buralarda Osmanlı Devleti’nin
otoritesini devamlı hale getirmek mümkün olamamıştır. Osmanlı
idarecileri, sadece Şiî İran’dan açık bir tehlike geldiği zaman Doğu
Anadolu hadiseleri ile ilgilenmiştir. Hadiseler durulduğu zaman gösterilen alâka büyük ölçüde azalmıştır. Belki de bu alâkasızlığın en
büyük amili, devletin Avrupa cephesinde karşılaştığı problemlerin
çetin ve karışık olmasıdır.
Bu sebeplerden dolayı Doğu Anadolu’nun idaresinde iktisadi,
içtimai ve siyasi sahalarda ciddi handikaplar ortaya çıkmış, Osmanlı
devleti zayıfladıkça da bu handikaplar devam etmiş ve Cumhuriyete
kadar gelmiştir.
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Osmanlı Devleti bu zaaflar içinde yüzer ve bir taraftan da Avusturya ile yaptığı yıpratıcı mücadeleye devam ederken, İran Şahı I.
Abbas, Avrupalı müşavirlerinin de yardımıyla, hem ordusunu yenilemiş, hem de ülkesinde diğer sâhalarda başarılı hamleler yapan
bir devlet adamı olarak ortaya çıkmıştır. Bu başarılı hamleler Şah
Abbas’a doğu ve batıdaki rakiplerine karşı mücadele etme güvenini
vermiştir. Bu güvenle harekete geçen Şah Abbas, yeni oluşturduğu
ordusu ile 1598’de Özbekleri yenerek Horasan’ı ve arkasından da
Herat’ı işgal etmiştir. Doğu cephesinde elde ettiği bu başarıdan sonra batıya yönelen Şah Abbas, 1603 yılında Tebriz başta olmak üzere
Azerbaycan’ın güney vilayetlerini işgal etmiştir.
Azerbaycan’ın önemli kısmının Safeviler tarafından işgal edildiği haberi İstanbul’a ulaştığı zaman Osmanlı Devleti hâlâ Avusturya
ile harp halinde idi. Şarktaki bu gelişmeler üzerine bir Osmanlı ordusu, gerekli hazırlığı yaparak Şah Abbas’ın kuvvetlerine karşı gönderilmiştir. Bunu haber alan Şah Abbas, bir taraftan Osmanlı ordusunu
karşılamaya hazırlanmış, diğer taraftan da bölge halkının önemli bir
kısmını iç kısımlara göç ettirmiştir1. Bölgeye ulaşan Osmanlı kuvvetleri rakibine hücum etmiş ise de, bir başarı elde edememiştir. Zira,
kışın erken başlaması ve Safeviler’in iyi direnmesi neticesinde geri
dönmek mecburiyetinde kalmıştır. Osmanlı ordusunun çekilmesiyle
Şah Abbas’ın kuvvetleri Azerbaycan’da kalan son Osmanlı kalelerini de zaptetmek suretiyle hem Azerbaycan’ın bütünlüğünü sağlamış,
hem de bu ülkeyi “Azerbaycan Eyaleti” şekline getirip başına da bir
genel vali tâyin etmiştir.
Avusturya ile yapılan yıpratıcı harplere ve Celâli isyanlarının yarattığı problemlere rağmen Osmanlı Devleti, doğudaki kuvvetlerini
yeniden takviye ederek Şah Abbas üzerine göndermiştir. Fakat bu
ordu da bir başarı elde edememiş ve 1612’de imzalanan sulh andlaşması ile harbe son vermiştir. Bu andlaşmaya göre Safeviler işgal ettikleri yerleri muhafaza edecek, buna karşılık da Osmanlı Devleti’ne
senelik 200 deve yükü ipek verecekti2. Ne var ki, Şah Abbas, andlaşmanın şartlarına uymamıştır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bölge1
H. M. Karamanly, “XVI-XVIII. Yüzyıllar Osmanlı-Safevi Savaşları”,
Osmanlı, Türkiye Yay., Ankara, 1999, C. I, s. 504-505.
2
Yans, a.g.e., s. 35-37.
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ye yeni bir ordu göndermeye karar vermiştir. Bu Osmanlı hazırlığını
öğrenen Şah Abbas bir heyet göndererek andlaşma şartlarına uyacağını bildirince, Osmanlı Devleti de seferden vazgeçmiştir.
İdareci olarak başa geçen hükümdarların ve maiyetlerinde bulunan vüzeranın dirayetsizlikleri yüzünden Osmanlı Devleti’nin içerde ve dışarda karşılaştığı güçlüklerin altından bir türlü kalkamaması,
en çok Şah I. Abbas’ın işine yaramıştır. Osmanlı Devleti‘nin başının
dertlerden kolayca kurtulamayacağını gören Şah Abbas, sulh muahedesine riayet edeceğine dair verdiği sözü yeniden unutarak bu
sefer Osmanlı hâkimiyetindeki Bağdad’a gözünü dikmiştir. Ordusu
ile Bağdad seferine çıkan Şah Abbas, uzun bir kuşatmadan sonra
12 Ocak 1624’de şehri zaptetmiş, müdafileri öldürterek şehir halkını sürgüne göndermiştir1. Bağdat’ın zaptından sonra Irak’ta ilerlemeye devam eden Şah Abbas, önce Şiiler için kutsal bir şehir olan
Kerbela’yı sonra da Kerkük’ü işgal etmiştir.
Şah Abbas’ın Bağdad üzerine yürüdüğü sıralarda Osmanlı tahtına yeni bir hükümdar çıkmıştı: Sultan IV. Murad (1623-1640)2. IV.
Murad’ın ilk işi Şah Abbas’a bir mektup göndererek sulha riayet
etmesini ve Bağdad’ı boşaltmasını istemek olmuştur. Bununla da
yetinmeyen IV. Murad, Hindistan’daki Babürlü Cihangir Şah ile
Özbek hükümdarı İmam-Kulu Han’a mektuplar yazarak, kendisine
yardımcı olmalarını istemiştir3. Osmanlı hükümdarının hazırlıklarını
haber alan Şah Abbas, kazandığı yerlerin müdafaası için kendi hazırlıklarını hızlandırmıştır. IV. Murad’ın Bağdad’ın kurtarılması için
gönderdiği ordu başarılı olamamıştır. Osmanlı hükümdarının gönderdiği yeni ordu Erzurum’a vardığı zaman Şah Abbas’ın öldüğü
haberi gelmiştir.
Şah Abbas’ın ölümü, muhakkak ki, Osmanlı başkentinde bir rahatlama yaratmıştır. Uzun saltanatı zamanında, Osmanlı Devleti’nin
Avusturya harpleri ve Celâli isyanları ile meşgul olmasından istifade
ederek kurnazca bir siyaset ile büyük başarılar elde etmiştir. Modernize ettiği ordusuna rağmen, kendisini Osmanlı ordusunun karşısına
1
R. A. Hotinli, “Bağdad”, İA, II, s. 206; Sykes, A History of Persia, II,
s. 178-179.
2
M. C. Baysun, “Murad IV”, İ.A., VIII, s. 625.
3
Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan…, s. 9.
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çıkarmadan akıllıca taktiklerle Azerbaycan ve Gürcistan’ı Osmanlı
Devleti’nden almış, Bağdad’ı işgal ederek Şiîler için kutsal bir yer
olan Kerbelâ gibi bir merkezi de kontrolüne geçirmiştir. Kerbelâ’yı
ele geçirmesi, daha önce darılttığı Şiî ulemayı yeniden kazanmasını sağlamıştır. Bu ise, İran’da duruma tamamen hakim olmasına ve
bazı imar faaliyetlerinde bulunan ilk Safevi hükümdarı olarak ortaya
çıkmasına imkân vermişti. Kısaca, Şah Abbas’ın askeri başarıları ve
reformları, Şah İsmail tarafından atılan temeli kuvvetlendirmiş ve
Safevi Hanedanı, bu temeller üzerinde, başka olağanüstü yetenek sahibi hükümdar yetişmemesine rağmen, onun ölümünden sonra uzun
süre varlığını devam ettirmeye muvaffak olmuştur1.
Şah Abbas’ın yerine torunu Şah Safi (1529-1542), İran tahtına
çıkmıştır. Kendine güveni olmayan ve şüpheci bir karaktere sahip
olan Şah Safi, sözünü dinletemeyeceği endişesiyle devlet bürokratlarından ve yöneticilerinden pek çok kişiyi öldürtmüştür. Şah
Safi’nin bu acımasız tutumunu Şah Abbas’ın tecrübeli veziri Zeynel
Han zorlukla durdurabilmiştir. Ülke içindeki bu dramatik olayları
unutturmak isteyen Şah Safi, Şii ulemanın ve boy beylerinin ezeli
düşman addettiği Osmanlılara ve Özbeklere karşı harp ilân etmiştir. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sıkıntılardan istifade eden
Safevi ordusu, Bağdat’ı istirdada gelen Osmanlı kuvvetlerini geri
püskürtme başarısını gösterince, daha önce yaptığı zulmü bir an da
olsa unutturmuştur.
IV. Murad, devleti ve kendisini uzun zamandır uğraştıran Safevilerle hesaplaşmak ve Bağdad’ı mutlaka kurtarmak ümit ve azmiyle
bizzat Şark seferine çıkmaya karar vermiştir. Gerekli hazırlıkları yapan IV. Murad, Şark seferini Revan’da başlattı. Doğu Anadolu’nun
hudut şehirleri olan Van, Erzurum ve Kars vilayetlerinin emniyeti
için stratejik önemi büyük olan Revan’ın alınması kararlaştırıldı.
Böylece, Safevilerin hem Doğu Anadolu’yu ve hem de Kafkasları
rahatsız etmelerinin önüne geçilmiş olacaktı. Hazırlıklarını tamamlayan Osmanlı ordusu, IV. Murad kumandasında 1635 baharında hareket ederek aynı senenin Temmuz sonlarında Revan önlerine ulaştı.
Tesirli bir kuşatmadan sonra Osmanlı ordusu, müdafilerin teslim
J. A. Boyle, “İran’ın Millî Bir Devlet Olarak Gelişmesi”, Belleten,
XXXIX/156 (Ekim 1975), s. 655.
1
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olmaları ile şehri zaptetti. Bir kısım askeri birlikleri Revan’ın müdafaasına bırakarak ileri harekatına devam eden IV. Murad, Tebriz’i
de almaya muvaffak olmuş ise de, erzağının azalması ve kışın da
yaklaşması üzerine geri dönmüştür1. Kış sebebiyle IV. Murad’ın geri
döndüğünü öğrenen yeni Safevî hükümdarı Şah Safi, vAkil geçirmeden önce Tebriz’i, sonra da Revan’ı geri almıştır (10 Nisan 1636).
İstanbul’a dönüşünden bir müddet sonra Safevilerin Revan’ı
geri aldıklarını öğrenen IV. Murad, yeniden İran seferine çıkmaya
karar vermiştir. IV. Murad’ın bu ikinci seferi Bağdad üzerine idi.
Osmanlı Padişahının bu azimli ve kararlı tutumu, Safevi hükümdarını telâşlandırmış ve İstanbul’a bir elçi göndererek sulh talebinde
bulunmuştur2. Fakat Şah’ın sulh şartlarından memnun kalmayan IV.
Murad, hazırlıklarını tamamlayarak Bağdad üzerine yürümüştür. Osmanlı ordusunun 16 Kasım 1638’de başlayan Bağdad muhasarası,
Safevilerin Şiddetli müdafaasına rağmen, büyük bir azimle devam
etmiş ve 25 Aralık 1638’de Bağdad geri alınmıştır. Bağdad fatihi IV.
Murad, Safevilerin barış teklifini kabul ederek dönmüştür3.
8) Kasr-ı Şirin ve Sonrası
Osmanlı ve Safevî yetkilileri arasındaki barış görüşmeleri uzun
müzakerelerden sonra Kasr-ı Şirin kasabasında neticelenmiş ve andlaşma protokolü her iki taraf murahhaslarınca 17 Mayıs 1639’da imzalanarak başkentlerin tasdikine gönderilmiştir. Osmanlı ve Safevî
hükümetlerinin tasdikinden sonra, uzun zaman devam edecek olan
Kasr-ı Şirin Andlaşmasının başlıca maddeleri şu hususları ihtiva ediyordu:
a- Bağdad vilayetinde Bedre, Cessan, Mendeli ile DerneDerteng’e kadar uzayan sahralar ve bu havalide yaşayan Câf aşiretinin bazı kabileleri ve yerleşme merkezleri Osmanlı hudutları içinde
K.Yans, IV Murad Devrinde Osmanlı-Safevî Münasebetleri, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi (Aralık 1977), s. 138-148; Baysun, “Murad IV”,
İ.A., VIII, s. 632-633; A.S. Üniver, “Dördüncü Sultan Murad’ın Revan Seferi
Kronolojisi”, Belleten, XVI/ 64, s. 548.
2
Yans, ayn. esr., s. 159-162.
3
Yans, ayn. esr., s. 196-198; Baysun, “Bağdad”, İ.A., II, 207; Baysun,
“Murad IV”, İ.A., VIII, s. 635-636.
1
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kalacak; b- Safevî devleti Kars, Ahısha, Van, Şehrizor ile Bağdad ve
Basra hududuna tecavüz etmeyecek; c- Van ve Kars’ın doğu hudutlarına yakın kaleler yıkılıp orası boş tampon bir arazi olarak kalacak;
d- Safeviler, Sünnîliği ve Sünnîleri kötüleyici bir siyaset ve propagandada bulunmayacak; Teberra fiiline ruhsat vermeyecek. Bu sulh
muahedesinden ve maddelerinden de anlaşıldığı gibi, bir asırdan
fazla devam eden Safevi-Osmanlı mücadeleleri sonunda Azerbaycan ve Revan İranlılarda, Bağdad ise Osmanlılarda kalıyordu1.
Kasr-ı Şirin Antlaşmasını takip eden yıllarda Osmanlı Devleti
ile Safevî Devleti arasındaki münasebetlerin dostane bir şekilde sürdüğünü, Safevilerin aktif Şiî propagandasına girişmediğini görüyoruz. 1640’da IV. Murad’ın vefatı ile yerine geçen Sultan İbrahim
(1640-1648)’in cülusunu tebrik için Safevî Devleti’nin gönderdiği
elçilik heyeti ve 1642’de Şah Safi’nin ölümü ile Safevî Şahı olan
oğlu II. Abbas (1642-1666)’ın tahta çıkışı dolayısıyla İstanbul’dan
tebrik için gönderilen elçilik heyetinin iki devlet arasındaki eski husumetin ortadan kalktığını gösteren hareketler olarak dikkati çekmiştir. IV. Mehmed (1648-1687)’in cülusunu tebrik için Safevilerin
gönderdiği elçilik heyetinden taraflar arasındaki münasebetlerin oldukça düzeldiğini görmekteyiz.
Bu arada, Türkistan’da cereyan eden bir hadise, Şiî Safevî
Devleti’nin hem Osmanlı Devleti’ne ve hem de Türkistan Hanlıklarına karşı hakikaten dostane bir tutum içinde olduğunu gösteriyor.
1642’de Özbek tahtına geçen Nezir Muhammed Han (1642-1647),
beş yıl sonra oğlu Abdülaziz Han’ın kendisine karşı muhalefeti üzerine saltanatı oğluna terk etmeye mecbur kalmıştı. Fakat, bir müddet sonra Nezir Muhammed Han, hükümdarlığı tekrar elde etmek
istemiş, 1649’da bir mektup ve elçi ile Osmanlı padişahına müracaat ederek müdahalesini istemiştir. Nezir Muhammed Han’ın müracaatını derhal nazar-ı dikkate alan Osmanlı Padişahı IV. Mehmed,
baba ile oğul arasındaki ihtilafı halletmek için hem Abdülaziz Han
(1647-1680)’a, hem de Nezir Muhammed Han’a nâmeler yollamıştır. Bununla da yetinmeyen IV. Mehmed, bu hususta tavassutta bu1
Bu hususta tafsilat için bkz., Muahedat Mecmuası, İstanbul 1294, II, s.
308-312. Naima, (Mustafa), Tarih, İstanbul 1280, III, s. 406-407; Katip Çelebi, Fezleke, İstanbul 1286-1287, II., s. 217.
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lunmaları için Hindistan’daki Babürlü Türk hükümdarı Şah Cihan
(1628-1658) ile İran Şahı II. Abbas (1642-1666)’a ayrı ayrı mektuplar göndermiş ve Nezir Muhammed’in hükümdarlığa iadesini sağlamalarını rica etmiştir1.
Osmanlı Padişahının bu ricasına cevap veren Şah Cihan ve II.
Abbas, bir müddet evvel Nezir Muhammed’in vefat ettiğini, Abdülaziz Han’ın hükümdarlığının bütün Türkistan Müslümanlarınca
kabul edildiğini ve meselenin böylece halledildiğini bildirmişlerdir2.
Türk devletleri ve hanedanları arasındaki bu kardeşçe dayanışma,
o devir siyasi ilişkileri içinde bir yıldız gibi parlamış ve tarihçiler
tarafından övgüyle bahsedilmiştir.
Şah II. Abbas, on yaşlarında tahta çıkarılmıştı. O dönemde ülke
yönetimi boy beyleriyle din adamlarının elinde idi. Herkesin menfaati korunduğu için ülke idaresinde bir huzursuzluk olmuyordu.
Uysal tabiatlı bir genç olan Şah II. Abbas, 20 yaşından itibaren ülke
yönetimini kontrolüne almış, komşu devletlerle de herhangi bir ihtilafa sebep olacak girişimlerden uzak durduğu için, dönemi sulh ve
sükun içinde geçmiştir. Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın şartlarına harfiyen uyduğu için de Osmanlı Devleti ile dostane ilişkileri devam
etmiştir. 1665’de sıhhati bozulan Şah II. Abbas, bir yıl sonra, yani
1666’da vefat etmiştir3.
Ülke yönetimine el koyduğu 1650’den itibaren halktan alınan
vergileri azaltan ve ticari faaliyetleri teşvik eden Şah II. Abbas, halkın sevgisini kazanmış bir hükümdardı. Yaptırdığı köprüler ve saraylarla da ülke imarına önemli katkılar sağlamıştı. Ne var ki, bu uysal
tabiatlı hükümdar, dedesi I. Abbas zamanında başlatılan, fakat onun
ölümünden sonra başarıyla yürütülemeyen yeniden yapılanmanın
kurbanı olmuştur. I. Abbas devrinde uygulamaya konulan prenslerin
hareme hapsedilmesi hadisesi, kısa zamanda harem merkezli entrikaların çoğalmasına neden olmuştur. Kadın sultanların takınacağı
tavra göre prenslerin tahta çıkmaları mümkün olmaya başlayınca,
kıskançlıkla pek çok prens öldürülmüş ve Safevî hanedanını başarıyla devam ettirecek kıymette veliaht bulunamaz hale gelmiştir.
1
2
3

M. Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan..., s. 9-10.
Saray, ayn. esr., s. 10.
Aka, “Selçuklu Sonrası Orta Doğu’da Türk Varlığı”, Türkiye, VI, s. 850.
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Nitekim, bu çekişmeler neticesinde Şah II. Abbas, büyük oğlu
Safi Mirza’yı hapsettirmiş, küçük oğlu Hamza Mirza’yı tahtının varisi tâyin etmişti. Kendisinin ani ölümü üzerine 8 yaşında Hamza
Mirza’nın tahta geçirilmesini doğru bulmayan devlet yöneticileri Safi Mirza’yı hapisten çıkararak Şah II. Safi veya Şah Süleyman
(1666-1694) olarak tahta oturtmuşlardır. Fakat Şah II. Safi, hapishane yıllarında içkiye alışmış ve karakteri zayıf bir adam haline gelmişti. Onun zamanında komşu ülkelerin çeşitli problemlerle uğraşmaları ve Safevî Devleti ile herhangi bir ihtilaflarının bulunmaması, bu devrin de sulh ve sükûn içinde geçmesine sebep olmuştur. Bu
dönemin en belirgin olayı, din adamlarının ülke yönetiminde daha
nüfuzlu hale gelmeleridir. Şah II. Safi veya Süleyman, 29 Temmuz
1694’de İsfahan’da ölünce yerine oğlu Sultan Hüseyn (1694-1722)
şah olarak devletin başına geçmiştir. Şah Hüseyn de babası gibi içkiye düşkün, zayıf karakterli bir insandı. Fakat Şah Hüseyn, bir müddet sonra, din adamlarının da telkiniyle hem içkiyi bırakmış ve hem
de dindarlığa dönmüştür. İçkiyi bırakıp dine sarılması dolayısıyla
kendisine “Molla Hüseyn” denmeye başlanmıştır.
Babürlüler hakimiyetindeki Afganistan’ın Kandehar şehri, I. Abbas zamanında işgal edilerek, Safevi hakimiyetine sokulmuştu. Şah
Hüseyn’in kendini dine vermesi kısa zamanda din adamlarının nüfuzuna girmesine sebep olmuştur. Gürcü asıllı bir Müslüman olan Nevaz Han’ı, din adamlarının telkini ile, Şiiliği yaymak üzere Kandehar valiliğine tâyin etmiştir. Nevaz Han, Kandehar valisi olarak Şiiliği yaymaya başlayınca, koyu Sünni Müslüman olan Afgan halkı
bu olaya büyük tepki göstermiştir. Her ne kadar Şah Hüseyn, Nevaz
Han’ı değiştirmiş ve yerine başka valiler tâyin etmiş ise de, Kandehar bölgesinde ki hadiseler durulmamış ve Afgan halkı Mir Üveyz
önderliğinde isyan ederek, Safevileri bölgeden kovmuştur.
Şah Hüseyn döneminde Safevi Devleti’ni yalnız Afgan isyanları değil, kuzeyden Kafkasya’dan Azerbaycan’a inmeye çalışan Çarlık Rusyası da tehdit etmeye başlamıştır. Bu ikili baskıya dayanamayan Safevi hanedanı çökme noktasına gelmiş, Şah Hüseyn Ekim
1722’de zorla tahttan uzaklaştırılmıştır.
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9) Afgan ve Rus İşgalleri ve Safevi Hanedanının Sonu
(1722-1736)
Timur’un evlatlarından Babür’ün Afganistan ve Hindistan’da
kurduğu Babürlüler Devleti’nin zaafa düşmesinden istifade
eden Safevi Devleti, Şah I. Abbas zamanında Kandehar’a kadar
Afganistan’ın batı bölgelerini işgal etmiştir. Fakat Şii Safevi yönetimi, bilhassa Şah II. Safi ve Şah Hüseyn zamanında Şii propagandasını arttırınca, koyu Sünni Müslüman olan Afgan halkı büyük tepki göstermiştir. Kandehar havalisinde yaşayan Halaç Türkleri Galzay (Gılzay) adını almış, Abdali kabilesi ile birlikte Afganistan’ın en
kuvvetli topluluğu haline gelmişti. Şii propagandasının artması üzerine, reisleri Mir Üveys önderliğinde isyan eden Galzay (Halaç)lar,
1719 yılında Safevileri ülkelerinden çıkarmışlardır1. Mir Üveys’in
yerine geçen oğlu Mahmud ise, Safevilerin içine düştüğü zaafı görerek, Şii baskısından çok çekmiş olan Afgan Müslümanlarının intikamını almak için bir Galzay (Halaç) ordusunun başında İran üzerine yürümüştür. Safevi kuvvetlerini üst üste yenen Mahmud, karşısında direnen bir kuvvet kalmadığını görerek, ileri harekâtına devam
etmiş ve 8 Mart 1722’de İsfahan’ı zaptederek şahlığını ilan etmiştir2. Mağlup Safevî hükümdarı Şah Sultan Hüseyn yakalanarak hapsedilmiştir. Şahın oğlu Tahmasb kaçarak İran’ın kuzey eyaletlerinde kendini II. Tahmasb (1722-1732) adıyla şah ilan etmiştir. Böylece, Doğu Anadolu ve Azerbaycan Türklerinin kurduğu Safevi Devleti, 220 yıl sonra bir başka Türk grubu olan Afgan Türkleri tarafından fiilen yıkılmış oluyordu.
Afgan Müslümanlarının isyan ve işgal hareketleri, son dönem Safevi yöneticilerinin müfrit Şii propagandasına karşılık olarak ortaya
çıkarken, kuzeyden gelen Ruslar, tamamen sömürgeci bir zihniyetle
Safevi Devleti’nin temelini oluşturan Azerbaycan’a göz dikmişlerdi.
Rusya, ne Osmanlı Devleti gibi sulhsever, ne de Avrupa devletleri
gibi sadece ticarî menfaatler peşinde koşan bir komşu idi. Rusya
uzun zamandır Safevi Devleti’ndeki gelişmeleri dikkatle tâkip edi1
L. Lockhart,The Fall of the Safafvi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia, Cambridge, 1958, s. 84-89.
2
Lockhart, a.g.e., s. 111; M.Saray, Afganistan ve Türkler, ASAM Yay.,
Ankara, 2002, s. 19-21.
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yordu. Şah Tahmasb döneminde başlayıp, Şah I. Abbas döneminde
Avrupa devletleri ile Safevi İran arasında oldukça gelişen ticarî ilişkiler Rusların da ilgisini çekmişti. Fakat Rusların, Safeviler ile kara
yoluyla ticaret yapması fevkalâde zor idi. Zira Rusların, Osmanlı
kontrolündeki Kafkaslardan geçmesi oldukça zordu. Buna rağmen
Rus Çarı Petro (1682-1724), 1708’de İsrael Ori adında Ermeni kökenli bir tüccarın önderliğindeki bir ticaret heyetini İsfahan’a göndermeyi başarmıştı1. Fakat, bir ticarî heyetten ziyade siyasî ve askerî
araştırma grubuna benzeyen bu kalabalık Rus heyeti, kısa zamanda
çeşitli söylentilerin çıkmasına sebep olmuştur. Rus sefaret heyetinin
hareketleri, Rusların Ermenistan ve Gürcistan’ı işgal için gönderdiği
bir tetkik grubu olarak görülmüştür. Nitekim Rus ticaret heyeti Gürcü ve Ermeni ileri gelenleri ile de görüşmelerde bulunmuş ve onlarla
birer ticaret anlaşması imzalamışlardır2.
Şah Hüseyn’in son yıllarında ordunun ve devlet idaresinin iyice zayıflamaya başlaması, din adamlarının her şeye müdahale eder
hale gelmesi, Safevi idaresine karşı, ülkenin her yerinde olduğu gibi
Azerbaycan’da da hoşnutsuzlukları arttırmış ve isyanların başlamasına sebep olmuştur. Nitekim 1707, 1709, 1711 ve 1715’de Tebriz’de,
Muğan’da, Şeki’de ve Şirvan’da halk isyan ederek Azerbaycan’ın
azatlığını istemiştir.
Petro, 1711’de Osmanlı Devleti’ne yenilince, gözlerini tekrar
Kafkaslara çevirmiştir. 1715’de Artemi Volinski başkanlığında gönderdiği ikinci elçilik heyeti ile Petro, gittikçe zayıfladığını gördüğü
Safevi Devleti içinde, özellikle Azerbaycan’da isyanlar olduğunu,
Gürcüler ile Ermeniler arasında da huzursuzluğun arttığı haberini
alır almaz, bölge üzerinde siyasi emeller taşıdığını belirtmekten çekinmemiştir. Nitekim Petro, Volga (İdil) üzerinde hazırladığı bir ince
donanmanın da yardımı ile Dağıstan üzerinden bir ordu ile âniden
Azerbaycan’a inmiştir3. Derbend üzerinden Azerbaycan’a giren Rus
Çarı, Safevî kuvvetlerinin direnç göstermemesi üzerine, yolu üze1
2

P. Sykes, A History of Persia, London, 1921, II, s. 214.
B.H. Summer, Peter The Great and Ottoman Empire, Hamdem, 1965,

s.79.
Geniş bilgi için bkz., Sykes, a.g.e., s. 232-233; M. Aktepe, 1720-1724
Osmanlı-İran Münasebetleri, İstanbul, 1970, s. 1-36.
3
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rindeki yerleşim merkezlerini yakıp-yıkarak ilerleyişine devam etmiştir. Hıristiyan Ermenilere ve Gürcülere mesaj göndererek onları
Müslüman zulmünden kurtarmak için bu seferi yaptığını söyleyen
Çar Petro, bölgede Hıristiyan-Müslüman düşmanlığını da körüklemekten çekinmemiştir. Bu mesajın ardından 15 Haziran 1722’de,
Azerbaycan Türkçe’si ile halka bir beyanname dağıtan Rus Çarı,
Azerbaycan halkı ile ticaret yapmak için bu seferi yaptığını açıklayarak tam bir iki yüzlülük örneği göstermiştir. 23 Ağustos 1722’de
Derbent’e giren Petro, İsveç ile yeni bir harbin çıkmak üzere olduğu haberini alınca, acele ile ülkesine dönmüştür. Fakat, ayrılmadan
önce General M. Matyuşkin kumandasındaki Rus birliklerine ileri
harekata devam etmeleri emrini vermiş ve bu birliklerde 28 Temmuz
1723’de Bakü’yü işgal etmişlerdir1.
Rusların girdikleri bölgeleri yakıp yıkarak ilerlediğini gören
Azerbaycan halkı büyük bir paniğe kapılarak Erzurum’daki Osmanlı kumandanına elçi göndererek yardım talebinde bulunmuşlardır.
Bu haberi alan Osmanlı Devleti, Ruslara bir ültimatom vererek daha
fazla ilerlememelerini istemiştir. Bununla da yetinmeyen Osmanlı
Devleti Erzurum’daki kuvvetlerini takviye ederek Azerbaycan’a
göndermiştir. Osmanlı kuvvetlerinin Gence’ye yaklaştığını gören
Ruslar Azerbaycan’da ilerlemelerini durdurarak Osmanlı Devleti
ile barış görüşmelerine başlamışlardır. Görüşmeler sonunda taraflar
anlaşarak 1724’de İstanbul’da bir barış anlaşması imzalanmıştır. Bu
barış anlaşmasına göre, Ruslar, Dağıstan ve Hazar kıyılarında bulunan Derbend ve Bakü’yü; Osmanlılar ise, Gence, Karabağ, Revan
ve Tebriz’i kendi kontrollerine alıyorlardı. Bu bir nevi iki devletin
Azerbaycan’ı aralarında paylaşmaları idi2.
Afgan Türklerinin lideri Mahmud Han, İran Şahı olarak fazla
hükümdarlık yapamadı. Fakat onun itidalli ve muktedir tutumu sayesinde Afgan işgaline karşı İran’da duyulan tepki azalmaya başladı. Ne var ki, Şah Mahmud’un ölümünden sonra İran Şahı olan
amcazâdesi Eşref Han, kuvvetli bir şahsiyete sahip olmadığı için
1
S. Eliyarlı, “Petro’nun Hazaryanı Bölgelere Yürüyüşü”, Azerbaycan
Tarihi, s. 473-479.
2
M.T. Teyyuboğlu, “XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Kafkaslarda OsmanlıRus İlişkileri”, Osmanlı, I, s. 564-565.
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Afgan işgaline karşı hoşnutsuzluk duyanların sayıları ve faaliyetleri
artmaya, bir müddet sonra da isyana dönüşmeye başladı. Şah Eşref,
kısa zamanda pek çok muhalif ve isyan eden oymak beyleriyle uğraşmak mecburiyetinde kaldı. Bu muhalefet yetmiyormuş gibi, Safevi
Hanedanının son mensubu II. Tahmasb, Şahlığını ilân ederek Afgan
işgaline karşı mücadeleyi resmen başlatmıştır. Fakat bu mücadeleyi
kendi emrindeki kuvvetlerle yapamayacağını anlayınca, İran’daki
Türkmen boylarının en kuvvetlilerinden biri olan Afşar Türkmenlerinin reisi Nadir Kulu Han’a müracaat ederek, yardımını istemiştir1. Şah Tahmasb’ın hizmetine girerek Tahmasb-Kulu unvanını alan
Nadir, topladığı Türkmen kuvvetleriyle önce Eşref Şahı yenmiş,
arkasından da Afganlıları İran’dan geri çekilmeye zorlamıştır. Bu
başarısından sonra kendine güveni artan Nadir, Hemedan, Tebriz ve
Kirmanşah bölgelerinde az miktarda Osmanlı kuvveti olduğunu görünce onlar üzerine yürüyerek, bu üç şehri Osmanlı Devleti’nden
geri almaya muvaffak olmuştur2.
Afşar Türkmenlerinin reisi Nadir önderliğinde İran’ın kazandığı
bu başarılar, İstanbul’da padişah değişikliğine sebep olmuş, III. Ahmet tahttan indirilerek yerine I. Mahmud Osmanlı tahtına çıkmıştır.
Yeni padişah Mahmud, Bağdat Valisi Ahmed Paşa emrindeki kuvvetleri takviye ettirerek İran üzerine yürümesini emretmiş ve rakibini yenen Osmanlı kuvvetleri, Tebriz ve Hemedan’ı geri almıştır.
Bu olaydan sonra yapılan 1732 tarihli andlaşmaya göre, Osmanlı
Devleti Gence, Tiflis ve Dağıstan’ı; İran ise Tebriz, Hemedan ve
Kirmanşah’ı kendi hakimiyetlerine almışlardır.
10) Safeviler Döneminde Askeri ve İdari Teşkilat, Azerbaycan ile İran’ın Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayatı
Safevi Devleti’nin kurucusu olan Şah İsmail, Akkoyunlular
Devleti’nin sadece elinde bulunan memleketleri almakla kalmamış
aynı zamanda onun idari teşkilat ve müesseselerini kabul etmiştir.
Çaldıran savaşından sonra Osmanlı Devleti daha dikkatle tetkik
eden Şah İsmail kendi teşkilatının Osmanlılarla mukayese edildiğinSykes, a.g.e., s. 240-241.
A. Djafar-Pour, Nadir Şah Devrinde Osmanlı/İran Münasebetleri,
Basılmamış Doktora tezi, Aralık 1977, İstanbul, s. 85-86.
1
2
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de çok yetirsiz olduğunu görmüştür. Başta ordu olmak üzere Osmanlı idari teşkilatını Safevi Devleti’nde gerçekleştirmeye çalışmıştır.
Örneğin, Şah olarak mutlak surette ülkeye hakim olmasına rağmen,
Osmanlıları örnek alarak bir müşavere meclisi oluşturmuştur. Bunun
gibi veliahtlar önceleri memleketleri idare etmede tecrübe kazansınlar diye, tıpkı Osmanlılarda olduğu gibi merkezden uzak yerlere
gönderilmiştir. Fakat, bu usul Şah Abbas zamanında değişmiş, şehzadeler sarayda yetişmeye başlamıştır. Bu ise, sarayda hakim unsur
olan valide sultanların politikaya karışmalarına sebep olmuştur. Şah
Abbas döneminden itibaren Şii oymak beylerinin uhdesinde bulunan
idari işler onlardan alınarak muhtelif kimselere verilmiştir. Bilhassa Şah Abbas döneminde kurulan dört ana valilik olan Azerbaycan,
Gürcistan, Huzistan ve Horasan’ın başına önemli şahsiyetler atanır
hale gelmiştir. Her hangi bir harp halinde kullanılmak üzere bu valiliklerin emrine bir miktar askeri güç verilmiştir. Her valinin emrinde
yeterli sayıda idarece, yardımcı ve bir vakanüvist bulunurdu.
Şahdan sonra devletin en mühim makamı Vezaret-i Buzurg idi.
Başında vezir-i azam bulunurdu. Şii boy beylerinin hakim olduğu
dönemlerde vezir-i azamın salahiyeti oldukça dar idi. Vezir-i azamın mührü olmadan hiçbir hükmü muteber sayılmazdı. Ondan sonra
“Kurçi-başı” gelirdi ki, kendisine Amir-al-ümera yani başkumandan
denirdi. Kumandanın emrinde ayrıca 13 adet muhtelif işlere bakan
Kurçi-başı bulunurdu. Bu makamdan sonra Kullar-ağası Başı, Eşikağası Başı ve sarayın mali işleri ile uğraşan Nazır-ı Buyutat gelirdi ki,
vezir-i azamdan sonra en nüfus sahibi olan kişiler bunlar idi. Adalet
divanının reisi olan Divan Bey’i de önemli şahsiyetler arasında idi.
Şahın fermanlarını ve diğer resmi yazılarını muhafaza eden, yazan
ve vilayetlere göndermekle mükellef olan “Mustavfi’l-Mamalik” de
önemli şahsiyetlerin başında bulunuyordu1.
Akkoyunlu teşkilatına göre kurulmuş olan Safevi ordusunun
yetersizliği Çaldıran muharebesinde ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve
teknolojik güce sahip Osmanlı Devleti’nin kurduğu orduya eşdeğer
bir ordu kurmak uzun süre mümkün olmamıştır. Fakat, Şah Abbas
döneminde, Şii reislerin arzularına göre teşekkül etmiş olan ordu
Z. Bayramlı, “Dövlet Kuruluşu ve Ordu. İçtimai-İktisadi Hayat”, Azerbaycan Tarihi, s. 409-411.
1
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bir tafra bırakılmış, Avrupalı uzmanların yardımı ile yeni silahlarla
mücehhez bir ordu vücuda getirilmiştir. Şah Abbas döneminde biri
devlet diğeri ise Şah ordusu olmak üzere iki askeri teşkilat bulunmuştur. Devlete ait birlikler eski nizam üzere teşkil edilmiş, ok, yay,
kılıç, hançer, balta ve kalkan ile mücehhez hale getirilmiştir. Şahın
ordusu ise, beş kısımdan oluşuyordu: 1- kısa tüfek, kılıç ve hançer
ile mücehhez olan tüfekçiler; çiftçiler arasından seçilen tüfekçilerin ulufeleri şahın hazinesinden ödenirdi. 2- Kurçilerin silahları ile
mücehhez süvari birliklerine Kullar denirdi. Bu Kullar Kafkas bölgesindeki halklardan veya onların çocuklarından İran’a gelip yerleşmiş olanların arasından seçilirdi. 3- Topçular, 4- Safevi hanedanına
mensup olup onun uğrunda çarpışmaya ant içmiş Sufiler, 5- Saray
muhafızlarından oluşuyordu1.
Safeviler devrinde hem devlet hem de askeri teşkilata hakim
olan tabakayı şu Türkmen boyları oluşturmakta idi: Şamlu, Ustaçlu, Rumlu, Dulkadurlu, Tekelü, Humuslu, Afşar ve Kaçar. Bunların
yanı sıra Taliş, Ruzaki, Siyah Manşur ve Pazuki gibi birkaç İran asıllı kabile de bulunuyordu. Bu boy beylerinin hakimiyeti Şah Abbas
zamanına kadar devam etmiştir.
Ortak hal tabakası ise, ister Azerbaycan’da, isterse İran’da
tâcirlerden, küçük sanat erbabından, çiftçilerden, işçilerden ve göçebelerden, yani hayvan üreticilerinden oluşuyordu. Hukuk sistemi
zayıf olduğu için devlet, istediği vAkil halkın mal ve mülkünü kendi
tasarrufuna geçirebiliyordu. Arazi, mahsuldar ve bayır olmak üzere
iki kısma ayrılmış idi. Mahsuldar arazi kapsamına devlete, hükümdara, ileri gelen şahıslara ait arazi ile vakıf arazilerinden oluşuyordu.
Devlete ait arazinin gelirleri kumandanlara, askerlere ve o bölgede vazife gören mahalli amirlere ve yardımcılarına tahsis edilmişti.
Şaha ait olan arazinin önemli kısmı Horasan, Azerbaycan, Fars ve
Kirman’da bulunuyor ve bunların gelirleri tamamıyla saha ve sarayına veriliyordu. Vakıf mülkleri ise, Şii ulemaya tahsis edilen bağ,
ev, dükkan, hamam, kervansaraylardan ibaret olup, Şii ulemanın
tasarrufu dışında her hangi bir kimse müdahale edemezdi. Hususi
şahıslara ait araziler ise, sahiplerine 99 yıl için tahsil ediliyor, yeniden tasarruf hakkı elde edebilmek için bu arazinin bir yıllık geliri
1
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Bayramlı, a.g.e., s. 412-413.

devlete veriliyordu. Şahın tasarrufunda bulunan bayır arazisine ise,
halk mahalli idari amirlerine müracaat etmek suretiyle geçici olarak
bu araziden faydalanabiliyordu.
XI. ve XVIII. Yüzyıllarda Safeviler döneminde Azerbaycan’ın
sosyo-ekonomik durumuna gelince: Bu dönemde Azerbaycan halkının esas meşguliyetini hayvancılık ve tarımcılık teşkil etmiştir. Tebriz bölgesi başta olmak üzere bol miktarda buğday ve arpanın yetiştirildiğini, altmış çeşit üzüm ve meyvenin üretildiğini görmekteyiz.
Bu yetiştirilen bol tahıl, meyve ve sebze Azerbaycan halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiştir. Harp zamanları olmadığı, ülkenin
istikrar içinde bulunduğu dönemlerde yine Tebriz başta olmak üzere
Azerbaycan şehirlerinin ticaret hayatında da fevkalade bir canlılık
görülmüştür. 1565 yılında I. Tahmasb’ın tamga vergisini kaldırması
sanatkârlık ve ticaret işlerinin daha da gelişmesine büyük katkıda
bulunmuştur. Bu dönemde Azerbaycan’da beş çeşit arazi kullanım
hakkı bulunuyordu. 1. Devlet arazileri ki, buna divan arazileri de
deniyordu, 2. Şah sülalesine ait araziler ki, buna da has deniyordu, 3.
İleri gelen devlet ve aşiret reislerinin sahip olduğu araziler ki, bunlara da mülk adı veriliyordu. 4. Bir de dini idarelerin arazileri vardı ki,
bunlara da vakıf arazisi deniyordu. Bu araziler içinde en önemlileri
divan, yani devleti yönetenlerin sahip olduğu araziler ile gelirlerini
devlete veren boyların kullandığı araziler idi. Has arazileri ülkenin
her tarafında bulunuyordu. Divan arazilerinden elde edilen gelir,
ordu ve devlet işlerine harcanıyordu. Has arazilerinden gelen gelir
ise şahın sarayına ve hizmetçilerine veriliyordu. Safeviler döneminde babadan oğla geçen arazilerin kademeli olarak azaldığını buralardan alınan arazilerin idarenin destekçisi olan adamlara ve zümrelere
verildiğini görüyoruz. Bütün bu arazi seçimini ve paylaşımını şahlar
tespit ediyordu. Köy ve kent halkının istifade ettiği arazilere “cemaat arazileri” deniyordu1.
Safeviler döneminin vergi politikasına gelince: toprağın verimine ve mahsulün hacmine göre alınan vergiye “Harac” (Malcehet)
denirdi ki umumi mahsulün beşte birini ihtiva ederdi. Ayrıca, bahçe
mahsulünden alınan onda bir oranında ki vergi ise “Bağbaşı” olarak
adlandırılırdı. Otlaklardan alınan vergiye de “Çobanbeyi” denirdi.
1

Bayramlı, a.g.e., s. 421-423.
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Bu vergi daha çok ordunun ihtiyacını karşılardı. Konaklayan elçilerin, memurların ve diğer görevlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için
“Rüsum” adı altında bir vergi alınırdı. Bir de maliye memurları ile
vergi memurları için “Rüsum-Darugehi” adında bir vergi alınırdı1.
Bu dönemde Azerbaycan şehirlerinin bir kısmı özellikle Tebriz,
Gence, Bakü ve Şamahi iktisadi ve siyasi hayatın merkezleri haline
gelmişlerdi. Devrin müelliflerine göre Tebriz, doğunun payıtahtı idi.
Sulh ve istikrarın hakim olduğu dönemlerde Azerbaycan şehirlerinin
Rusya ve Avrupa ile karşılıklı ticari ilişkilere girdiğini ve büyük kazançlar sağladığını görmekteyiz.
Azerbaycan’ın kültürel hayatına gelince: XV. ve XVIII. yüzyıllar
arasında kültürel alanda da geliştiğini görmekteyiz. Şairlerin büyük
çoğunluğu eserlerini Azerbaycan Türkçesi ile yazmışlardır. Örneğin
Arif Erdebili’nin “Ferhatname”si, Esrar Tebrizi’nin “Mihri ve Müşterisi” (Güneş ve Müşteri) adlı eserleri çok meşhurdur. Nesimi’nin
halk dilinde yazdığı şiirleri Azerbaycan edebiyatını zenginleştirmiştir. Bu arada Şah Kasım Enver Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır.
Filozof Ebil Hasan Ali-ül-âlâ’nın yazdığı “Beşaretnâme” adlı eseri
Hurufiliğin nazari esaslarını anlatmıştır. Kişveri Tebrizi’nin lirik şiirleri, Hatai Tebrizi’nin “Yusuf ve Züleyha” şiiri Bedir Şirvani, Ziya
Odubadi ve Eşref Maragai’nin eserleri büyük ün kazanmıştır. Şah
I. İsmail döneminde yetişen Habibi, Sururi, Şahi, Matemi, Tüfeyli, Kasımi’den oluşan edip ve şairler meclisi sık sık toplanır şiir ve
edebiyat üzerine münazaralar yaparlardı. Şah İsmail’in şiirlerinin ve
yazılarının toplandığı “Divan”, “Nasihatname”, “Dehname” o devrin en önemli eserlerindendir. O devir Azerbaycan Türk edebiyatının
en görkemli temsilcisi, şair ve mütefekkiri muhakkak ki Muhammed
Fuzuli (1498-1556)’dir2. XVII. yüzyılda Gofzi Tebrizi, Sahip Tebrizi, Mesihi, Terzi Afşar, Tufarhanlı Aşık Abbas ve Sarı Aşık gibi
kudretli şairler, Azerbaycan halk edebiyatının gelişmesinde büyük
hizmetler görmüşlerdir. Azatlık mücadelesini idealleştiren folklör,
koşma, bayati ve destanlar o devirde kendi kendini yaratmıştır. O
devir destanları arasında “Şah İsmail”, “Aslı ve Kerem”, “Aşık GaBayramlı, a.g.e., s. 424.
S. Onullahı, “XVI-XVII. Yüzyıllarda Azerbaycan Medeniyeti”, Azerbaycan Tarihi, s. 427-429.
1
2
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rip”, “Köroğlu” meşhurdur. Azerbaycan destanlarında halkın arzusu, isteği, kini ve mertliği, hünerleri terennüm edilmiştir1.
Bu devirde Azerbaycan’da pek çok güzel sanat üstadı yaşamıştır.
Bunların en meşhuru ise “Tebriz minyatür mektebi”nin üstadı Sultan Muhammed’dir. Bu büyük üstad isitidadlı gençleri ressam olarak
yetiştirmiştir. Onun yetiştirdiği sanatkârların başında Kemaleddin
Behzad, Mir Müsavir, Mir Zeynelabidin Tebrizî, Emir Devletgâh,
Seyit Ahmed Nakkaş, Ali Rıza Tebrizî ve Seyit Ali Tebrizî gelmektedir. XVII. yüzyılda Azerbaycan’da yetişen en kıymetli müzisyenlerin başında Abdulkadir Maragai’dir. Onun yazdığı ve bestelediği
şarkı makamları ve dans motifleri Yakın ve Orta Doğu ülkelerine
yayılmıştır. Onun en önemli makamlarının başında Mehtebil, Erami,
Tencina ve Segâh’tır2.
XV ve XVIII. Yüzyıllarda Azerbaycan’da mimarlık alanında da
büyük ilerlemeler olmuştur. Tebriz’de “Gök mescit (1465)”, “Heşt
Behişt”, “Geyseriye (kapalı çarşı)”, “Hasan Padişah Camisi”, “Nesriye ve Maksudiye türbeleri” meşhur idi. Gusar bölgesinin Hezre köyünde Şeyh Cüneyit türbesi (1544), Bakü’nün doğu kapıları, Erdebil, Tebriz, Gence şehirlerindeki abideler, Şah Abbas Mescidi (16061607), Erdebil’de Şeyh Sefieddin Mescidi vs. bu devrin eserleridir3.
Yine bu devirde Azerbaycan’da muhtelif bilim dallarının geliştiğini görmekteyiz. Nitekim matematik, astronomi, tarih, coğrafya,
hukuk, felsefe, mantık, tıp, gramer, dil ve edebiyat bilimlerine dair
pek çok eserler yazılmıştır. Marağa’da inşa edilen rasathanede pek
çok bilim adamı çalışmıştır. Bu devir bilim adamları arasında Şemseddin Muhammed Tebrizi, Muhammed Hüseyn Tebrizi, Seyid Yahya Bahaddin Baküvu, Hasan Bey Rumlu, Oruç Bey Bayat, Handemir (1475-1536), Şerefhan Bitlisi, İskender Bey Münşi, Muhammed
Tahir Vahit gibi alimler ve tarihçiler yetişmiştir4.

1
2
3
4

S. Memmedov, Azerbaycan, s. 72-73; Onullahı, a.g.e., s. 431-433.
Onullahı, a.g.e., s. 451-453.
Onullahı, a.g.e., s. 450-451.
Onullahı, a.g.e., s. 437-440.
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XVIII. AFŞARLAR (1736-1747) VE KAÇARLAR
(1786-1925)’IN AZERBAYCAN VE İRAN’A HÂKİM
OLMALARI
Daha önce izah edildiği gibi, Afşar ve Kaçar Türkmenleri, Güney Azerbaycan merkez olmak üzere Azerbaycan’ın ve İran’ın muhtelif bölgelerine yerleşmiş bulunuyorlardı. Safevî devletinin ortaya
çıkışında ve yükselişinde büyük katkıları olan bu Türkmen boyları,
Şah I. Abbas’ın orduyu ve devlet yönetimini yeniden yapılandırırken, diğer boylar ve oymaklar gibi bunlarda ordudan ve yönetimden
uzaklaştırılmışlardır.
Şah I. Abbas, Afşar boyuna ait oymaklardan Gündüzlü, Araşlı,
Usalu, Eberlü, Alplu ve İmamlu’yu Horasan, Urmiye, Huzistan ve
Kûh Gilûye bölgelerine yerleştirmişti. Afşarların diğer oymakları ise
Kazvin, Hamse, Kirman, Ferah ve İsfizar bölgelerinde yaşıyorlardı.
Nadir Şah’ın mensup olduğu Kırklı uruğu ise Gündüzlü oymağının
bir kolunu teşkil ediyordu. 1688’de doğan Nadir, gençlik yıllarında
girdiği bütün işlerden ve mücadelelerden başarıyla çıktığı için herkesin dikkatini çekmişti. Şah II. Tahmasb, bu başarılı Türkmen beyine “itimadu’d-devle” lâkabını vererek, ülkeyi düşmandan ve asilerden temizlemesini istemiştir. Bu vazifeyi kabul eden Nadir, esas
nüvesini Afşar Türkmenlerinin oluşturduğu ordusu ile Eşref Şah’ı
üst üste yenerek onun ve Afganlıların İran’dan çekilmelerini sağlamıştır (1729). Bir taraftan Ruslar, öte taraftan Osmanlılarla mücadeleye girişen Nadir, Rusları Hazar kıyılarından uzaklaştırmaya ve Osmanlılardan da Tebriz ve Hamedan’ı geri almaya muvaffak olunca,
halk arasında birdenbire popüler hale gelmiştir. Nadir’in kazandığı
bu şöhret Şah II. Tahmasb’ı son derece rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık Şah Tahmasb’da değişik kaprisler yaratınca, Nadir, Tahmasb’ı
tahtından indirerek, onun henüz bir çocuk olan oğlunun III. Tahmasb
adıyla tahta çıkarmış ve kendisine de “vekiliü’s-saltana” unvanını
vererek 1732’de resmen idareye el koymuştur.
Nadir’in yaptığı ilk işlerden biri, Azerbaycan’ı yeniden bir bütün
haline getirmek olmuştur. Tebriz’i Azerbaycan’ın başkenti yapan ve
buraya bir genel vali atayan Nadir Han, diğer Azerbaycan şehirlerine de valiler tâyin ederek ülkeyi böylece yönetmeye başlamıştır. Ne
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var ki, Nadir’in Azerbaycan halkından istediği vergilerin haricinde
valilerin aldığı ekstra vergiler halka çok ağır gelmiş ve onları büyük
bir sıkıntıya sokmuştur. Bu ağır vergi yüküne dayanamayan Astara,
Gonşu, Canik, Bilecik ve Tala köylerinin halkı 1734 yılında isyan
etmiştir. Fakat Tebriz’deki genel valinin emrinde bulunan kuvvetler
bu isyanları bastırmıştır1.
Ülkede birlik ve düzeni sağladıktan sonra, 1736’da Mugan’da
bir kurultay toplayan Nadir, ülke ileri gelenlerine Horasan’a gelmek
istediğini, II. Veya III. Tahmasb’dan birini devletin başına geçirmelerini söylemiştir. Fakat orada bulunanlar şahlığı kendisinin üstlenmesini istemişlerdir. Nadir bu teklifi kabul etmemiş ise de, devamlı ısrarlar üzerine, Safevî hanedanının kaldırılmasını, evlatlarının
kendisinden sonra tahta geçmelerini, ilk üç halife ve Hz. Ayşe’ye
beddua edilmemesini, Caferi mezhebinin ehl-i sünnet inançlarına
göre yeniden düzenlenmesini kabul etmeleri halinde şahlığı kabul
edeceğini bildirmiştir2. Toplantıya katılanların Nadir’e evet demeleri
üzerine oda şahlığı kabul etmiştir.
Osmanlı Türkiyesi’nden sonra en kalabalık Müslüman Türk nüfusuna sahip olan Azerbaycan ve İran’ın, dini bağnazlıklar yüzünden birbirleriyle savaşmalarını anlamsız bulan Nadir Şah, Mugan’da
topladığı din alimleri ve devlet ileri gelenleri ile konuyu iyice tartıştırarak Şiiliğin sivri yönlerinin yumuşatılarak Sünniliğe daha yakın
hale getirilmesini istemiştir. Şah I. İsmail ve onun atalarının ortaya
koydukları Şii akidesi ve bunun tatbikatının Sünni Müslümanlar arasında yarattığı huzursuzluğun İslam alemince iyi karşılanmadığını,
ehl-i sünnet mezhebi sayılan İmam Cafer Sadık tarikatının kabul
edilmesini teklif etmiştir. Kurultaya katılan din alimleri ve devlet
ricali onun bu tekliflerini kabul edince, durum bir belge ile tespit ve
tanzim edilmiştir3. Bu toplantıda ayrıca, İran ile komşu Müslüman
devletlerin, yani Osmanlı, Babürlü ve Özbekler arasında mezhep ihtilafından dolayı savaş olmamasını istemiştir.
Nadir Şah, Hindistan seferine çıkmadan önce, hem bu fikrini
açıklamak, hem de cülusunu haber vermek için İstanbul’a bir elçi1
2
3

V. Minorsky, “Nadir”, İslam Ansiklopedisi, C. IX, s. 24-26.
V. Minorsky, “Nadir”, İslam Ansiklopedisi, IX, s.25.
Djafar-Pour, age., s.115.
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lik heyeti göndermiştir. Ne var ki, Nadir’in Şiiliğin yumuşatılarak
İmam-ı Cafer akidesi şekline getirilmesi teklifini Osmanlı uleması
mahzurlu görünce Nadir’in bu isteği kabul edilmemiştir. Bunu duyan Nadir Şah üzülmüş, Şii ulemanın aleyhte tavır almaması için
Osmanlı Devletine yeni bir heyet göndererek teklifin kabul edilmesini ısrarla istemiştir. Osmanlı Devleti’nden istediği cevabı alamayınca bunu zorla kabul ettirmeye kalkışmış, fakat bunda da muvaffak olamamıştır. Osmanlı Devleti’nin bu katı tutumuna rağmen
mezhep farklılıklarını ortadan kaldırmak azminde olan Nadir Şah,
1743 yılında muhtelif İslam ülkelerinin ulemasını Necef kentinde
toplayarak İslam’da beşinci mezhep konusunu tartıştırmış ve kendi
isteğine uygun bir vesika tanzim ettirmiştir. İslam ülkelerinden gelen ulemanın Necef’de tespit ettiği hususlar şunlar idi: 1- İran halkı, eski inançlarından vazgeçerek hak mezheplerinden olan Caferi
mezhebini kabul etmekte, bunun Osmanlı ulemasınca da kabulünü
istemektedir. 2- Kabe’de Caferiler kendi mezhepleri çerçevesinde
kendi usullerine göre namaz kılmalıdır. 3- İran tarafından tâyin edilecek Emirü’l-Hac Mısır ve Şam’ın Emirü’l-Hac’ları ile eş tutulacak
ve Osmanlı Devleti de buna saygı gösterecektir. 4- İki taraf esirleri
serbest bırakılıp, alım ve satımları men edilecek 5- Tarafların tâyin
edeceği birer Şehbender (konsolos) İran ve Osmanlı başkentlerinde
ikamet edeceklerdir1.
Nadir Şah mezhep konusunda Necef’te tespit ettirdiği bu prensiplerin kabul edilmesi için İstanbul’a yeni bir elçilik heyeti göndermiştir. Fakat, Osmanlı uleması beşinci mezhep fikrinin şer’i
hükümlere aykırı olduğu fikrini ileri sürerek, onun bu ricasını yine
reddetmiştir. Osmanlı ulemasının bu katı tutumuna hem üzülen ve
hem de kızan Nadir Şah, Ordusu ile Kars üzerine yürüyerek konuya
baskı yoluyla kabul ettirmeye çalışmış ise de, bir netice alamamıştır.
Onun bu hücumuna karşılık Osmanlı Devleti mukabele edip şark
ordusunu takviye edince taraflar arasında savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. 11 Ağustos 1745’de Revan yakınlarında yapılan harbi Nadir
Şah kazanmasına rağmen, ordusu büyük zayiat verdiği, ülkesi içinde bir müddettir huzursuzluk devam ettiği için Osmanlı Ordusunu
takip etmemiş ve sulh teklifinde bulunmuştur. İki taraf arasındaki
1
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Djapar-Pour, a.g.e., s.135-136.

görüşmeler kısa zamanda neticelenmiş ve 1639 Kasr-ı Şirin antlaşması hükümleri çerçevesinde 5 Ağustos 1746’da yeni sulh anlaşması
imzalanmıştır.
Bu arada Nadir Şah’ın 1738-1740 yılları arasında Hindistan’daki
Babürlülere karşı gerçekleştirdiği sefer neticesinde son derece varlıklı hale geldiğini görüyoruz. Hint seferinin arkasından Buhara
Hanlığı üzerine yürümüş ve rakibini yenerek hudutlarını Ceyhun
Irmağına kadar genişletmiştir. Nadir, kendisinin Hindistan seferi
esnasında bölge valilerinin ağır vergilerine dayanamayarak, isyan
etmiş olan Azerbaycan Türkleri üzerine yürümüştür. Birlik halinde
hareket etmeyen Azerbaycan halkı kısa zamanda bastırılmıştır. Ne
var ki, Nadir’in Azerbaycan’dan ayrılmasından sonra, tâyin ettiği
yeni idarecilerin halktan ağır vergiler toplamaya devam etmesi Şirvan, Şeki, Tebriz, Hoy ve Salmas da yeniden isyanların başlamasına
sebep olmuştur1. 1743-1745 yılları arasında Azerbaycan’da çıkan
bu isyanları bastırmak Nadir Şah için oldukça güç olmuştur. Zira
buna benzer isyanlar ülkenin başka yerlerinde de ortaya çıktığı için,
Nadir onlarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu karışık ortamdan istifade eden Hacı Çelebi Kurbanoğlu 1743 yılında Şeki’de
istiklâlini ilan etmiştir. Nadir, Şeki hakimi üzerine asker göndermiş
ise de, başarılı olamamıştır. Böylece Hacı Çelebi’nin müstakil Şeki
hanlığı 1745’ten itibaren Azerbaycan’da hanlıklar döneminin başlangıcını teşkil etmiştir2.
Nadir Şah, elde ettiği büyük başarılara rağmen ülke dahilinde
ortaya çıkan muhaliflerini itidalli bir şekilde yola getirememiştir.
Bilhassa Osmanlı Devleti’nin mezhep değişikliğinde takındığı menfi tavra üzülen ve büyük hayal kırıklığına uğrayan Nadir, son yıllarında itidalini kaybetmiş, isyancıları ve muhaliflerini yok etmek için
çok kan dökmüştür. Bu siyasi buhrana ilaveten ortaya çıkan iktisadi
kriz de önlenemeyince ülke içinde bazı ayaklanmalar başlamıştır.
Nadir’in bu problemlerle uğraştığı o dönemde kendisine muhalif
bazı Afşar beyleri Kaçar reisleri ile birlikte hareket ederek 20 Haziran 1747 gecesi uyumakta olan Nadir’i bir baskın ile öldürmüşlerdir.
S. Memmedov, Azerbaycan, s. 92-97.
S. Eliyarlı, “Azerbaycan’ın Beynelhalk Çekişme Meydanına Çevrilmesi”,
Azerbaycan Tarihi, s. 497-498 ve 504-505.
1
2
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Nadir’in rakipleri bununla da yetinmemiş onun bütün oğullarını ve
biri dışında torunlarının tamamını da öldürmüşlerdir.
Osmanlı Devleti’nin bağnaz uleması yüzünden takındığı olumsuz tavır, gerçekten Türklüğü ile övünen ve Müslümanlar arasında
kavgayı istemeyen Nadir Şah için büyük bir talihsizlik olmuştur.
İran’ın Horasan bölgesinde yaşayan Afşar Türkmenlerinin bir beyi
iken talihin önüne çıkardığı fırsatları akıllıca değerlendiren Nadir, sadece İran Şahlığına yükselmemiş ayrıca büyük başarılara da
imza atmış bir insan idi. Bazı modern tarihçilerin dediği gibi, Nadir
Asya’nın Napolyon’u olarak herkesi hayretler içinde bırakan askeri zaferleri ile iyi bir kumandan ve tutarlı bir devlet adamı olarak
tasvir edilmiştir1. Nadir’in Şiilik konusunda İran’da gerçekleştirdiği
değişiklikler hem İslam dünyasında ve hem de Türk-İran münasebetlerinde son derece olumlu bir iz bırakmıştır. Nitekim, Osmanlı
devlet ricalı kendisine büyük saygı göstermiştir. Daha önceki Safevî
hükümdarlarının aksine, verdiği sözü tutması ve yaptığı anlaşmalara sadık kalması, Nadir Şah’ı, dostları ve düşmanları tarafından
sayılan bir devlet adamı durumuna getirmiştir. Türkistan, Hindistan
(Babürlü), Osmanlı Türklerini idare eden hanedanların Türk olması
Nadir için bir gurur vesilesi olmuş ve bunu her fırsatta söylemekten
çekinmemiştir2. O’nun Müslümanlar arasındaki ihtilafı kaldırmak
hususunda gösterdiği gayret herkesin takdirini kazanmıştır.
Nadir Şah’ın hükümdarlığı döneminde Türk dili İran ordusu ve
saray teşkilatında konuşulup yazılmaya devam etti. Onun devrinde
yetişen ve Nadir’in katibi ve tarihçisi olan Astarâbâdlı Mirza Mehdi
Han’ın yazdığı “Şenglâh” adlı Türkçe-Farsça sözlüğü o dönemde
Türkçe’nin ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Bunun haricinde daha çok Fars edebiyatının geliştiğini ve Azerbaycan Türk
edebiyatının duraklama devrine girdiğini görmekteyiz.
Nadir Şah’ın öldürülmesinden sonra ona karşı ayaklanmış olan
yeğenlerinden Ali Kulu Han Şah ilan edildi. İran tahtına oturduktan
sonra Adil Şah adını alan Ali Kulu makamında ancak bir yıl kalaA History of Nadir-Shah, London, 1741, s.44-47( Müellifsiz).
Muhammed Kazım, Nâme-i Âlem-Ârâ-yı Nâdirî, Moskova, 1966, III,
s. 250. Bu metni Farsça’dan tercüme eden dostum Kıyamettin Barlas’a teşekkür ederim.
1
2
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bilmiştir. Onun yerine Nadir Şah’ın hayatta bırakılan yegane torunu 14 yaşındaki Şahruh Mirza 1748 yılında İran tahtına geçmiştir.
Munis tabiatlı bir yaratılışa sahip olan Şahruh bütün uğraşmalarına
rağmen ülke genelinde sulh ve sükunu sağlayamamıştır. 1795’de
ölümüne kadar şahlığını devam ettiren Şahruh zamanında Afşarların
gücü İran’da adım adım gerilemiş ve onların yerini başka bir Türkmen grubu olan Kaçarlar ele geçirmeye başlamıştır.
Nadir’in ölümü Osmanlı devlet ricali tarafından üzüntü ile
karşılanmıştır. Onun öldürülmesinden sonra İran’ın içine düştüğü
kaos döneminde, o ülke ile yapılan anlaşmalara sadık kalınmıştır. Nitekim, Afganistan Devleti’nin kurucusu Ahmed Şah Dürrâni
(1748-1772)’nin Şii İran’ın ortadan kaldırılması için 1762 yılında
yaptığı teklife Osmanlı Padişahı III. Mustafa (1757-1774) şu cevabı
vermiştir: “Devlet-i âliyye tarafından İran’a asker sevk edilmesine
ve memleket zaptına tarafımızdan rağbet edilmemektedir. Zira, Nadir Şah’ın vefatından evvel Saltanat-ı Seniyye ile İran Devleti beyninde akd olunan dostluk muahedesi yalnız şerefli bir Türkmen lideri olan Nadir Şah ve zamanına ait olmayıp, ondan sonra da iki devlet
arasında geçerlidir. Bundan dolayı, bu dostluk anlaşması iki devlet
var olduğu müddetçe devam edecektir…”1.
Kaçarlar Devri (1779-1925)ne Gelince: Nadir Şah’ın ölümünden sonra ortaya çıkan karışıklıklar sırasında İran’ın değişik bölgelerinde değişik şahsiyetler iktidarı ele geçirmişlerdi. Mazenderan
bölgesinde yaşayan Kaçarların reisi Muhammed Hasan Han Irak-ı
Acem ile Azerbaycan’a hakim olarak, oğullarından en büyüğü olan
Aga Muhammed Han’ı Azerbaycan valiliğine tâyin etmiştir. Bir ara
babasının mağlup olması üzerine Şiraz hakimi Kerimzend’in eline
esir düşen Aga Muhammed 1779 yılında Kerimzend’in ölmesi üzerine serbest kalmıştır. Rey taraflarında topladığı Kaçar kuvvetleri ile
önce kardeşlerini sonra diğer rakiplerini mağlup eden Aga Muhammed 1786 yılında Tahran’a gelerek şahlığını ilan etmiştir.
Azerbaycan ve İran’daki karışıklığı gören Ruslar, 1783’te bir
heyet göndererek daha önce Gürcülerle imzaladıkları ticaret anlaşmasına siyasi hükümler ilave etmiş, Hırıstiyan Gürcü prensliklerini
M. Saray, Türk-Afgan Münasebetleri, İstanbul, 1984, s. 7-8; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Name-i Hümâyun Defteri, no. 8, s.460-484.
1
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komşuları olan Müslüman Osmanlı ve İran devletlerine karşı korumayı taahhüt etmiştir1. Bu Rus himayesine güvenen Gürcü prensliği,
Osmanlı Devleti ile İran’ın iç problemleri ile uğraşmasından istifade
ederek hasmane bir tavır içine girmiştir. Nadir Şah zamanında bazı
Gürcü prensleri İran’a vergi vermeyi kabul etmişlerdi. Fakat Nadir’in
ölümünden sonra bu vergiyi ödemeyi ret eden Gürcüler, ayrıca düşmanca tavırlarını da sürdürmüşlerdir. 1794 yılında Azerbaycan’ın
büyük bir kısmını kontrolüne aldıktan sonra Şah Aga Muhammed,
Gürcü prenslerine haber göndererek kendi hakimiyetini kabul etmelerini istemiştir. Gürcülerin bu isteği ret etmeleri üzerine ordusu ile
Gürcistan üzerine yürüyen Şah Aga Muhammed, 1795’te Gürcülerin
başşehri Tiflis’i işgal ederek tahrip etmiştir2. Kaçar liderinin bu hareketi üzerine, Gürcüler Ruslardan yardım istemişler ise de, Ruslar,
Napolyon’un Rusya seferine çıkacağı haberini duyunca Gürcülere
yardım edememişlerdir.
Bu başarılarının arkasından Horasan seferine çıkan Aga Muhammed Özbeklerden Meşhed’i alarak ülkesine bağlamıştır. Buhara
üzerine yürümeye hazırlanırken Rusların Tiflis’e asker gönderdiği ve Bakü’yü işgal ettikleri haberini alması üzerine, Horasan’dan
Azerbaycan’a geçmiş, Erdebil’e geldiği sırada da Rus Çariçesi II.
Katerina’nın ölümünden dolayı Rus ordusunun geri çekildiğini görmüştür. Bunu fırsat bilen Şah Aga Muhammed Karabağ’a yürüyerek
bu bölgeyi de kontrolü altına almıştır. Kısa zamanda Nadir devrine
benzer bir şekilde İran’da siyasi birliği yeniden kurmaya ve huzuru
tesis etmeye muvaffak olan bu Kaçar lideri 1797’de Şuşada vefat
etmiş, evladı olmadığı için yerine yeğeni Feth Ali Şah (1797-1834)
geçmiştir.
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D.M. Lang, A History of Georgia, London, 1962, s.37.
Lang, a.g.e., s.38.

XIX. RUSLARIN AZERBAYCAN’I İŞGALİNE
OSMANLI MÜDAHALESİ
Burada, İran’ın yabancılarla olan münasebetlerine, özellikle
Rusya ile münasebetlerine, ayrı bir yer vermek icap ediyor. Çünkü,
Rusya, ne Osmanlı Devleti gibi sulhperver ne de, Avrupa devletleri
gibi sadece ticarî menfaatler peşinde koşan bir komşu idi. Rusya’nın
uzun zamandır İran’daki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini görmekteyiz.
Avrupa devletlerinin temsilciler göndererek İran’dan bazı ticarî
avantajlar sağladığını Rusya, daha XVII. asrın başlarından itibaren
bilmekte idi. Fakat, Rus tüccarlarını İran’a göndererek böyle bir ticari münasebete girmesi kara yoluyla mümkün değildi. Zira, İran ve
Osmanlı kontrolündeki Kafkaslardan Rusların geçmesi oldukça zordu. Buna rağmen Rus Çarı Deli Petro, 1708’de İsrael Ori adında bir
Ermeni’yi kalabalık bir tüccar grubu ile İran’ın başkenti İsfahan’a
göndermekten çekinmemişti1. Fakat, bir ticarî heyetten ziyâde siyasî
ve askerî bir araştırma grubuna benzeyen bu kalabalık Rus Sefareti,
kısa zamanda çeşitli söylentilerin çıkmasına sebep olmuştur. Rus sefaret heyetinin hareketleri, Rusların Gürcistan’ı işgal için gönderdiği
bir tetkik hareketi olarak görülmüştür2. Bir müddet sonra Deli Petro,
bilhassa 1711’de Osmanlı Devleti’ne karşı yenildikten sonra yeniden İran meselelerine alâka göstermeye başlamıştır. 1715’de Artemi
Volinski başkanlığında gönderdiği ikinci elçilik heyeti ile Deli Petro gittikçe zayıflayan İran üzerinde siyasi emeller taşıdığını belirtmekten çekinmemişti. Nitekim Petro, Volga üzerinde hazırladığı bir
ince donanmanın yardımı ile Dağıstan üzerinden bir orduyla aniden
Azerbaycan’a inmiştir3. Fakat Petro, 1722’deki bu ani istila hareketini daha fazla devam ettiremedi ve karşısında Osmanlı Devleti’ni
buldu. Gayri Müslim bir devlet olan Rusya’nın Kafkasya’ya indiğini
ve İran’a doğru ilerlediğini öğrenen Osmanlı Devleti, bir taraftan orSykes, History of Persia, II, s. 214.
Sykes, a.g.e., aynı yer.
3
Sykes, a.g.e., s. 232-233. Ayrıca bu hususta tafsilatlı bilgi için bkz. M. Aktepe, 1720-1724 Osmanlı-İran Münasebetleri, İstanbul 1970, s. 1-36; H.D.
Andreasyan, Osmanlı -İran-Rus İlişkilerine Ait İki Kaynak, İstanbul 1974.
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dusunu harekete geçirirken diğer taraftan da Rus Çarı’na bir ültimatom göndererek daha fazla güneye inmemesini istemiştir1. Osmanlı
Hükümetinin bu restini gören Rus Çarı Petro, ilerlemeyi durdurmak
mecburiyetinde kalmıştır. Bilâhare yapılan bir antlaşma ile Ruslar,
Dağıstan ve Hazar kıyılarını alacak; Türkler de Gence, Karabağ, Revan ve Tebriz’i hâkimiyeti altına sokacaktı. Fakat Rusya ile Osmanlı
Devleti ikilisinin İran üzerindeki bu antlaşmasından memnun kalmayan başka bir ikili vardı: Yıkılmak üzere olan Safevi hanedanı ve
bu hanedanı mağlup ederek İran’ın büyük bir kısmına hakim olan
Türk asıllı Afganlar, yani Galzaylar.

XX. AZERBAYCAN HANLIKLARI
a) Hanlıkların Kuruluş Sebepleri
Azerbaycan Türkleri, bilhassa Şah I. Abbas’dan itibaren eskisi
kadar ordu ve devlet idaresinde söz sahibi edilmemeye başlamıştı.
Halbuki Azerbaycan Türkleri Safevî Devleti’nin gerçek kurucuları
idi. Safevî Devleti’nin sahibi olarak da uzun yıllar hem ordunun ve
hem de devlet yöneticilerinin aslî unsurları olmuşlardı. Fakat, boy
beylerinin nüfuzlarını kurmak için Şah I. Abbas’ın orduya ve devlet
yönetimine Gürcü, Ermeni ve Fars unsurları ağırlıklı olarak alması,
Safevî Devleti’nin bir nevi İran Devleti’ne dönüşmesi Azerbaycan
halkının önemli kısmını devletten soğutmuş idi. Bunun haricinde
uzun yıllar devam eden Osmanlı Safevî harplerinin Azerbaycan topraklarında cereyan etmesi, Azerbaycan halkını son derece perişan
etmişti. Bu harpler dolayısıyla halkın ekonomik ve ticari hayatı da
büyük darbe yemiştir. Ayrıca, ülkenin bazen Osmanlı ve bazen de
Safevî yönetiminde kalması, harbin sonunda bu yönetimlerin halktan fazladan vergi almaları Azerbaycan halkını maddeten kötü duruma düşürmüştür.
Yukarıda bahsedilen sebeplerin yanı sıra, yine I. Abbas’dan itibaren Azerbaycan halkından ağır vergilerin alınması, halkın merkezi
1
B.H. Sumner, Peter the Great and the Ottoman Empire, Hamden
1965, s. 79; M. Saray, “Rusya’nın Asya’da yayılması”, Tarih Enstitüsü Dergisi, 10-11 (İstanbul 1979-1980), s. 285.
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idareden soğumasına sebep olmuştur. Azerbaycan halkından alınan
vergilerin bilhassa Nadir Şah zamanında ağırlaşması halkı canından bezdirmiştir. Nadir Şah’ın tâyin ettiği idarecilerin hem devlet
nâmına, hem de kendileri için vergi toplamaları, halkın isyanına sebep olmuştur. Nadir Şah’ın, haksız vergi alan idarecileri cezalandıracağına, halka sert davranması ve hatta zulmetmesi Azerbaycan
halkını merkezi devletten soğutmakla kalmamış, onların öz devletlerini kurarak müstakil yaşama arzularını kuvvetlendirmiştir. Azerbaycan halkı bu arzularına Nadir Şah’ın ölümünden sonra oluşan
ortamda kavuşmuşlardır. Azerbaycan Türkleri, tıpkı kardeşleri Anadolu Türklerinin Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurdukları beylikler gibi, Azerbaycan’ın hem kuzeyinde ve hem güneyinde
müstakil hanlıklar kurmuşlardır. Ne var ki, Osman Bey önderliğinde diğer Anadolu Beyliklerinin birleşmesiyle kuvvetli bir Osmanlı
Devleti kuran Anadolu Türkleri gibi, Ermenilerle Gürcülerin Rusları
Kafkaslara davet etmeleri yüzünden Azerbaycan Türkleri, hanlıkları
birleştirerek tek bir Azerbaycan devleti kuramamışlardır.
b) Hanlıkların Kuruluşu
Nadir Şah’ın 1747’de ölmesinden sonra Azerbaycan’ın güneyinde Tebriz, Urmiye, Erdebil, Hoy, Karadağ, Marağa, Maku ve Serab
hanlıkları kurulmuştu. Fakat bu hanlıkların istiklâli uzun sürmemiştir. Her ne kadar Tebriz’de hanlığını ilan eden Nadir Şah’ın amcasının
oğlu Feth Ali Afşar, güneydeki diğer hanlıkları da hakimiyeti altına
almış ise de, bu hakimiyetini uzun süre devam ettirememiştir. Kaçar
Türklerinin reisi Aga Muhammed İran’ı kontrolüne aldıktan sonra
1794’de Güney Azerbaycan’daki hanlıkların tamamını hakimiyeti
altına sokmuştur. Aga Muhammed Kuzey Azerbaycan hanlıklarını
da hakimiyetine almak istemiş ve bu maksatla iki sefer yapmış ise
de, istediği neticeyi alamamıştır.
Nadir Şah’ın ölümünden sonra en kuvvetli istiklâl hareketi Kuzey Azerbaycan’da yaşandı. Guba (Kuba) ve Salyan’da Hüseyn Ali
Han, Derbend’de Mehmed Hasan Bey Gorçu, Şamahı’da Mehmed
Seyyid Bey, Bakü’de Mirza Mehmet Bey hakimiyeti ele almışlardı. Hacı Çelebi Bey Şeki’de, Ereş ve Kabala’da hakimiyeti ele geçirmişti. Azerbaycan’ın güneydoğusunda Lenkeran hanlığı, batısın173

da Gence ve Karabağ hanlıkları oluşmuştu. Azerbaycan’ın orta bölgelerinde yaşayan göçebe halkların başında ise Kazak, Şamseddin,
Areş, Kabala, İlisu sultanlıkları ile Haçin, Verende, Dizak, Gülistan
(Talış), Çilebört meliklikleri oluşmuştu.
c) Şeki Hanlığı (1743-1805):
Kuzey Azerbaycan’ın en güçlü hanlıklarından biri idi. 1743 yılında Nadir Şah’ın sağlığında istiklâlini kazanmış olan Şeki Hanlığı
ve başarılı lideri Hacı Çelebi Han, 1747’de Tebriz’i de almak istemiş
ise de bunda muvaffak olamamıştır. Azerbaycan hanlıklarının bir bir
istiklâlini ilan ettiği bu dönemde kendisine ve hanlığına bir zarar gelmemesi için İstanbul’a bir elçi gönderen Hacı Çelebi Han, Osmanlı hizmetine girdiğini bildirmiştir1. Bu arada Hacı Çelebi, Karabağ
hanlığını ele geçirmeye çalışmış ise de buna muvaffak olamamıştır.
O, sadece Kabala ve Ereş sultanlıklarını kendine bağlayabilmiştir.
Şeki Hanlığının kuvvetlenmesi ve Osmanlı himayesine girmesi Gürcüleri rahatsız etmiştir. 1751 yılında, önce Temuraz ve sonra
da Iraklı, Hacı Çelebiye karşı savaşa girmişler ise de, yenilerek geri
çekilmişlerdir. Bu galibiyet Hacı Çelebi’nin aleyhine olan kuvvetlerin birleşmesini hızlandırdı. Karabağ’lı Penah Han, Karadağ’lı Kazım Han, Nahcıvan’lı Haydar Kulu Han, Genceli Şahverdi Han, Irak
ile birleşip Gence yakınlıklarındaki Kızılkaya adlı yerde mevzilendiler. Fakat Iraklı ihanet ederek 21 Mart 1752’de Azerbaycan hanlarını esir aldı. Hacı Çelebi ise ona karşı oluşmuş bu ittifakı ve hanların esir alınmasını işitince kuvvet toplayıp kendi rakiplerini – Azerbaycan hanlarını, esirlikten kurtardı. Oğlu Ağakişin’i, Borçalı’ya hakim tâyin etti. Fakat Temuraz daha sonra Ağakişin’i yeni alınan arazilerden çıkardı. Hacı Çelebi 1755 yılında Şirvan üzerine hücuma
geçti, fakat Şirvan hakimi Muhammed Ali Han tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu olaydan sonra Hacı Çelebi öldü. Onun yerine geçen
oğlu Ağakişi ve Hüseyn Abdülkadir zamanında ise hanlık zayıfladı.
Fakat, 1783’te başa geçen Hüseyn’in oğlu Muhammed Hasan, Şeki
Hanlığı’nı yeniden kuvvetli hale getirmiştir. Toprakların işletilmesi
ile ilgili çıkardığı “Dastur al-amal” adlı kanunla ünlü olan Muham1
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümâyûn, no: 153.

med Hasan dönemi Şeki Hanlığı’nın en iyi devri olmuştur. Onun yerine 1795’de Şeki hanı olan kardeşi Selim Han, bölgeye girmiş olan
Rusların baskılarına dayanamayarak 1805’te ülkesinin Rus hakimiyetine geçmesine engel olamamıştır1.
d) Gence Hanlığı (1747-1804):
Nadir Şah’ın ölümünden sonra diğer hanlıklarla birlikte istiklâlini
ilan eden Gence, Gürcistan sınırına yakın Azerbaycan’ın stratejik
önemi büyük olan beldelerinden biridir. Müstakil Gence hanlığının
kurucusu Ziyadoğulları’ndan Şahverdi Han, halkı tarafından sevilen
bir liderdi. Uzun hanlık döneminde diğer Azerbaycan hanlarıyla iyi
ilişkiler içinde bulunan Şahverdi Han, sadece komşusu Şeki Hanı
Hacı Çelebi Bey ile iyi geçinememiştir. Rakibi Hacı Çelebi Bey’in
Osmanlı himayesine girmek için İstanbul’a elçi gönderdiğini haber
alan Şahverdi Han, kendisi de 1751’de İstanbul’a bir elçi göndererek Osmanlı hizmetine girdiğini belirterek rakiplerine karşı himaye istemiştir2. Şahverdi Han’ın yerine geçen oğulları zamanında
Hanlık, Karabağ Hanlığı’nın nüfuzuna girerek bu hanlıkla birlikte
hareket etmeye başladı. Kudretsiz hanlar yüzünden oldukça zayıf
düşen Gence Hanlığı, 1788’de Guba Hanlığı hakimiyetine girmiştir. Fakat Şahverdi Han soyundan gelen Cevad Han, kısa zamanda
Gence’yi yeniden müstakil hale getirmiştir. Kısa zamanda Gence’yi
Azerbaycan’ın en kuvvetli hanlıklarından biri haline getiren Cevad
Han, 1804’teki Rus işgaline karşı da kahramanca direnmiş ve Ruslarla çarpışarak şehit olmuştur3.
e) Karabağ Hanlığı(1748-1805):
Penah Ali Han kardeşi Fazlı ile birlikte İran’da Nadir Şah’ın yanında hizmet ediyorlardı. Fezli Nadir Şah tarafından öldürüldükten
sonra Penah Han, Karabağ’a geri döndü. 1748 yılında Bayat kalesini
inşa ettirip, Nadir’in vaktiyle Horasan vilayetinin Serahs adlı yerine göçürdüğü Otuziki, Kebirli, Cevanşir, Yirmidört ve başka Türk
kabilelerini yeniden eski yerlerine iskan etti. Hanlığın arazisinde
müdafaa kurguları ve diğer istihkamlar yaptırıp kaleyi güçlendirdi.
1
2
3

V. Minorsky, “Şeki”, İslam Ansiklopedisi, XI, s. 402-403.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümâyûn, no: 156.
M. Bala, “Gence”, İ.A., IV, s. 764.
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Kendini de han ilan etti. Böylece, Penah Han Karabağ hanlığının
temelini attı. İşte o yıl Şeki Hanı Hacı Çelebi Bayat kalesine hücum
etti. Bir ay kaleyi muhasara ettikten sonra geri döndü. Az sonra Bayat kalesinin yeri yeteri kadar emniyet vermediğinden hanlığın merkezi Şahbulağa nakledildi (1751). Hanlık, güçlendikçe Karabağ meliklerinin mukavemeti de artıyordu. Melikleri itaat altına aldırmak,
sadece etnik bir mesele değil, Karabağ’ın ve bütün Azerbaycan’ın
uğrunda mücadele edeceği bir konu idi. Melikşahnazar kendi kızı
Hürzet’i Penah Han’ın oğlu İbrahim Halil Aga’ya vermekle bağımlılığını bildirdi. Laçın meliği Ulu Bab Ballıkaya’da itaat itaat altına
alındı. Dizak, Çilebörd, Talış melikleriyle mücadele birkaç yıl sürdü
ise de onlar da Karabağ hakimiyetine alındılar.
Penah Han imkan oldukça Azerbaycan hanlarını asılı vaziyete
salır ve onların arazisinin sınırlarını genişletiyordu. İtibarlı bir han
olan Penah Han, istihkam kale ile Şuşa kalesini 1757 yılında inşa
ettirdi ve Panabad adlı para bastırdı.
Mehmet Hasan Han’dan sonra Urmiyeli Fetali Han Efşar da Karabağa hücum etmişti. Bu hücumlardan sonra Kaçar sülalesinin temsilcisi Kerim Hanzade, Penah ile ittifak yaptı, dönüşünde onu da Şiraz’a
götürdü. İbrahim Halil Han, Kerim Hanzade’nin yanında Karabağ’a
döndükten sonra hanlığı güçlendirdi. Muayyen zamanlarda kendi nüfuzunu Nahcivan, Gence ve Tebriz hanlıklarına da yaydı. 1783 yılında
Rusya ile birleşerek Karabağ’da bir Hıristiyan devleti kurmak isteyen
meliklerin gayretlerini önleyen İbrahim Halil Han böylece Karabağ
Hanlığının istiklâlini ve bütünlüğünü korumuş oldu.
Hanlıklar arasında rekabetin kızıştığı bu yıllarda, İbrahim Halil Han İstanbul’a bir elçi göndererek komşu hanlıkların Karabağ’a
saldırmamaları için Osmanlı padişahının müdahalesini istediğini görüyoruz. 1779 yılında İstanbul’dan gönderilen bir ferman ile hanlıkların birbirleriyle uğraşmalarının doğru olmadığı Dağistan, Şirvan
ve Kuba hanlarının Karabağ ile barış ve kardeşlik içinde yaşamaları
tavsiye edilmiştir1. İbrahim Halil Han, Karabağ’ın istiklâlini uzun
1
“Karabağ’a Saldırının Önlenmesi İçin Divân-ı Hümâyûn’dan Isdâr Olunan Ferman”, Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları
Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri, I, (1687-1908), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay., İstanbul, 1992, s. 69.

176

yıllar korumaya muvaffak olmuştur. Rusların hanlıkları işgal ettiği
1804 ve 1806 yıllarında, halkının kötü muamele görmemesi için, iç
işlerinde serbest olmak şartı ile 1805’te Rusya hakimiyetini kabul
etmiştir.
f) Şamahı (Şirvan) Hanlığı (1748-1805):
Bu devirde Şirvan yöresinde kurulan en kuvvetli hanlıkların başında Şamahı Hanlığı gelir. Bu hanlık da iki yönetimin oluştuğunu
görüyoruz. 1748 yılında yeni Şamahı hanı Mehmet Ali Bey merkezi idarenin başına geçmiştir. Merkezi Hanlığın geri kalan topraklarını ise Mehmet Seyit ve kardeşleri idare etmiştir. 1760 yılında
İstanbul’a bir elçi gönderen Mehmet Ali Han, komşu hanlıklardan
ve dışarıdan gelebilecek saldırıları önlemek için Osmanlı hizmetine
girdiğini bildirmiştir1. Fakat aynı yıl içinde cereyan eden bir olay,
onun hayatını alt üst etmiştir. İran’da iktidar mücadelesine giren ve
mağlup olarak Mehmet Ali Bey’e sığınan Afganlı Azad Han, çok
geçmeden hanlık içinde hoşnutsuzluk yaratınca, buna sebep olduğu düşüncesiyle Mehmet Ali Han’a karşı halk isyan etmiştir. Mehmed Ali Han ayaklananlar tarafından yakalanarak zindana atılınca,
merkezi hanlıkta ortaya çıkan bu karışıklıktan istifade eden Mehmet
Seyyid ve kardeşleri de hanlığı tamamen kontrollerine geçirmişlerdir. Hanlığın merkezini de eski Şamahı’ya nakletmişlerdir. Mehmet
Seyyid’ten sonra Şamahi’nin başına geçen Mustafa Han, bütün çalışmalarına rağmen ülkesinin 1805 yılında Rus işgaline uğramasına
mani olamamıştır2.
g) Guba (Kuba) Hanlığı (1747-1806):
Bu hanlık Derbent ile Bakü arasında Hazar Denizi’nin batısındaki elverişli topraklarda kurulmuştu. 1722’den 1758 yılına kadar
bu hanlığı Hüseyn Ali Han idare etmiştir. Onun başkenti başlangıçta
Hudad iken, sonraları başkentini Guba’ya taşımıştır. Bölgenin çalışkan halkı Guba’da silah imalathaneleri ile darphaneler kurmuşlardır.
Hüseyn Ali’nin ölümünden sonra Guba hanlığının başına geçen Fetali Han (1758-1789), 1759’da Derbend, 1767’de Bakü ve 1768’de
1
2

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümâyûn no: 224 ve 224b.
W. Barthold, “Şirvan (Şamahi)”, İslam Ansiklopedisi, XI, s. 572.
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Şamahı ile Cevad hanlıklarını Guba Hanlığı ile birleştirerek büyük
bir hanlık haline getirmiştir. Bu başarılı han 1760’lı ve 1780’li yıllarda Azerbaycan’ın kuzeydoğusunu da Guba Hanlığına katmak istemiş ise de, karşılaştığı bazı engeller yüzünden bunu başaramamıştır. Tam bu sıralarda, yani 1770’li yıllarda Şeki Hanlığı ile Avar ve
Karabağ hanlıkları birleşerek Guba Hanlığına karşı bir ittifak oluşturmuşlardır. Bu ittifak kuvvetleri Fetali Han’ın başkenti Şamahı almaya muvaffak olmuşlardır. Fetali Han durumunu yeniden kuvvetlendirdikten sonra başkentini geri almak için mücadeleye başlamış
ise de, Yavdüşan çölünde yapılan savaşı kaybederek Salyan’a çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu mağlubiyetten istifade eden Karakaytak hakimi Mehmed Hamza Derbend’i Guba Hanlığından almaya çalışmış ise de, Derbend hakimi Tutibike karşısında mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmıştır. Derbend’e yönelik bu tehlikeyi atlattıktan sonra Fetali Han 1779 yılı başlarında Bakü Hanı Melik
Mehmed’i Karabağ Hanlığına gönderdi. Karabağ Hanı İbrahim Halil, kendisine güçlük çıkaracağı endişesiyle Melik Mehmed’i hapsettirdi. Bu hadise Azerbaycan’ın iki güçlü hanlığının arasının açılmasına sebep oldu. Bu olaydan 5 yıl sonra Fetali Han 1784 ilkbaharında güney Azerbaycan’a inerek Erdebil’i işgal etti. Bir müddet sonra Karabağ üzerine yürüyen Fetali Han bu hanlığı 1787’de, bir sene
sonra yani 1788’de Gence’yi alarak kendisine bağladı.
18. yüzyılın 60’lı ve 80’li yıllarında Fetali Han’ın kuzeybatı
Azerbaycan’ın büyük bir kısmını kendi hakimiyeti altında birleştirmesi yalnız Azerbaycan’da değil, İran’da da önemli bir hadise olarak algılanmıştır. Azerbaycan birliğini kurmada büyük mesafe kaydeden Fetali Han’ın 22 Mart 1789’da aniden ölmesi Azerbaycan için
büyük bir kayıp olmuştur.
Azerbaycan Hanlıklar döneminin en önemli şahsiyetlerinden
biri olan Feth Ali Han, diğer hanlıkları Kuba Hanlığı çevresinde
birleştirerek Azerbaycan birliğini kurmaya çalışan bir lider idi. Ne
var ki, ondan sonra hanlığın başına geçen evlatları, onun izinden
gidecek yapıda insanlar değillerdi. Onun yerine geçen oğlu Ahmed
Han, ancak iki sene başta kalabildi. Ahmed Han’dan sonra hanlığın
başına geçen Şeyh Ali Han zamanında hanlık Rusların entrikaları ile
ikiye ayrılmıştır. Fakat, Şeyh Ali Ruslara karşı mücadelesini yiğitçe
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devam ettirmiş, bölgede Rusları en çok meşgul eden lider olmuştur.
Rusların 1806’da Derbent ve Kubâ’yı ilhak edişini tanımayan Şeyh
Ali Ruslarla mücadelesini başarıyla sürdürmüştür. Bu arada Ruslarla Kaçar Hanedanı arasında imzalanan 1813 Gülistan anlaşması
ile hanlığının Rus hakimiyet bölgesinde kalmasını da kabul etmeyen Şeyh Ali, 1819’da düşmanla yaptığı son savaşın da kaybedince
Kuba Hanlığı da Rus idaresini geçmiştir1.
h) Erivan Hanlığı (1747-1827):
Erivan Hanlığı, Ağrı dağı ile Gökçe Göl ve Dereleyez arasındaki topraklarda kurulmuştur. Hanlığın nüfusunun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyordu. Bir kısmı ise Ermeni idi. Dolayısıyla Erivan Hanlığı Azerbaycan Türklerinin kurduğu ana hanlıklardan birisi olmuştur. Erivan hanlığı için en büyük tehlikeyi Gürcü krallığı oluşturuyordu. Revan hanlığının kuvvetli hanlarından Hüseyn Ali
Han (1762-1783), 1780 yılında Gürcü kralı İrakli’nin saldırısına uğramış, yenilerek Gürcülere vergi vermeyi kabul etmiştir. Buna karşılık İrakli Gürcistan’a göç ettirilen Azeri halkının geri dönmelerine izin vermiştir. Fakat, diğer Azerbaycan hanlıkları ile istişare eden
Hüseyn Ali Han, Gürcülere vergi vermekten vazgeçmiştir. Hüseyn
Ali Han’ın bu tavrına kızan Gürcü kralı onu devirmek için planlar
yapmaya başlamıştır. Gürcü kralı, Hüseyn Ali Han’ın kardeşi Mehmet Hasan Han’ı isyan ettirip hanlığın başına geçmesini sağlamaya çalışmış ise de başarılı olamamamıştır. Hüseyn Ali Han’ın ölümü
üzerine yerine oğlu Gulam Ali Han başa geçmiş ise de, onun kısa bir
müddet sonra ölümü üzerine hanlığın başına kardeşi Mehmed Han
(1784-1805) geçmiştir. Bu karışıklık ve yeni hanlar döneminde Ermenilerin kendi aralarında birleşerek hanlık dahilinde dahi aktif hale
geldiklerini görüyoruz. Nitekim Ermeniler II. Katerina’ya bir mektup yazarak güney, Kafkasya’da Ermeni krallığı oluşturulmasını istemişlerdir. Fakat 1787-1791 yılları arasında Türkiye ile harbe girmesinden dolayı Rusya Ermenilerin bu isteğine müspet bir cevap
verememiştir. Bu olaydan önce Karabağ, Hoy ve Avar hanlıklarının
Erivan Hanlığını işgale kalkıştıklarını görüyoruz. Fakat bu işgal gay1

M, Bala, “Kuba”, İ.A., VI, s.926.
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retleri Erivan Hanlığı tarafından başarıyla önlenmiştir. 1780 yılının
sonlarına doğru gürcüler Erivan Hanlığına yeniden hücum ettilerse de başarılı olamamışlardır. Fakat Kaçar Ağa Muhammed Han’ın
Erivan üzerine yaptığı sefer bu hanlığın önemli ölçüde zayıflamasına sebep olmuştur. Kaçar Reisi Ağa Muhammed’in 1797’de ölmesinden sonra yeniden toparlanan Erivan Hanlığı, istiklâlini uzun süre
korumuştur. 1804’de ve 1808’de Gürcü-Rus ortak birliğinin yaptığı iki hücumu da püskürten Erivan Hanlığı, Rusya ile Erivan arasında imzalanan 1813 Gülistan anlaşmasından sonra da Nahçivan ile
birlikte istiklâlini korumaya muvaffak olmuştur. 1827 yılına kadar
istiklâlini koruyan Erivan Hanlığı 1828 Türkmençay anlaşmasından
sonra Rus idaresini kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır1.
i) Nahcivan Hanlığı (1747-1827):
Nadir Şah’ın 1747’de ölümünden sonra Kengerli Türkmenlerinin
reisi Haydar Kulu Han Nahcivan Hanlığını 1748 yılında kurmuştur.
Azerbaycan’daki diğer hanlıkların hücumuna maruz kalmamak için
Nahcivan Hanlığı Şeki Hanlığı ile bir ittifak oluşturmuştur. Fakat
uzun vadede bu ittifakın bir netice vermediği görülmüştür. Haydar
Gulu Han’ın ölümünden sonra Hanlığın başına yine Kengerlilerden
Hacı Han geçmiştir. Zend hakimi Kerim Han’ın Azerbaycan hanlarını aldatarak rehin alma siyasetinden Nahcivan hanlığı da nasibini
almıştır. Nitekim Şiraz’a davet edilen Nahcivan Hanı Hacı Han yakalanarak hapsedilmiştir. Bu hadise hanlık içinde bir kargaşa ortamı
doğurmuştur. Hacı Han’ın oğlu hanlığın başına geçmiş ise de onu Ali
Gulu Han’ın devirerek hanlığı ele geçirdiğini görüyoruz. 3 yıl başta
kalan Ali Gulu Han’ın yerine oğlu Veli Gulu Han hanlığın başına
geçmiştir. Fakat Hanlık içindeki bu çekişmeler hanlığın zayıf düşmesine sebep olmuştur. Bu ise, komşu hanlar ile İran ve Gürcistan’ın
Nahcivan Hanlığı için mücadeleye girmelerine sebep olmuştur. Fakat
bu mücadeleye atılan bu rakiplerin dışında Hoy hakimi kendi adamı
Kerbel Han’ı Nahcivan’da iktidara geçirmeye muvaffak olmuştur.
Bu arada, Karabağ Hanı Halil İbrahim 1780 yılında Nahcivan’ı ele
geçirmek için hücum etmiş ise de başarılı olamamıştır. Kerbel Hanın
1
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5 yıllık yönetiminden sonra Nahcivan’da istikrar yeniden bozulmuş
ise de hanlık ayakta kalmağa devam etmiştir. Nancivan Hanlığına
hücum eden son kuvvet ise, İran’da hakimiyeti ele geçiren Kaçar
Aga Muhammed olmuştur. Aga Muhammed ile anlaşan Nahcivan
Hanlığı Kaçar liderine vergi veren bir hanlık haline gelmiştir. Fakat Ağa Muhammed’in 1797’de ölmesiyle başa geçen Fath Ali Şah
zamanında tekrar müstakil hale gelen Nahcivan, bu müstakilliğini
1828 Türkmençay anlaşmasına kadar devam ettirmiştir.
j) Lenkeran (Lenkeron) Hanlığı (1748-1812):
Nadir Şah’ın ölümünden sonra Lenkeran’da kurulan bu hanlığın
kurucusu Seyyid Abbas Bey’dir. Seyyid Abbas Bey’in 10 yıllık hakimiyetinden sonra başa geçen Kara Han hanlığı 40 yıla yakın idare
etmiştir. Hanlığın varlığını ve kendi hakimiyetini güçlü kılmak için
Kara Han muntazam silahlı kuvvetler oluşturmuş, hanlık dahilinde
kendine muhalif olanları sindirmiş ve Lemkeran’ı hanlığın başkenti
yapmıştır. Bu tedbirler sonunda Lenkeran hanlığının sosyal, iktisadi
ve kültürel hayatı oldukça gelişmiştir. Kara Han’ın son yıllarından
itibaren Lenkeran Hanlığının en ciddi rakibi Gilan Hanlığı olmuştur.
İranlılardan yardım alan Gilan Hanlığı Lenkeran Hanlığını kendine
bağlayabilmek için baskı uygulamış ise de, Guba Hanlığının müdahalesi sebebiyle başarılı olamamıştır. Fakat 1778’de Gilan Hanı olan
Hidayet Han Lenkeran Hanlığının mukavemetini kırarak onun bir kısmını ülkesine bağlamaya muvaffak olmuştur. Fakat duruma müdahale
eden Guba Hanlığı 1785 yılında Lenkeran Hanlığını kendisine bağlamaya muvaffak olmuştur. 1786 yılında Lenkeran Hanlığının başına
geçen Mir Mustafa Han 1780’lerin sonuna doğru Guba Hanlığının
dağılmasından istifade ederek Lenkeran Hanlığını yeniden müstakil
hale getirmiştir1. Mir Mustafa Han zamanı Lenkeran Hanlığı’nın en
iyi dönemi olmuştur. Azerbaycan’ın tam ortasında ve Hazar kıyısında
kalan Lenkeran Hanlığı, biraz Rus tehlikesinden de uzak kalma şansına sahip olmuştur. Nitekim, 1803’de Kuzey Azerbaycan’da başlayan
Rus işgali ancak 1812 yılında Lenkeran Hanlığı’na ulaşmış ve o yılın
31 Aralığında Rusların eline geçmiştir.
Azerbaycan hanlıkları hakkında daha geniş bilgi için bkz., K. Şükürlü,
“Azerbaycan Hanlıkları”, Azerbaycan Tarihi, s. 508-540.
1
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k) Hanlıklar Döneminde Azerbaycan’ın İktisadi, Sosyal ve
Kültürel Hayatı
Müstakil Azerbaycan hanlıklarının yaşadığı Kuzey Azerbaycan
toprakları son derece verimli idi. Bu verimli topraklarda yaşayan
Azerbaycan halkının esas geçim kaynağını tarım ve tarım ürünleri
oluşturuyordu. Azerbaycan halkı tarımın yanı sıra ipekçilik, bağcılık, sebzecilik ve hayvancılıkla da meşgul oluyordu. Bu dönemde,
Safaviler ve Afşarlar devri ile kıyaslandığında, Azerbaycan köylerinde ve kentlerinde tarım yapılan topraklarla ilgili ciddi bir değişiklik olmadı. Devlet (Divan) ve Saray (Hasse) toprakları, hanlık
arazileri olarak işlem görmeye başladı. Mülk, tiyul, vakıf, icma topraklarının mülkiyeti yeniden tanzim edildi. Hanlıkların oluşması,
şehirlerin sanat ve ticâret merkezi olarak inkışaf etmesi ekonomik
hayatı canlandırdı. Şamahı, Guba, Gence, Tebriz gibi merkezlerde
darphaneler kuruldu. Yerli para birimiyle birlikte İran, Rus, Hollanda, Hind paralarından da ticaret hayatında faydalanıldı.
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan’ın kuzey kısmının
İran’ın kontrolünden çıkarak müstakil olması, sosyal hayatı da etkiledi. Azerbaycan sosyal zümresinin başında han, handan sonra sultan ve
melikler bulunuyordu. Özel imtiyaza zahip bu sosyal zümre vergilerden muaf idiler. Köylüler ve şehirliler ise alt zümreyi oluşturuyorlardı.
Çiftçiler, devlet arazilerini işleten çiftçiler ve özel mülkleri işleten çiftçiler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Devlet arazisini işleten köylülerin
durumu şahıs toprakları işleten çiftçilerin durumuna göre daha iyi idi.
Azerbaycan’ın maarif sisteminde mevcut olan mektep ve medrese geleneğine göre eğitim müesseseleri din adamlarının elinde idi.
Fakirler genel mekteplerde okurdu. Zengin tabakaların çocukları
ise, tahsillerini evde özel hocalardan alıyorlardı. Medreselerde eğitim gören öğrenciler, Kur’an’dan, klasik Azerbaycan ve Fars edebiyatından örnekler öğreniyorlardı. Eğitim müesseselerinin büyük
çoğunluğu şehirlerde idi. Fakat, XVIII. Asrın ilk yarısında ortaya
çıkan savaşlar, kötü idareler ve isyanlar yalnız eğitim ve kültür hayatını değil, aynı zamanda ekonomik hayatı da alt üst etmişti. Fakat,
ayrı hanlıklar halinde de olsa Azerbaycan halkının müstakil hayata kavuşması onların eğitim, kültür, sanat ve ticaret hayatında yeni
hamleler yapmalarına fırsat vermiştir.
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Bu arada Azerbaycan halkının sinesinden çıkan kıymetli âlimlerin
çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini görüyoruz. Felsefe, matematik, tarih, coğrafya ve astronomi alanlarında yeni eserler veren
Azerbaycan alimlerinin en meşhurları Hacı Zeynelabidin Şirvani ile
Abdürrezak Dunbuliy’dır.
Bu dönemde yetişen Azerbaycan dili ve edebiyatının başlıca ustaları ise, Nişat Şirvani, Şakir Şirvani, Mehcur Şirvani, Arif Tebrizi,
Arif Şirvani, Ağa Mesih Şirvani, Molla Veli Vidadi ve Molla Tenah Vakıf’dır. Bu edip ve şairler içinde bilhassa Vidadi ile Vakıf,
Azerbaycan toplumuna büyük tesirleri olan şahsiyetler olmuştur.
Azerbaycan edebiyatında “koşma” ve “geraylı” üstadı olarak tanınan Vidadi, aynı zamanda manzum ve lirik üstadı olarak da tanınmıştır. Vakıf ise, Azerbaycan halkı arasından yetişen en büyük milli
şairlerden biri idi. Azerbaycan hanlıkları arasında ki sürtüşmelere
üzüyen, onların anlaşarak bir tek Azerbaycan Devleti kurmaları için
şiirler yazan bu büyük vatan şairi, ne yazık ki emeline kavuşamadan
1797’de hayata veda etmiştir1. Ne tesadüftür ki, Vakıf’ın Azerbaycan halkı arasında verdiği bu asil mücadeleye benzer bir mücadeleyi, aynı dönemde, ulu Türkmen şairi Mahdum Kulu Türkmen halkı
için de vermiş ve o da arzu ettiği neticeyi alamadan hayata veda
etmişti2.
XVIII. yüzyılda Azerbaycan Türkleri arasında folklörün de geliştiğini görüyoruz. Folklörün en önemli temsilcilerinden biri Hasta
Kasım idi. Azerbaycan folklörü daha çok halkın içtimai-siyasi hayatında meydana gelen olayları dile getirmiştir. Azerbaycan folklorünün en büyük ustalarından biri olan Hasta Kasım, Azerbaycan’ı
karış karış gezerek, ülkenin güzelliklerini anlatmaya çalışmış, her
yörenin folklorünü çalışmalarında dile getirmiş, çekilen bütün sıkıntılara rağmen Azerbaycan halkının ülkesine ve toprağına bağlı kalmasına büyük katkılarda bulunmuştur.
Azerbaycan halkı arasında okuma ve öğrenme arzusu geliştikçe kitap basımı da buna paralel olarak genişlemiştir. Neticede,
Erdebil’deki Şeyh Safi Kütüphanesi oluşturulmuştur ki, burada dünK. Şükürlü, “Azerbaycan Hanlıkları”, Azerbaycan Tarihi, s. 566-567.
M. Saray, The Turkmens in the Age of Imperialism, TTK, Ankara,
1989, s. 47-48.
1
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yaca ünlü şahsiyetlerin kitaplarını bulmak mümkün idi. Ne yazık
ki, Azerbaycan’ın bu kültür hazinesi, 1828 yılında Ruslar tarafından
ele geçirilip Sn-Petersburg’a götürülmüştür. Bu devirde diğer dillerde yazılmış kitapların Azerbaycan Türkçesi’ne tercümesi çoğalmış,
muhtelif bilim dallarında kitaplar basılmıştır.
XVIII. yüzyılda Azerbaycan Türklerinin ileri gittiği sanat dallarından biri de müzik olmuştur. Müziğin çeşitleri bilhassa azadlık
mücadelesine çağıran motifleri oldukça yaygın idi. Sazla birlikte
kemençe, balaban, zurna, tüfek, nara, def gibi müzik aletlerinden
yararlanılıyordu.
XVIII. yüzyılda Azerbaycan’da dekoratif tatbiki sanat sahalarında da ilerleme oldu. Şefikhan Sarayı ve Şekihanoğullarının evinde,
Şuşa’da, Mihmendaroğullarının ve Sefibeyoğullarının evinde saklanan kompozisyon resimler buna örnektir. Ayrıca, halı ve kilim dokumacılığında ortaya konan çeşitli motifler ile metal işlemeciliğinde
gösterilen başarılar, Azerbaycan halkının sanat zevkini ve sanata
olan kabiliyetini ortaya koymaktadır.
Mimarlık sahasında büyük işler yapılmıştır. Şeki han sarayı
(1762), Erivan’da Gök Mescit (1760), Erivan’da han sarayının Güzgülü Salonu (1791) ve Yay İmareti (1791) vs. gösterilebilir.

XXI. OSMANLI DEVLETİ VE AZERBAYCAN
HANLIKLARI
Azerbaycan Hanlıkları istiklâllerini ilan ettikten sonra, dış tehlikelere karşı kendilerini koruyacağı ümidiyle İstanbul’a elçi göndererek Osmanlı Devleti’nin himayesinin istemişlerdi1. Azerbaycan
hanlıklarından gelen bu istekler, Osmanlı devlet adamlarını Azerbaycan ve Dağıstan’ı fiilen Osmanlı kontrolüne alma fikrine sevk etmiştir. Özellikle Rusların devletlerarası hukuk hiçe sayarak 1783’de
Kırım’ı işgal ve ilhak etmesinden sonra, bu ülkeyi kurtarmak için
verdiği mücadele esnasında bu fikrin oldukça yaygın hale geldiğini
1
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görmekteyiz. Ne var ki, Osmanlı Devleti İçine düştüğü krizden kurtulamadığı için ne Kırım’ı kurtarabilmiş ne de Azerbaycan’ı resmen
kendisine bağlayabilmiştir1.
Bu arada Osmanlı Devleti’nin hareketsizliğini gören Gürcü kralı İrakliy, Rusya’nın da desteğini alarak, Azerbaycan Hanlıklarına
karşı düşmanca bir siyaset takibine bağlamıştır. Hatta daha da ileri
giden Gürcü kralı, Gence ve Revan Hanlıklarına baskınlar düzenlemiştir. Bu düşmanca gelişmeyi öğrenen Osmanlı Hükümeti de,
1755’de Çıldır Valisi kanalıyla ilgili hanlıklara fermanlar ve hediyeler göndererek düşmanlara karşı birlik olmaya davet etmiş ve onlara
moral desteği sağlamıştır2. Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan Hanlıklarını himaye eder bir tavır içine girdiğini gören Hıristiyan Gürcü
Kralı İrakliy, Rus Çarına müracaat ederek Moskova hâkimiyetine
girdiğini bildirmiştir3. Arkasını kuvvetli bir hamiye dayayan Gürcü
kralı, Moskova’nın direktifi ile Azerbaycan Hanlıkları arasında kurulmaya çalışan birlik ve ittifak çalışmalarını bozacak entrikalar peşinde koşmaya başlamıştır4. Bundan bir netice çıkaramayan Rusya,
Azerbaycan Hanlıklarına elçiler ve hediyeler göndererek önce onları
Rus idaresine girmeyi teşvik etmiş, bunu başaramayınca da tehdit etmeye başlamıştır5. Rusların bu baskı ve tehditler üzerine Azerbaycan
Hanları yeniden Osmanlı Hükümetine müracaat ederek yardım ve
himaye istemişlerdir6. Bunun üzerine harekete geçen Osmanlı idaresi, 1782 ve 1784 senelerinde Çıldır Valisi vasıtasıyla Azerbaycan
Hanlarına hediye ve nişanlar göndererek morallerini düzeltmeye çalışmıştır7. Osmanlı Devleti, Rusya’nın faaliyetlerinden tedirgin olduğu için, Kafkas hududundaki kaleleri takviye yoluna gitmiş ve bu
arada karşı faaliyete geçerek Gürcü kralını kendi tarafına çekmeye
çalışmıştır8. Ne var ki, Osmanlı Devleti bu faaliyetlerinde başarılı olamadığı gibi, bazı Azerbaycan Hanlıklarının da Rusya tarafına
1
2
3
4
5
6
7
8

A. Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul, H. 1309, III, s.236.
BOA, Hattı Hümayun, Nr 73 ve 324/g
H. Seton-Watson, The Russian Empire, 1801-1917, Oxford, 1967, s. 61.
BOA, Hattı Hümayun, Nr 94/c, 203/a ve 333/b
BOA, Hattı Hümayun, Nr 324/c, 324/d, 324/j
BOA, Hattı Hümayun, Nr 339/c, 448/m, 7093
BOA, Hattı Hümayun, Nr 58/b, 324/c, ve 910
BOA, Hattı Hümayun, Nr 324/c ve 324/j
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meyletmesine engel olamamıştır. Fakat, Azerbaycan Hanlıklarının
çoğu İstanbul’a bağlı kalmışlardır1.
Yukarıda izah edildiği şekilde Osmanlı Devleti Kırım’dan dolayı Rusya ile devam eden mücadelesinden bir netice alamadığı gibi,
III Selim zamanında orduda yapmak istediği ıslahatı da gerçekleştirememişti. Neticede, Azerbaycan Hanlıklarının istediği mali ve
askeri yardımı da vermemişti. Bu ise, Müslüman Azerbaycan Türk
Hanlıklarını İstanbul’a bağlı tutmakla birlikte kendilerini istikbal
için endişeye sevk etmişti. Bu da yetmiyormuş gibi, Hanlıklar arasındaki birlik ve beraberlik bozulmaya başlamıştı. İşte bu sıralarda
İran’ın yeniden Kafkas meselelerine girdiğini görüyoruz.
İran’da Kaçar hanedanını kurmuş olan Ağa Muhammad Han,
Kafkaslardaki bu karışık durumdan istifade ile bu bölgeyi yeniden
İran hâkimiyetine sokmak istemiştir. Önce bölgede cüretkar hareketlerde bulunan Gürcü kralını itaate davet eden Ağa Muhammed Han,
istediği cevap alamayınca, 1795 yılında Tiflis’i işgal etmiştir. Bunun
üzerine Gürcü Kralı Rusya’dan acilen yardım istemiştir. Fakat, Rus
Çarı, Avrupa cephesindeki meşgaleleri dolayısıyle, İran ile hesaplaşmayı ileri bir tarihe bırakmak mecburiyetinde kalmıştır. Buna rağmen Ruslara güvenen Ermeni ve Gürcüler, bölgede karışıklık çıkarmak maksadıyla Müslüman köylerini basmaya başlamışlardır. Aga
Muhammed Han, Gürcü ve Ermeni militanları barışsever hareket
etmeye davet etmiş ise de, sözünü dinletememiştir. Kaçar liderinin
ikazlarını tehdit olarak kabul eden Gürcüler, yeniden Rusya’ya elciler göndererek Çar hükümetinden yardım istemişlerdir. Napolyon
tehlikesi dolayısıyla Ruslar, bu Gürcü isteklerine derhal cevap verememişlerdir. Esasında Ruslar, Kırım’ı Osmanlılardan aldıktan sonra
mutlaka Kafkasları da kontrolleri altına almak istiyorlardı. Sonunda,
Gürcülerin ricasını kabul eden Rus Çarı I. Aleksandır 1801 yılında
neşrettiği bir ferman ile Gürcistan’ı resmen ilhak ettiğini bildirmiştir.
Bu açıklamayı takiben Ruslar, bir kısım birliklerini Gürcistan’a göndererek ülkeyi fiilen kontrollerine almışlardır2. Rusya’nın kalabalık
olmayan fakat son derece eğitimli bu birliklerle Gürcistan’ı işgal edip
1
Azerbaycan Hanlıkları’nın Osmanlı Devleti ile ilişkilerini anlatan belgeler bu çalışmanın sonunda EK I olarak verilmiştir.
2
D. M. Lang, A Modern History of Georgia, London, 1962, s 40-41
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Kafkaslara yerleşmelesi Osmanlı Devleti ile İran’ı oldukça tedirgin
etmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti ile İran’ın, Rusya’nın bu askeri
yığınağından endişe etmede ne kadar haklı oldukları çok geçmeden
anlaşılmıştır. Zira, General Tsitsianov komutasında yeni takviye kuvvetlerini bölgeye gönderen Rus hükümeti, Napolyon tehlikesine rağmen Kafkaslarda cüretkar bir istila hareketine başlamıştır.

XXII. RUSYA’NIN VE İRAN’IN AZERBAYCAN
HANLIKLARI İLE İLİŞKİLERİ
Nadir Şah’ın ölümünden sonra Azerbaycan’da çok sayıda müstakil hanlığın kuruluşu ve bu hanlıkların önemli bir kısmının Osmanlı
himayesine girmek istemesi, bu bölgeyi işgal etmek isteyen Rusların
hiç de hoşlarına gitmemişti. Rusların en büyük endişesi 1768 ve 1787
Osmanlı-Rus Harpleri esnasında Azerbaycan hanlıklarının Osmanlı
cephesinde yer alarak Rusya’ya karşı Kafkasya’da mücadeleye girmeleriydi. Fakat, Rusya’nın bu endişeleri boşuna idi. Zira, Rusya’nın
Gürcüler ve Ermeniler ile ilişkilerini iyi takip eden Osmanlı Devleti, Azerbaycan hanlıklarının bu Hıristiyan ahaliye ve Ruslar’a karşı
herhangi bir hasmane tutuma girmelerini önleyerek, Rusya’nın bu
bölgeye asker sevkine bir gerekçe yaratmasına izin vermemiştir. Osmanlı Devleti’nin bu tutumundan, belki de haberdar olmayan Rusya,
adı geçen Osmanlı-Rus Harpleri esnasında Azerbaycan hanlıklarını
tedirgin edecek herhangi bir girişimde bulunmamaya çalışmıştır.
Muhtemelen Rusya, 1783’de Kırım’ı işgal ve ilhak ettikten sonra,
kendisinin bu hukuk dışı politikasına karşı Osmanlı Devleti’nin açtığı aleyhte kampanya çerçevesinde Azerbaycan hanlıklarını da aleylerine çevirmelerinden korkmuştur. Azerbaycan hanlıklarından kendisi
aleyhinde bir faaliyet görmemesine rağmen Rusya, hem durumu yerinde tesbit etmek, hem de Azerbaycan hanlıklarının iktisadi ve ticari
potansiyellerini öğrenmek için S.K. Kmelinin ve K.A. Gildenştedin
başkanlığında bir heyeti Azerbaycan’a göndermiştir1.
1

K. Şükürlü, “Azerbaycan Hanlıkları”, Azerbaycan Tarihi, s. 536.
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Ne var ki, Gürcü prensleri arasındaki rekabet ve İran’da Kaçar
hakimiyetini kuran Aga Muhammed’in Gürcü meselesine müdahale
etmesi, Hıristiyan Gürcüleri himayesine alan Rusya’yı Kafkaslar’a
yöneltmiştir. Çoğunluğunu Müslüman Gürcülerin teşkil ettiği Gürcülerin ısrarla Osmanlı Devleti’nin, Hıristiyan Gürcülerin de Ruslar’ın
himayesini istemeleri yüzünden iki taraf arasında sonu gemeyen tartışmalar olmuştur. Bu tartışmaların devam ettiği bir dönemde, Aga
Muhammed Han’ın 1795 yılında Tiflis’i işgal etmesi, Kafkasya’da
yeni bir harbin başlamasına sebep olmuştur1. Hıristiyan Gürcülerin
acil yardım isteğine, Napolyon tehlikesi dolayısıyla, hemen cevap
veremeyen Ruslar bir müddet sonra bölgeye General Zukov kumandasında bir ordu göndermeye karar vermiştir. Fakat Çariçe II.
Katerina’nın âni ölümü üzerine Rus ordusunun Kafkaslar’a gönderilmesi ertelenmiştir. Fakat Gürcü Kralı II. George’un müracaatı
üzerine yeni Rus Çarı I. Aleksandır 12 Aralık 1801’de Gürcistan’ı
Rusya’ya ilhak ettiğini açıklamıştır2. Gürcülere yardım maksadıyla, Gürcü kökenli General Tsitsianov kumandasında Gürcistan’a
gönderilen Rus birlikleri, çok geçmeden Azerbaycan hanlıkları ile
ilişkileri bozarak Kafkaslar’da yeniden harp rüzgarları estirmeye
başlamışlardır. Azerbaycan Hanlıklarını yeniden kontrolüne almak
isteyen Kaçarlar önderliğinde İran, Gürcistan’daki Rus ordusunun
faaliyetlerinden rahatsızlık duymuş, ordusunun eğitimi için Fransa
ile bir anlaşma imzalamış ise de bir netice alamamıştır3.
İran’ın Azerbaycan siyasetine gelince; Nadir Şah’ın ölümünden
sonra Azerbaycan Türklerinin müstakil hanlıklar kurması İran’ın
başına geçen Kaçar hanedanı tarafından hoş karşılanmamıştı. Nitekim, Kaçar hanedanının kurucusu Şah Aga Muhammed güneydeki
hanlıkların çoğunu işgal ve ilhak etmiş, kuzeydeki hanlıkları da kendine bağlamak için 1795 ve 1797 yıllarında iki sefer yapmış fakat
başarılı olamamıştır. Onun yerine Şah olan oğlu Feth Ali, bilhassa
Gürcistan’ın resmen Rus himayesine girmesinden ve Rus birliklerinin bu ülkeye konuşlanmasından sonra büyük endişeye kapılmıştır.
1
Ş. Altundağ, “Osmanlı İdaresi ve Gürcüler”, D.T.C.F. Dergisi, No: 1-2 (1952),
s. 79; İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1949-56, C. III/2, s. 583.
2
H. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, Oxford, 1967, s. 61-62.
3
Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, s. 117-118.
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Fakat, İran ordusunun Ruslarla harp edemeyecek durumda olduğunu görerek ordusunun eğitimi için Fransa ile bir anlaşma yapmak
lüzumunu hissetmiştir. Ne var ki, kafasında değişik planlar olan
Napolyon önderliğindeki Fransa, yapılan anlaşmaya rağmen İran
ordusunu eğitmekten vazgeçmiştir. Bunun üzerine Şah Feth Ali, İngilizlere dönerek onlardan askerî yardım talebinde bulunmuştur. Bu
talebi reddetmeyen İngilizler, İran ordusuna silah ve techizat satmayı, askerlerini eğitmeyi kabul etmişler ve buna mukabil de Şah’ın
Afganlılara baskı yaparak onların İngilizlere karşı hasmane hareketlerini önlemelerini istemişlerdir. Ne var ki Feth Ali, ordusunun
eğitimini tamamlamadan Ruslara bir ültimatom vererek, amcası Aga
Muhammed zamanında işgal edilen bir kısım Gürcü toprağını İran’a
vermelerini istemiştir. Şah Feth Ali’nin bu hazırlıksız girişimi hem
kendisine pahalıya mal olmuş ve hem de kuzeydeki müstakil Azerbaycan hanlıklarının varlığını tehlikeye sokmuştur. Şah Feth Ali’nin
bu hareketi, harp açmak için bahane arayan ve Kuzey Azerbaycan
hanlıklarını işgal emelinde olan Rusları harekete geçirmiştir.

XXIII. RUSYA’NIN AZERBAYCAN’IN
KUZEYİNİ İŞGALİ
Gürcistan’daki Rus kuvvetleri kumandanı Gürcü kökenli General Pavel Dmitriyeviç Tsitsianov, daha önce Gürcistan ve yakın
komşularıyla Rusya dostu bir Kafkasya oluşturma fikrini bırakarak,
Gürcistan’ın yakın çevresinde bulunan Azerbaycan Hanlıklarını da
Gürcistan gibi Rusya idaresine sokma planları yapmaya başladı. Onu
bu düşünce değişikliğine sevk eden önemli iki sebep bulunuyordu:
Bölgede hakimiyet iddiasında bulunan Osmanlı Devleti’nin iç problemlerle meşgul olması; İran’ın ise, Rusya’ya karşı dayanacak gücünün bulunmaması idi. Ayrıca, Gürcü kökenli bir komutan olarak
Tsitsianov, Gürcistan’ı birleştirme şerefini kazanmak istiyordu.
Askerî hazırlıklarını yapan General Tsitsianov, Azerbaycan’ın
Gürcistan sınırında bulunan stratejik önemi büyük Balakan’ı 2 Mart
1803’de, yirmi yedi gün sonra yani 29 Mart 1803 günü de Car
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bölgelerini sessizce işgal edivermiştir. Azerbaycan’ın kapısı durumundaki bu bölgeleri kontrolüne aldıktan sonra Tsitsianov, Kuzey
Azerbaycan’ın hem en kuvvetle ve hem de en stratejik bölgesinde
bulunan Gence Hanlığını işgal etmek için planlar yapmaya başladı1. Hazırlıklarını tamamlayan Tsitsianov, Gence Hanı Cevad Bey’e
haber göndererek şehri teslim etmesini istedi. Bu isteği reddeden
Cevad Han ülkesini kanının son damlasına kadar müdafaa edeceğini bildirdi. Bu cevaba kızan Tsitsianov, 1803 Aralık ayının son
günlerinde Gence’yi muhasara ederek bombalatmaya başlamıştır.
Bir haftayı aşkın bir süre devam eden Rus bombardımanına karşı
Cevad Han ve Genceliler, şehri kahramanca müdafaa etmişlerdir.
Fakat inatla bombardımanı sürdüren Tsitsianov, 2 Ocak’ı 3 Ocak’a
bağlayan gece iki koldan yaptırdığı hücumla Gence’ye girmiştir. O
geceki çarpışmalarda Cevad Han da dahil 1500 Genceli şehit olmuştur. Şehirlerini kahramanca müdafaa eden Gencelileri katlettiren
General Tsitsianov 7.000 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Camilere
sığınan 500’den fazla kadın ve çocuklara da acımadan kıyılmıştır.
Esir aldıkları 18.000 kişilik Genceli’ye çok kötü davranan Ruslar,
şehri ve etrafını da yağmalamışlardır. Bununla da yetinmeyen General Tsitsianov, Gence’nin en büyük camisini kiliseye çevirtmiş ve
Gence şehrinin adını değiştirerek Rus Çarı I. Aleksandır’ın karısı
Elizavet’in adını vererek “Elizavetpol” yapmıştır2.
Gence’nin Rusların eline geçmesi ve Rusların yaptığı katliamlar diğer Azerbaycan Hanlıklarının moralini bozmuştur. Bu moral
bozukluğu yetmiyormuş gibi, Şah Feth Ali önderliğindeki İran’ın,
Azerbaycan’ı kaptırmamak için Rusya ile harbe girmesi Azerbaycan halkı için menfi ikinci gelişme olmuştur. Zira, Rus ve İran orduları birbirine üstünlük sağlamak için Azerbaycan topraklarında
vuruşacaklardı. Bu da Azerbaycan’ın harabeye dönmesi demektir
ki, Azerbaycan halkı için adaletsiz bir gelişme idi. İran, Rusya’ya
Şükürlü, “Azerbaycan Hanlıkları”, Azerbaycan Tarihi, s. 578-579.
Şükürlü, “Azerbaycan Hanlıkları”, Azerbaycan Tarihi, s. 580-587; M.
Bala, “Gence”, madd. İslam Ansiklopedisi, IV, s. 764-765; S. Tekiner, “Azerbaycan”, Studies on the Soviet Union, Münih, 1971, XI, s. 40-41; A. Caferoğlu, “Azerbaycan Edebiyatında İstiklal Mücadelesi İzleri”, Azerbaycan Yurt
Bilgisi, Sayı: 8-9 (1932, İstanbul), s. 291-304.
1
2
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karşı 1804 Haziranında harp ilan etmesine rağmen taraflar arasında
esaslı bir çatışma olmamıştı. Ruslar İran sınırına yakın Erivan Hanlığına 23 Temmuz 1804’de hücum etmişler ise de İran destekli Erivan
Hanlığının kuvvetlerini yenemeden geri çekilmişlerdir.
Ne var ki, Gence’nin düşmesinden sonra diğer hanlıkların içine
düştüğü psikolojik durumu yani moralsizliği iyi değerlendiren General Tsitsianov, Binbaşı Lisaneviç’i Karabağ’a göndererek İbrahim
Halil Han’ı Rusya’nın himayesini kabul etmeye davet etmiştir. İbrahim Halil Han, Karabağ ileri genleri ile istişare ederek bu teklifi, Karabağ Hanlığının iç işlerinde serbest kalması ve İran’ın hücumu halinde yardım edilmesi şartıyla kabul etmiştir. Bu şartların Ruslar tarafından da kabul edilmesi üzerine taraflar 14 Mayıs 1805’de bir antlaşma imzalayarak durumu kabul etmişlerdir. Rusya’nın himayesine karşılık Karabağ Hanlığı 8.000 Çervan vergi verecekti. Karabağ
Hanlığının Ruslarla anlaşması, komşusu Şeki ve Şamahı (Şirvan)
Hanlıklarını da Ruslarla anlaşmaya sevk etmiştir. 21 Mayıs 1805’de
Şeki Hanı Selim, 27 Aralık 1805’de de Şamahı Hanı Mustafa Ruslarla aynı şartlarda antlaşma imzalayarak Rusya’nın himayesini resmen kabul etmişlerdir1. Bu üç hanlığın Rus himayesini kabul etmesi Ruslara Bakü’ye giden yolları açmıştır. Kuzey Azerbaycan’daki
en kuvvetli hanlıklardan biri olan Bakü aynı zamanda Hazar kıyısında önemli bir liman idi. Bakü Hanı Hüseyn Kulu, düşmanın yakında
geleceğini düşünerek gerekli savunma hazırlıklarını yapmıştı.
General Zavaliş’in kumandasında 1806’da Bakü’ye hücum eden
Ruslar, ummadıkları bir mukavemetle karşılaşınca geri çekilmek
mecburiyetinde kalmışlardır. Üç ay sonra yeniden toplanan Rus
kuvvetleri, Başkumandan Prens General Tsitsianov komutasında
Bakü’yü hem denizden hem de karadan kuşatmıştır. Bu kuşatma esnasında General Tsitsianov’un bir Azeri fedai tarafından öldürülmesi üzerine Ruslar kuşatmayı kaldırmak mecburiyetinde kaldı. Ertesi
sene Ruslar, aldıkları takviye kuvvetleri ile birlikte Bakü önlerine
geldiği zaman herkes zorlu mücadelelerin yapılacağını zannediyordu. Fakat, dışardan yardım alma ümidi kalmayan Bakü müdafileri,
Rusların katliam yapmasından çekinerek 3 Eylül 1807 günü Rus hü1

Şükürlü, “Azerbaycan Hanlıkları”, Azerbaycan Tarihi, s. 588-591.
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cumlarına mukavemet göstermeden teslim olmuşlar1. Bundan istifade eden Ruslar da şehri ve bölgeyi Rusya’ya ilhak ettiklerini ilan
etmişlerdir. Her şeye rağmen Bakü, Gence’den sonra Rus işgaline
karşı kendini kahramanca müdafaa eden ikinci Hanlık olmuştur.
Rusların işgal ettiği diğer Azerbaycan Hanlığı ise Talış veya Lenkeron olarak bilinen Bakü’nün güneyinde uzanan verimli topraklar
üzerindeki hanlık olmuştur. Güney Azerbaycan’a doğru uzanan Lenkeron Hanlığı, diğer Hanlıklar Osmanlı hâkimiyetini benimserken,
İran hâkimiyetini benimsemişti. Bunun en büyük sebebi ise, İran’a
daha yakın olmasıydı. General Kotliarevskiy komutasında TalışLenkeron Hanlığına hücum eden Rus kuvvetleri, Türklerin mukavemetine rağmen, hanlığın merkezi Lenkeron’ı kuşatmaya muvaffak
olmuşlardır. Fakat Lenkeron halkı kendini kahramanca müdafaa ederek Rus kuvvetlerini geri püskürttüğü gibi, General Kotliarevskiy’yi
de öldürmeye muvaffak olmuşlardır. Ne var ki, yeniden takviye kuvvetleri alan Rus birlikleri, 31 Aralık 1812’de Lenkeron Hanlığını da
işgal etmeyi başarmışlardır2.
Rus işgaline uzunsüre direnen hanlıklardan biri de Guba (Kuba)
Hanlığı olmuştur. Bur ara liderleri Feth Ali Han zamanında Gence,
Karabağ, Derbend ve Şeki Hanlıklarını etrafında toplayarak Azerbaycan birliğini kurmaya çalışan Guba Hanlığı, Şeyh Ali Han zamanında Ruslara karşı kendini iyi savunmuştu. Fakat, İranlıların
yenilmesiyle imzalanan 1813 Gülistan Antlaşmasına göre Hanlığın
toprakları Rus hakimiyet bölgesinde kalmıştı. Bu durumu kabul etmeyen Şeyh Ali Han, 1819’da Ruslara karşı yaptığı son savaşta yenilince ülkesinin Rusya hakimiyetine geçmesine mani olamamıştır.
a) Azerbaycan Hanlıklarının Rusya Tarafından İlhakı
Azerbaycan’a Rus istila hareketi, müttefiki Gürcü topraklarından
değil, Gence’den başlamıştı. Gence’den Lenkeron’a kadar uzanan
sahil hanlıkları Rusya’ya ilhak edildikten sonra, sıra Azerbaycan’ın
1
C. Zeyneloğlu, Azerbaycan Tarihi, İstanbul, 1342/1924, s 175-176; M.
Bala, “Bakü” maddesi, İslam Ansiklopedisi, II, s 259-261
2
C. Zeyneloğlu, a. g. e., s 180-184; V. Minorskiy, “Lenkeron” maddesi,
İslam Ansiklopedisi, VII, s 31-32; W. Barthold, “Talış” maddesi, İslam Ansiklopedisi, XI, s 696
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iç kısımlarındaki hanlıklara gelmişti. Bu hanlıkların başında da
ipekçiliği ile meşhur Şeki Hanlığı gelmekteydi. Bir zamanlar Rus
baskısına dayanamayan Şeki, Ruslara 1805’te boyun eğmiş ise de,
bir müddet sonra yeniden Rus hakimiyetini reddetmişti. 1805’deki
bu olaydan sonra Ruslar, 1806’da kendilerine taraftar görünen Cafer
Kulu Han’ın Hanlığın başına geçmesine yardımcı oldular. Fakat, Cafer Kulu Han’ın Rus taraftarı gibi hareket etmediğini gören Ruslar,
yeniden entrikaya başlayarak 1815’de İsmail Han’ı Şeki Hanlığı’nın
başına geçirdiler. Ne var ki, Ruslar, yaptıkları bu değişikliklerden
bir türlü istedikleri neticeyi alamıyordu. Başa geçen Han, her şeyden
evvel halkını iyiliği için çalıştığından, Rus nüfuzu istediği gibi gelişemiyordu. Bu durum üzerine Kafkas Genel Valiliğine tâyin edilen
acımasızlığı ile ünlü Ermeni asıllı General Yermolov1, Rus birliklerini Şeki’ye sevk ederek bu hanlığı resmen ilhak ettiğini ilan etmiştir2.
Hiç bir yerden yardım alma ümidi olmayan halk, çaresiz bu Rus
emrivakisine katlanmak mecburiyetinde kalmıştır.
Şeki’den sonra Rusların işgal ve ilhak ettiği Türk Hanlığı Şirvan
olmuştur. Rusların Gürcistan’ı ilhak ettikten sonra kendilerine çekmeye çalıştıkları ilk hanlıklardan biri olan Şirvan Hanlığı, 1820’ye
kadar Rus baskı ve entrikalarına karşı koymaya çalışmış ve hatta Osmanlı Devleti’nden bir yardım almayınca İran’dan yardım istemek
mecburiyetinde kalmış bir hanlıktı. Ne var ki, Şirvan hanı Mustafa
Han, bütün didinmelerine rağmen hiç kimseden yardım alamayınca üstüne sevk edilen Rus kuvvetlerine karşı koyamayarak İran’a
sığınmak mecburiyetinde kalmıştır. Bir müddet sonra da Ruslar,
Şirvan’ın da Rusya’ya ilhak edildiğini ilan etmişlerdir3.
Azerbaycan’da Rus işgalleri başlayınca Osmanlı Devleti’nden
ilk yardım isteyen Hanlıkların başında Karabağ Hanlığı gelmektedir4.
Fakat Osmanlı Devleti’nden istediği yardımı alamayınca Karabağ
Hanı İbrahim Halil, İran’da Kaçar Hanedanı reisi Ağa Muhammed
J. F. Baddeley, Rusların Kafkasya’yı İstilâsı ve Şeyh Şamil, Kayıhan
Yay., çev., S. Özden, İstanbul, 1989, s. 144-147.
2
W. Barthold, “Şeki” maddesi, İslam Ansiklopedisi, XI, s 402-403;
A. Caferoğlu, Azerbaycan, İstanbul, 1940, s 21
3
BOA, Hattı Hümayun, Nr 6677/A; C. Zeyneloğlu, a.g.e., s 177
4
BOA, Hattı Hümayun, Nr 1760/a
1
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Han’a yaklaşmış ve hatta onunla birlikte Ruslara karşı mücadeleye
dahi katılmıştı1. Ne var ki, Ağa Muhammed Han’ın da Ruslardan çekinerek mücadeleyi durdurması üzerine çaresiz kalan Karabağ Hanı
İbrahim Halil, Rus nüfusunu kabul ederek vergi vermek mecburiyetinde kalmıştı2. Fakat, bir türlü bu duruma katlanamayan İbrahim
Halil Han, Rus nüfusundan kurtulmak için İran’ın yeni hükümdarı Feth Ali Han’dan yardım istedi. İbrahim Halil Han’ın İran’dan
yardım istediğini öğrenen Ruslar, bir gün Karabağ Hanının evine
baskın yaparak bütün âilesini katletmişlerdir. Orada bulunmayan
oğlu Mehdi Kulu Han’ı başa geçirmişler ise de, Rus entrikalarından
bıkan yeni han, öldürüleceği endişesiyle İran’a kaçmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun üzerine Ruslar da Karabağ’ı Rusya’ya ilhak
ettiklerini ilan etmişlerdir (1822)3.
Rusların işgal ettiği Azerbaycan Hanlıkların sonuncusu İlisu
(Zakatala) Hanlığı teşkil etmiştir. 1803’ten beri Rus tazyiki altında olan İlisu Hanı Danyal Bey, etraftan yardım bulamayınca Şeyh
Şamil kuvvetlerine katılarak mücadelesine silâhlı olarak devam ettirmiştir4. Çaresiz kalan halk da Rus hâkimiyetini kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır.
1827’de Nahçıvan Hanlığını, 1827’da da Revan Hanlığını işgal
eden Ruslar, Aras nehrine kadar Kuzey Azerbaycan’ın işgalini tamamlamışlardır. Devletlerarası hukuka haykırı bir şekilde Rusların
yürüttüğü bu işgale hiç bir ülkeden protesto gelmemesi son derece manidardır. Rus işgali tamamlandıktan sonra İran’ın ve Osmanlı
Devleti’nin dikkatlerini Kafkaslara, yani Azerbaycan’a çevirdiklerini görüyoruz.
İran’ın Gürcistan ve Azerbaycan cephelerinde başarılı olup Rus
ilerleyişini durdurması mümkün olmamıştı. 1804’de başlayan İranRus harbinde, İran kuvvetleri Abbas Mirza kumandasında Karabağ,
Lenkeron ve Şuşa istikametlerinde biraz ilerleme kaydetmiş ise
de, bu mevzi başarıyı bir müddet sonra koruyamaz hale gelmiştir.
BOA, Hattı Hümayun, Nr 6677/A ve 6666
BOA, Hattı Hümayun, Nr 6677/A
3
M. Bala, “Karabağ” maddesi, İslam Ansiklopedisi, VI, s 212-215;
C. Zeyneloğlu, a. g.e., 171-173
4
C. Zeyneloğlu, a. g. e., s 136; Caferoğlu, a. g. e. , s 22
1
2
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Bunun en büyük sebebi İran ordusunun Rus ordusu ile mukayese
edilemeyecek derecede yetersiz olmasıydı. Olayların bu safhasında
Rusların yeni Kafkas cephesi kumandanı General Tormasov, Kasım
1809’da İran ordu kumandanı ve veliahd şehzade Abbas Mirza’ya
mektup yazarak şu teklifte bulunmuştur: “Eskiden İran idaresinde
iken şimdi Rus idaresine girmiş olan yerler (Gürcistan ve Ermenistan) den vazgeçmeniz halinde, hazırlayacağımız müşterek bir ordu
ile Erzurum’dan Bağdat’a kadar olan bölgeyi işgal etmeyi ve buraları İran’a ilhak etmeyi düşünüyoruz”1.
Rus generalin bu mektubuna İranlıların nasıl bir cevap verdiği bilinmiyor. Bilinen bir gerçek var ki, o da, Rusya ile Fransa’nın
aralarının açıldığı ve Napolyon’un Rusya seferine hazırlandığıdır.
Bu yüzden Ruslar, İranlılarla münasebetlerini dondurmaya ve hatta
Türkiye ile yaptıkları harbi de durdurarak sulh anlaşması imzalamayı tercih etmişlerdir.
Rusya’nın İran’a karşı ne kadar gayri samimi olduğu çok geçmeden anlaşılmıştır. Nitekim, 1812’de Napolyon tehlikesini atlatan
Rusya, Kafkaslardaki kuvvetlerini takviye ederek, hasmane bir tavır
içine girmiştir.
Rusların Azerbaycan Hanlıklarını bir bir işgal etmesi ve İran
ordusunun Rus kuvvetlerini durduramaması, Güney Asya’da büyük
menfaatleri olan İngilizleri telaşa düşürmüştü. Bir grup İngiliz subayını danışmanlık için İran’a göndermesine rağmen İngiliz hükümeti,
İran ordusunun Ruslara karşı başarılı olmasını sağlayamamıştır. Nitekim, İngiliz rehberliğindeki İran ordusu 1812’de Rus ordusuna ağır
bir şekilde yenilmiş ve İran Rusya ile 1813 Gülistan Anlaşması’nı
imzalamak mecburiyetinde kalmıştır.
Rusların İranlıları yenerek Azerbaycan hanlıklarını işgal etmesi,
bu bölgenin hakimiyeti için daha önce birbiriyle defalarca savaşan
Osmanlı Devleti ile İran’ı birbirine yaklaştırmıştır. Bununla da yetinmeyen Osmanlı Devleti, Rusya’ya karşı İran’ı açıkçı desteklemeye başlamıştır2.
1
History of Persia Under Qajar Rule, Translated From Persian of Hasan. C Fasa is Farsname-yi Naseri by Herlbert Buse, London 1972, s. 130.
2
M. Saray, Türk-İran İlişkileri, A.A.M., Ankara, 1999, s. 76-79.
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b) Azerbaycan’ı Bölen Anlaşmalar: Gülistan ve Türkmençay
( 1813 ve 1828 )
12 Ekim 1813’de Rusya ile İran arasında imzalanan Gülistan
Andlaşmasına göre:
1 - İran Şahı, Rusya’nın Kafkaslarda işgal ettiği toprakları
Rusya’nın bir parçası olarak tanıyacaktı.
2 - Bu topraklar Kafkasların Dağıstan bölgesinden Arpaçay Aras nehrine kadar uzanan Kuzey Azerbaycan, Gürcistan bölgelerini de içine alan sahayı kaplıyordu.
3 - Yukarıda zikredilen bölgelerde yalnız Şah geğil, ondan sonra
şah olacak şehzadeler de Rusya’nın hâkimiyetini tanıyacaktı.
4 - Hazar Denizi’nde ticaret yapan Rus tüccarları İran, İran tüccarları da Rus limanlarını serbestçe kullanabilecektir.
5 - Alınan harb esirleri karşılıklı olarak serbest bırakılacaktır.
6 - Her iki ülke, birbirlerinin başkentlerine yeni elçiler göndererek dostluklarını göstereceklrdir.
7 - Her iki ülke tüccarları birbirlerinin topraklarına ticari faaliette
bullunacak ve bu tüccarların emniyetleri sağlanacaktır1.
İran’ın kayıpları çok büyük olduğu için, bir müddet sonra, andlaşmaya uymamaya başladı. Böylece başlayan sürtüşmeler, sonunda
taraflar arasında harbin başlamasına sebep oldu.
Ne var ki, İngiltere’den sonra Osmanlı Devleti’nin de İran’ı
desteklemesi sadece diplomatik alanda olmuştur. Her iki devlet,
Rusya’nın devletlerarası hukuku çiğneyerek Kafkaslarda yaptığı işgali kınamakla yetinmiştir. İran ise, uğradığı büyük kayıpların, hiç
olmazsa bir kısmını telafi etmek ümidiyle yeni bir harp için hazırlanmaya başladı. Fakat İran’ın sayıca kalabalık olan ordusu, kendisinden daha az sayıdaki disiplinli ve ateş gücü yüksek Rus ordusu ile
boy ölçüşecek durumdu değildi. Üzüntülerini ve ihtiraslarını bastıramayan İran ordu kumandanı Veliaht Abbas Mirza, bu gerçekleri görmeden 16 Temmuz 1826’da Ruslarla harbi yeniden başlattı. 60 bin
kişilik İran ordusunun bir kısmı Şuşa ve bir kısmı da Gence üzerine
yürüdü. Abbas Mirza, Rusların iyi tahkim ettiği Şuşa’yı 48 günlük
bir kuşatmaya rağmen alamadı ve kuvvetlerini Gence yakınlarında
A. Krausse, Russia in Asia: A Record and A Study, 1558-1899, London, 1873, s. 332-335.
1
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topladı. Kötü Rus idaresine karşı Azerbaycan hanlıklarından Gence, Talış, Bakü, Şirvan, Şeki ve Guba’da halkın isyan etmesi, Rus
ordusunu şaşkına çevirirken, İranlıları da sevindirdi. Fakat Rusların
yeni Kafkas ordusu komutanı General Paskevitch, bu ayaklanmalara aldırmadan ordusu ile İran kuvvetleri üzerine yürüdü. 3 Eylül
1826 günü Şemkir Ovası’nda yapılan ilk savaşı ateş gücü yüksek
olan Ruslar kazandı. İran ordusu 2 bini aşkın bir kayıp verdi. Bu
mağlubiyete rağmen yılmayan Abbas Mirza, 13 Eylül’de Ruslara
karşı umumi taarruza geçti. Fakat yine üstün ateş gücüne sahip Rus
birlikleri karşısında mağlup olmaktan kurtulamadı1. Bu ikinci mağlubiyet, hem İran ordusunun hem de isyan etmiş olan Azerbaycan
hanlıklarının moralini bozdu. Abbas Mirza, Lenkeron (Talış) hariç,
Kuzey Azerbaycan topraklarını boşaltarak güneye çekildi. Mağlup
düşmanını takip eden Rus birlikleri Aras Nehri’ni geçerek Güney
Azerbaycan’a girdi. İleri harekatına devam eden Ruslar Nahçivan’ı
Erim’de, Erivan’ı Temmuz’da işgal ettiler. 1 Ekim’de Tebriz’e giren Ruslar için, Tahran’ın yolu açılmış oluyordu. Rusların 28 Ocak
1828’de Urmiye’ye, 2 Şubat’ta Erdebil’e girmeleri İranlıları barışa zorlamıştır. Çaresizlik içine düşen İran yöneticileri, 10 Şubat
1828’de Tebriz yakınlarındaki Türkmençay köyünde Ruslarla barış
anlaşması imzalamak mecburiyetinde kalmışlardır. Rusların dikte
ettirdiği şartlara göre imzalanan Türkmençay Antlaşması şu 16 maddeden ibaret idi.
Türkmençay Antlaşması, 10 Şubat 1828
1- Bu anlaşma ile sağlanan barış, her iki devlet tarafından gelecekte de korunacaktır.
2- Daha önce Rusya ile İran arasında imzalanan anlaşmanın
maddeleri geçerli olacaktır.
3- Erivan ve Nahçivan hanlıklarının Rusya himayesine geçtiğini
her iki taraf da kabul etmiştir.
4- Her iki taraf arasında ki hudut Aras Nehri olacak, bu hudut
Osmanlı Devleti ile olan Küçük Ağrı Dağı’na kadar uzanacak ve bu
hattın kuzeyinde kalan toprakları Rusya’ya bağlanacak.
5- Osmanlı hududundan başlayıp, Aras Nehri boyunca Hazar’a
ulaşan hudut hattı her iki ülkenin şimdiki ve bundan sonraki idarecileri tarafından kabul edilecektir.
1

A. Krausse, Russia in Assia, s. 111-112.

197

7- Bu harp dolayısıyla Rusya’nın uğradığı maddi ve manevi kayıplara karşılık İran Devleti Rusya’ya 30 milyon gümüş ruble tazminat ödeyecektir.
8- Rusya, Şah Feth Ali’den sonra İran tahtına onun veliahtı
şehzâde Abbas Mirza’nın geçeceğini kabul eder.
9- Hazar Denizi’nde her iki tarafın tüccarları serbestçe ticaret
yapacak, ancak sadece Rusya harp gemisi bulunduracaktır.
10- Her iki ülke başkentlerinde karşılıklı elçilik heyetinin bulundurulması kabul edilmiştir.
11- Her iki ülke karşılıklı ticari ilişkilerini geliştirmeyi ve ortaya
çıkacak problemleri halletmeyi kabul etmişlerdir.
12- Harp dolayısıyla mağdur olan her iki ülke vatandaşlarının
tazminatlarının karşılanacağı taraflarca kabul edilmiştir.
13- Her iki devletin vatandaşlarından Aras Nehri’nin her iki tarafında kalan hak ve mallarını 3 yıl içinde alabileceklerdir.
14- Her iki taraf ellerindeki harp esirlerini birbirlerine teslim
edeceklerdir.
15- Harpten önce ve harp esnasında her iki devletin göçmenleri
istedikleri taktirde eski topraklarına yerleşebilecekler ve o ülkenin
yasalarına uyacaklardır.
16- Her iki taraf harp esnasında sergilediği çeşitli fikir ve hareketlerinden dolayı yargılanmayacak, affedilecektir.
17- Bu anlaşma imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek ve her
iki devletin yetkilileri ve vatandaşları tarafından buna uyulacaktır1.
c) Ermenistan’ın Tampon Bölge Olarak Kuruluşu
1826’da yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra Osmanlı
Devleti, askeri açıdan oldukça zayıflamıştı. Zira yeniçeri ocağının
yerine kurulan yeni ordu hem istenen düzeyde değil ve hem de hiç bir
harb tecrübesi yok idi. Bunu fırsat bilen Batılı devletler, Rusya’nın
da iştiraki ile Osmanlı Devleti’ne baskı yaparak önce Yunanistan’ın
istiklâlini sağlamışlar ve sonrada Sırplarla Bulgarları isyana teşvik
etmişlerdi. Bu harb 1828 - 1829 yıllarında Balkan ve Kafkas cephelerinde devam etmiş ve kısmen de olsa Rusya’nın üstünlüğü ile kapanmıştı. İran’dan sonra Osmanlı Devleti’ni de yenen Rusya, bu iki
1
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Krausse, Russia in Assia, s. 336-341.

Müslüman devlete karşı Kafkaslarda bir tampon bölge oluşturmaya
karar vermiştir.
Esasında Ermeni kilisesi bu hususta gerekli zemini çoktan hazırlamıştı. Türklerin, 1683 yılında Viyana önlerinde bozguna uğraması
bütün Hıristiyan aleminde olduğu gibi, Osmanlı idaresinde yaşayan
bazı Hıristiyan unsurları da Osmanlı’dan ayrılma düşüncesine sevk
etmişti. Bu gelişmeden ve düşünceden heyecanlanan Karabağlı Ermeni din adamı İsrael Ori, bir grup arkadaşıyla Fransa, İngiltire,
Almanya ve Rusya’yı dolaşarak Hristiyan Ermenilerin Müslüman
idaresinden kurtarılması için Osmanlılara karşı bir Haçlı seferi düzenlenmesini istemişler ise de, Rusya hariç bu isteklerine bir muhatap bulamamıştır. Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin ticaretinden
ve bu ülkelerin zenginliklerinden istifade etmek isteyen Rus Çarı
I. Petro (1683-1725) elçisi Artemi Volenski’yi Kafkaslar üçgeninden İran’a göndererek durumu tetkik ettirmiş, Hıristiyan Gürcü ve
Ermeni gruplarıyla da ilk teması yaptırmıştır1. Volenski vasıtasıyla
gerekli bilgileri alan Petro, Safevi hanedanı idaresindeki İran’ın içine düştüğü politik kaostan istifade ederek 1723 yılında ordusuyla
Kafkaslara inmiştir. Rus Çar’ı bazı Ermeni ve Gürcü gruplar tarafından bir kurtarıcı gibi karşılanmıştır. Fakat, Osmanlı Devleti’nin
“daha fzla ileri gitme” ikazına uymak mecburiyetinde kalan Petro,
24 Haziran 1724’de Osmanlı Devleti ile bir andlaşma imzalayarak
Hazar kıyılarının Rus hakimiyetine girmesini sağlamıştır. Rus Çar’ı
Ermenilere ve Gürcülere yardım ve himaye ile çocuklarını okutacak
okullar açma sözü verdi2.
1768 Osmanlı-Rus harbinin başlaması ile birlikte Ermenilerden
bazı zevatın Katogikos Hovsep Argutyan önderliğinde Ermenilerin
Osmanlı idaresinden ayrılarak, Doğu Hıristiyanlarının hamisi addettikleri Rusya idaresine geçmeleri için bir kampanya başlattıklarını
görüyoruz. Bu harpten Osmanlı Devleti’nin yenik çıkması üzerine
Rusya, hem Gürcülere, hem de Ermenilere 1783 yılında resmi himaye sözü vermiştir. Bu sözleşmenin ardından Ermeni ileri gelenlerini
1791’de Petersburg’a davet eden Ruslar, Ermenilerin kaderiyle ilgili
1
E. Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2. baskı, İstanbul,
1987, s. 743-748.
2
Uras, a.g.e., s. 749.
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önemli toplantılar yapmıştır. Bu toplantıya Ermeniler namına katılan Katogikos Argutyan ile Hovhannes Lazaryan adına iki Ermeni
okulunun açılmasına karar verildi. Bu okullardan yetişecek Ermeni
gençlerinin bir kısmı Ermeni halkının idaresi ve gelişmesinde vazife alacak, bir kısmı da Kafkaslara girecek Rus birliklerinde vazife
görecekti. Ayrıca Rusya, ileride Türkiye ve İran’dan alınacak topraklar üzerinde kurulacak bir Ermeni devleti’ne de askeri ve mali
yardım yapmayı taahhüt ediyordu1. Fakat, 1796’de Rus Çariçesi
Katerina’nın ölmesi, Rusya içinde çıkan bazı problemler ve Napolyon tehlikesi yüzünden Ermeniler umduklarını bulamadılar. Bu
olumsuzluklara rağmen Ermeniler, Rusların desteğini sağlamak için
ara vermeden faaliyetlerine devam ettiler. Ermenilerin beklediği fırsat ise çok geçmeden önlerine çıkmıştır. Ruslar, Moskova üzerine
yürüyen Napolyon’u yendikten sonra dikkatlerini yeniden Kafkaslara çevirmiş, hem müstakil Azerbaycan hanlıklarını, hem de İran’ı
yenerek Kafkaslara yerleşmiştir. Gürcistan’ı ilhak eden, Azerbaycan
hanlıklarını işgal ettikten sonra Kuzey Azerbaycan’a hakim olan
Rusya, 1828 Türkmençay ve 1829 Edirne Anlaşmalarıyla elde ettiği
İran, Azerbaycan ve Osmanlı topraklarında, bu ülkelerden zorla göç
ettirdiği Ermenileri Erivan merkez olmak üzere oluşturduğu tampon Ermeni bölgesine yerleştirmiştir2. Rusların bu tampon Ermeni
bölgesini oluşturmaktan maksadı, İran ve Osmanlı Devleti gibi iki
Müslüman gücün Kafkaslara doğru ilerlemelerini, Türk ve Müslüman toplulukları kurtarmalarına karşı bir set oluşturmaktı. Fakat,
Osmanlı Devleti ile İran’ın Kafkas Müslümanlarını kurtaracak güçlerinin azaldığını ve iç problemleriyle uğraştığını gören Rusya, bu
tampon Ermeni bölgesini, bilhassa Osmanlı Devleti’ne karşı bir yayılma üssü olarak kullanmaya başlamıştır3. Bu arada, Rusların tampon Ermeni bölgesi oluşturmak için Doğu Anadolu’dan zorla göç
ettrdiği Ermenilerin çoğu, yeni oluşumu benimsememiş ve rahatça
Uras, a.g.e., s. 750-755.
K. Beydilli, “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Doğu Anadolu’dan
Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XIII/17, Ankara, 1988, s. 370-382.
3
M. Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 2003, s. 25-28.
1
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yaşadıkları topraklara geri dönmek için Osmanlı Devleti’ne müracaat etmişler ise de bir netice alamamışlardır1.
Ne var ki, Ermeniler, Rusların kendi kontrolünde oluşturduğu bu
tampon bölgeden hoşlanmamıştır. Nitekim, Ermeni kilisesinin reisi
Nerses Aşdarages, müstakil Ermeni birlikleri oluşturmaya ve müstakil hükümdar gibi davranmaya başlamıştır. Ermenilerin bu tutumuna kızan Kafkasya ordusu kumandanı General Paskişeviç Ermeni
birliklerini dağıtmış ve Çar I. Nikola (1825-1856)’ya rica ederek bir
fermanla tampon Ermeni bölgesini, “Armiyanskaya Oblast” (Ermeni
Vilâyeti) adı altında rusya’ya ilhak edilmesini sağlamıştır2. Müstakil
Ermenistan Devleti kurmaya kalkışan Nerses Aşdarages ise Rusya
içlerine sürgüne gönderilmiştir. Böylece, Ermenilerin, Ruslara bağlı
müstakil Ermenisten kurma hayalleri de sona ermiştir.
Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba, Ruslar, nasıl ikna
edip de Ermenileri maşa olarak kullanmışlardır? XIX. asrın başından itibaren Osmanlı Devleti, birazda içinde bulunduğu kötü şartlar
dolayısıyla, Batılı devletlere ve bilhassa Amerika Birleşik Devletlerine Osmanlı ülkesinde istedikleri sayıda misyoner okulları açma
yetkisi vermişti. %95 Hıristiyan grupların, özellikle Ermenilerin ve
Rumların çocuklarının eğitim gördüğü bu okullar, bir nevi Osmanlı
Devleti’ni yıkmak isteyen birer nifak merkezleri olarak çalışmışlardır. Hıristiyanlık taassubu ve Osmanlı aleyhtarlığı içinde yetişen
Ermeni gençlerini organize etmek Rusya için hiç de zor olmamıştır.
Zira, kendisinin eğittiği Ermeni gençlerinin bir kısmı sivil teşkilatlarda ve bir kısmı da Rus Ordusunda öncü birliklerinde kullanmaya
başladıkları için bu sahada yeterli bir tecrübeye sahip bulunuyorlardı. Ne var ki, Ruslar, Ermenileri kendi yayılmacı emelleri için kullanmakla kalmamış, ileride görüleceği gibi, Ermenilerin, Türkiye ve
Azerbaycan aleyhinde tecavüzlerine de göz yummuşlardır.
Tampon bölge olarak kurulan ve merkezi Erivan (Revan) olan
Ermenistan’da demografik durum oldukça enteresan bir yapı ortaya koyuyordu. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulunan ve Re1
Tafsilat için bkz., A. Arslan, “Rusların Güney Kafkasya’ya Yayılmasında
Ermenilerin Rolü ve Eçmiyazin Kilisesi”, Kafkas Araştırmaları, II, İstanbul,
1996, s. 39-49.
2
Uras, a.g.e., s. 757.
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van bölgesinin demografik, sosyo - ekonomik yapısı hakkında son
derece geniş ve önemli bilgiler veren 8 adet “Revan Tapu Tahrir
Defterleri” bölgenin tamamen bir Azerbaycan toprağı olduğunu ortaya koymaktadır1. Bu da göstermektedir ki, Güney Kafkasya’dan
Çukurova’ya kadar dağınık bir şekilde tüccar bir kavim olarak ve
yaşadıkları bölgelerde azınlıktan çoğunluğa geçmemiş olan Ermeni halkı için Osmanlı Türkleri ve Azerbaycan Türklerinin toprakları
üzerinde bir Ermenistan yaratılmıştır.
d) Rusların Kafkaslarda Uyguladığı Baskı Rejimine Tepkiler:
Rusların, Gürcistan’ı üs yaparak Kafkaslarda başlattığı istila
hareketinin en büyük kurbanı Azerbaycan Türkleri olmuştur. 18181826 yılları arasında Azerbaycan Hanlıklarını ilhak ettikten ve
1828’de Erivan Türk Hanlığı topraklarında tampon Ermeni bölgesini
oluşturduktan sonra Ruslar, bölgede yeni bir idari yapılanmaya gitmişlerdir. Merkezi Tiflis olmak üzere kurulan “Kafkas Ordusu Komutanlığı” vasıtasıyla idare ettikleri bölgeleri eyaletlere ve kazalara
ayırmışlardır. Her eyaletin başına bir “Komendand” tâyin etmişler
ve kazaların idarecilerini de onlara bağlamışlardır. Gürcistan, Ermenistan. Azerbaycan ve Dağıstan olmak üzere Kafkaslar dört eyalete
bölünmüştür. Her Komendand sorumlu olduğu eyalette, ölüm cezası
hariç istediği cezayı verme salahiyetine sahipti. Bu idari yapılanma
ile Rusya, bölgede hem iktisadi, hem de idari ve sosyal alanlarda
duruma hakim olmak istiyordu. Halktan alınan vergiler ağır olduğu
gibi, halkın yetiştirdiği tahıl ve ipek ile ürettiği tuz, yakaladığı balık devlet namına son derece ucuz bir fiyatla ellerinden alınıyordu.
Azerbaycan halkının çıkardığı petrol de yok pahasına ellerinden alınıyordu. Çarlık hükümetinin Azerbaycan’da kurduğu bu idare şekli,
özellikle ticaret ve gümrük siyaseti tam bir müstemleke idareciliğini
andırıyordu. Azerbaycan’a getirilen mallardan yüzde beş gümrük
vergisi alınıyordu. İdari ve ekonomik yönden Azerbaycan halkına
yapılan bu haksızlıklar yetmiyormuş gibi, Azerbaycan halkının ileri
gelenlerine karşı takınılan tavır son derece kötü idi. Çünkü, Rus yöBaşbakanlık Osmanlı Arşivi , Revan Tapu Tahrir Defteri, Nrl., 628,
633, 637, 681, 727, 895, 898, 901 ve 913.
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netimi, idaresi altındaki Hıristiyan Gürcü halkının ileri gelenlerine,
yani zadegânlara Rus zadegânlarla aynı hukuku tanırken, Müslüman
Azerbaycan halkının âlî zümresine böyle bir hukuk tanımıyordu.
Çarlık hükümetinin Kafkaslarda oluşturduğu bu dengesiz idari
sistem ve uyguladığı yanlış siyaset çok geçmeden Azerbaycan halkı arasında büyük huzursuzluğa sebep olmuştur. Sonunda halk bu
adaletsiz ve incitici Rus idaresine karşı 1830’da Car-Balakan’da,
1831’de Lenkeran’da, 1837’de Guba’da (Kuba), 1838’de Şeki’de
ve Azerbaycan’ın başka yerlerinde isyan etmiştir. Fakat, Rus birlikleri isyan eden halkı acımasızca bastırmıştır. Bunun üzerine Çar hükümeti idari sisteminde yeniden yapılanmaya gitmek mecburiyetini
hissetmiştir.
1840’da Çar, Kafkasya’nın idaresi ile ilgili yeni bir kanun hazırlattırarak yürürlüğe sokmuştur. Bu yeni kanun Komendand usulü
idare şeklini kaldırarak yerine “Guberniya(vilayet-oblast)” ve “kaza”
sistemini getirmiştir. Tiflis merkez olmak üzere Güney Kafkasya,
Gürcistan-İmeredya Guberniyasına (vilayet), Merkezi Şamahı olan
Kaspiya Guberniyası(Hazar Vilayeti) olmak üzere ikiye ayrılıyordu.
Daha önceki idari sistemde vazife gören bütün Azerbaycanlı memurlar işlerinden çıkarılarak yerlerine Rus memurlar alınmıştır. Buna
ilaveten Azerbaycan’da mahkeme işleri de Rus kanunlarına göre yürütülmeye başlanmıştır. Daha önce Azerbaycan’da var olan Şeriat
Mahkemelerinin elinde sadece “kebin-telağ” işleri bırakılmıştır.
Ne var ki, Çar hükümeti kurduğu bu idare şeklinin de bölgede istenen istikrarı sağlayamadığını görmüş ve yeni bir yapılanmaya gitmiştir. 1844’de yapılan bu yeni düzenlemeye göre, Çar hükümeti, bütün bölgeleri içine alan yeni bir idare şekli oluşturmuştur. “Kafkasya
Valiliği” (Kafkasya Guberniyası) adı verilen bu yeni idarenin başına
ya Çar Naibi veya bir Prens Genel Vali olarak tâyin edilecekti. Bu
Genel Valilik doğrudan doğruya Çar’a bağlı olacaktı. Kafkasya’daki
bu yeni idarenin İlk Genel Valisi, askerî ve idarî tecrübesi büyük
olduğu söylenen Kont (sonra Prens) Mihail S. Vorontsov olmuştur1.
Vorontsov, kendisine verilen yetkiyi kullanarak Azerbaycan halkının
ileri gelenlerini, daha önceki yönetimlerin aksine, kendi yönetimiT. Swietochowski, Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycan’ı (1905-1920), Türk. terc., İstanbul, 1988, s. 31.
1
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ne alarak onların halk üzerindeki nüfuzlarından istifade etme yolunu seçmiştir. Bununla da yetinmeyen Vorontsov, Azerbaycan’da
aristokratik konumlarını kaybetmiş olan beylerin ve ağaların, eski
haklarına kavuşmaları için Çar I. Nikola’ya rica ederek bir ferman
neşretmesini sağlamıştır. Aralık 1946’da Rus Çarı’nın neşrettiği
bu tebliğe göre, beylerin ve ağaların eskiden “tiyul” adı verilen ve
mirasla evlatlarına devrettiği topraklarını yeniden onlara vermiştir.
Bu, Rus sistemine göre, toprakların özelleştirilmesi demekti. Böylece Rus yönetimi, kendisiyle işbirliği içinde çalışan bu insanlarla
Azerbaycan halkını daha kolay kontrol etme imkanına kavuşuyordu. Ayrıca Rus yönetimi, kendisi ile işbirliği yapan bu Azerbaycan
aristokratlarının ticaretle uğraşmalarına ve evlatlarını okutmalarına
imkan tanımıştır. Yetişen bu tahsilli gençlere Rus idare sisteminde
vazife alma şansı tanımıştır. Bununla da yetinmeyen Rus yönetimi,
İran’ın kuzey Azerbaycan’daki kültürel nüfuzunu yok etmek maksadıyla Azerbaycan halkının okullaşmasına ve onlar için Rus okulları
açmaya karar vermiştir. Daha önce pek çok Türk kavminin yerleştiği
Azerbaycan, Selçuklular çağında kalabalık Türkmen topluluklarının
yerleşmesiyle tam bir Türk ülkesi haline gelmesine rağmen, Safevilerin sonlarına doğru başlayan, Afşarlar ve Kaçarlar döneminde devam eden İran’ın kültürel nüfuzu oldukça kuvvetli hale gelmişti. İşte
bu İran nüfuzunu yıkarak Kuzey Azerbaycan’da kendi hakimiyetini
yerleştirmek isteyen Rusya, aristokrat grubunun haricinde normal
Azerbaycan halkını da okutmak suretiyle onları kendi kontrolüne
almak istiyordu1. Böylece, 1840’lardan itibaren, bir nebze de olsa
modern bir eğitimden nasibini almış Azerbaycanlı uzman bürokratlar sınıfı ile iş dünyasına hakim olan başarılı tüccarlar zümresi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu okumuş insanlar ileride Azerbaycan’ın
aydınlanma çağını başlatacaklardır2.
Kafkas Umumi Valisi Vorontsov 1865 yılında emekli olunca,
Kafkaslardaki bu ılımlı Rus politikası yavaş yavaş tersine dönmeye
başlamıştır. Rusya’daki bu değişiklik Kafkasların haricinde diğer sa1
S. A. Zenkovsky, Rusya’da Pan-Türkizm ve Müslümanlık, çev. İ. Kantemir, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1983, s. 80.
2
T. Swietochowski, a.g.e., s. 31-33; H. Baykara, Azerbaycan İstiklal
Mücadelesi Tarihi, İstanbul, 1975, s. 34-36.
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halarda da görülmeye başlamıştır. Nitekim, XIX. asrın ilk yarısında
Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü buhrandan yararlanmak isteyen
Rus Çarı I. Nikola (1825-1856), hem Avrupa’nın iç işlerine hem de
Osmanlı Devleti idaresindeki Hıristiyanlarca kutsal sayılan yerlere
sık sık karışmaya başlamıştır. Rus Çar’ının genişlemeye yönelik
bu hareketi İngiltere, Fransa ve Osmanlı Devleti tarafından Kırım
Harbi (1853-1856) ile durdurulmuştur. Rusya’nın, Osmanlı Devleti
ile Avrupa aleyhinde genişleyemeyeceğini anlayan yeni Rus Çar’ı
II Aleksandr (1856-1885), kuzeni Prens Aleksandr Baryatinskiy’i
Kafkasya Genel Valiliğine tâyin ederek, tam yetki ile orduda reform
yapma emrini vermiştir. 1857-1861 yılları arasında Rus ordusunda
yeni düzenlemeler ve eğitim sistemini gerçekleştiren Baryatinskiy,
bu ordunun denemesini, Rus istibdadına karşı Şeyh Şamil önderliğinde ayaklanan Kafkasya Müslümanlarına karşı yapmıştır1. Rus
yönetiminin Kafkas Müslümanlarına uyguladığı baskı rejimine karşı
Müslüman ahalinin gösterdiği haklı reaksiyonun önderliğini yapan
ve bunu uzun yıllar başarıyla yöneten Şeyh Şamil, reform geçirmiş
disiplinli yeni Rus birlikleri karşısında tutunamayarak yenilmiştir.
Baryatinskiy’nin yetiştirdiği bu ordu ile Çarlık hükümeti bir müddet sonra, devletlerarası hukuku hiçe sayarak, Türkistan Hanlıklarını
1864-1884 yılları arasında bir bir işgal etmiştir2.
Zaman zaman reforme edilerek 1917’e kadar devam eden Kafkasya Genel Valiliği, Rusya’nın Orta Asya Türk ülkelerini istilasında ve Türkiye’ye yönelik saldırılarında bir üs olarak kullanılmıştır.
Kafkasya valiliğinin emrinde ayrı bir ordu kurulmuş ve bu orduya
müstakil hareket etme yetkisi de verilmiştir.
Şiîliğin ortaya çıkardığı rekabet yüzünden Osmanlı ve İran ordularının yıllar yılı devam eden talihsiz mücadelelerine sahne olmak
durumunda kalan ve bu yüzden son derece yıpranan Azerbaycan
halkı, Rus istilası ile en büyük darbeyi yemiş ve Rusya ile İran araTafsilat için bkz A.J. Rieber (Ed.), The Politics of Autocracy, Letters
of Alexander II to Prince A. İ. Baryatinskiy 1857-1864, The Hague-Paris,
1966; Baddelay, a.g.e., s. 228 vd.
2
Tafsilat için bkz M. Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile
Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), İstanbul, 1984.
1
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sında ülkesi taksim edilerek parçalanmıştır. Ne var ki, Azerbaycan
Türklerinin ızdırabı bununla da bitmemiştir. Çünkü, ülkelerinin ikiye bölünmesi ve kardeşin kardeşe hasret kalmasının verdiği sıkıntılar ve acılar yetmiyormuş gibi, Rusya’nın oluşturduğu idare şekli
ile büyük sıkıntıların içine girmiştir. Bu da yetmiyormuş gibi, Rus
hükümeti Azerbaycan’ın en verimli topraklarını rus Devleti namına
el koyarak, Rus göçmenlerine vermiştir1. Zaten yetiştirdiği ürünün
önemli bir kısmı elinden alınan Azerbaycan halkı, topraklarının bir
kısmının Rus köylülerine verilmesi ile tamamen sıkıntı içine girmişlerdir2. Çok geçmeden Azerbaycan halkı kendisinden istenen ağır
vergileri ödeyemez duruma düşmüştür. Bu sıkıntılara ilaveten, Rus
subaylarının ahlâk dışı davranışları, her iş için rüşvet almaları halkı
tam manasıyla bunaltmıştır3. Halkın şikayetlerinin artması üzerine
bölgeye gönderilen Meçkinov ve Kutaysov adındaki iki müfettiş,
teftiş raporlarında şu gerçekleri dile getirmişlerdir: “100 binlerce
halkın hak, namus ve mülkü komendantların keyfine tabidir. Hanlar zamanında ekseriyetle vergi toplandıktan veya başka mükellefiyetlerin istenmesinde, yöredeki örf, gelenek ve içtimai durum ve
mülâhazalara uyulduğu halde, komendantlar, bu meselelerde sağır
ve kördürler…”. Aynı kişiler Rus Adalet Bakanı D. B. Daşkov’a
verdiği raporda ise şu hususlara yer vermiştir: “Bu zamana kadar
topladığımız malumat, bizzat Gürcistan bölgesindeki kötülüklerle
rezaletin her şekli, her türlü hududu aşarak son dereceyi bulduğunu göstermiştir. Müslüman vilayetlerindeki idareye gelince: burada
idare edenlerin zulmü ile idare olunanların mazlumluğu düşünülmesi mümkün olmayan feci bir dereceye varmıştır. Burada, her türlü
insanlık çiğnenmiş, adalet tamamıyla unutulmuş, kanun, cinayetin
silahı, garezkârlık ve keyfi hareket amirlerin tek hareketi şekline
gelmiştir”4. Ayrıca, İslam’a karşı takınılan menfi tavır, sonunda Rus
idaresine karşı büyük tepkilerin gösterilmesine sebep olmuştur. MüS. Tekiner, “Azerbaycan”, Studies on the Soviet Unioni, XI-1, (1971),
s. 41-42.
2
Swietochowski, Rus Azerbaycanı, s.31.
3
Swietochowski, age, s.30.
4
H. Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, İstanbul, 1975,
s. 32.
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ridizm hareketi olarak Kafkaslarda başlayan İslamî direnişe çok sayıda Azerbaycan halkı katılmıştır. Bütün bunlara ilâveten ülkenin
ticâretinin, Rusların kolayca hemhal oldukları Ermeni tüccarlara
verilmesi Azerbaycan halkının maddî ve manevî sıkıntısını had safhaya getirmiştir.
Rus hükümetinin Kafkaslarda oluşturduğu idarî yapılanma da en
büyük hedef bölgeden ve halktan daha çok gelir sağlamaya yöneldiği için halkın huzurunu düşünen pek olmamıştır. Fakat, bazı yıllarda
istediği kadar gelir sağlayamayan Rus yöneticileri, bölgeden elde
edecekleri geliri arttırmak için yeni yöntemlere baş vurmuşlardır. Bu
yöntemlerde biri de toprağın kullanımı ile ilgili idi. 1847’de Rus
hükümeti Kafkaslardaki yönetiminin toprağı nasıl kullanıp işletmesi
gerektiği hususunda bir “Temelname” ilan etti. Bu Temelname’ye
göre 15 yaşına gelen her erkek çocuğa on beş dönümlük toprak verilecek ve o şahıstan toprağı en verimli şekli ile işlemesi istenecekti1.
Fakat, zorlamaya dayalı bu sistem ile insanları çalıştırmanın ve verim
elde etmenin imkansızlığı çok geçmeden anlaşılmıştır. Bunun üzerine Çar hükümeti, hem Azerbaycan halkını rekabete sokmak, hem de
Kafkaslardaki varlığını ve yönetimini destekleyecek bir unsura sahip olabilmek için bir kısım Rus köylüsünü getirerek Azerbaycan’ın
en verimli bölgelerine yerleştirmiştir. Rus yönetiminin bu hareketi
Azerbaycan halkını son derece rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlığı gidermek için Çar hükümeti 14 Mayıs 1870’de toprakların işletilmesi
ile ilgili yeni bir “Temelname” çıkartmıştır2. 1847 Temelnamesi ile
büyük ölçüde aynı olan bu yeni Temelnamenin birincisinden farkı
insanları toprak sahibi yapması idi. Azerbaycan’da her erkek kişiye
verilen beş dönümlük araziyi o kişi satın almak mecburiyetinde idi.
Toprağı satın alan kişi, topraktan yetiştirdiği mahsulü satarak arazi borcunu ödemekle yükümlü idi. Bu sistem Azerbaycan halkını
köle gibi çalışmaya zorlarken, Rus hükümetine de devamlı bir gelir
kaynağı sağlıyordu. Arazi borçlarını ödemek kısa zamanda mümkün
olmadığı için, Azerbaycan halkı büyük bir sıkıntının içine girmiştir.
Azerbaycan halkının uğradığı bu ekonomik sıkıntıyı ve uygulanan
kötü yönetimi Mirza Fethali Ahundzâde, “Mektuplar” adlı eserinde
1
2

Baykara, a.g.e., s. 36.
Baykara, a.g.e., s. 36-37.
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söyle tenkit etmiştir: “Padişah (Çar) milleti ile ittifak etmelidir, milleti ile yürek birliği ve fikir birliği yapmalı, devlet mülkünü ancak
kendisinin malı gibi saymamalıdır. Özünü, milletin vekili hesap ederek, halkın iştirakı ile kanun koymalı, parlamento kurmalı ve ülkeyi
kanuna göre idare etmeli…”1. Azerbaycan halkının sömürülmesine
cesaretle karşı çıkan Ahundzâde, bu konuda şu eleştiriyi yapmıştır:
“Bunlar(sömürenler) neden böyle korkusuz hareket ederler? Bunlar bizim can ve malımızı koruyorlar mı? Hayır. Bunlar bizim için
hastaneler ve okullar açmışlar mı? Hayır. Bunlar bizim ticaretimize
ve kazancımıza bir katkıda bulunmuşlar mı? Hayır. Peki bunların
vücudu(varlığı) niye lazımdır?”2.
Rusların Kafkaslarda ve Azerbaycan’da yaptığı bu tarım ve ekonomik yapılanma, Rus sanayinin ve pazarının taleplerine göre ayarlanmıştı. Bölgede üretilen malların Rusya’ya ulaştırılması için 1833
yılında Kafkas tren hattını önce Bakü’yü Tiflis’e sonra da Batum’a
birleştirme çalışmaları yapılmış ve 1883 yılında tamamlanarak yürürlüğe sokulmuştur3. Bununla da yetinmeyen Rus yönetimi Bakü’yü
Rusya’nın diğer merkezlerine bağlayan Bakü-Viladikafkas demir
yolunu 1900 yılında tamamlayarak yürürlüğe sokmuştur. Böylece,
Azerbaycan’da yetiştirilen pamuk, tütün, meyve ve sebzeler ile ipek,
bütün tahıl çeşitleri ile hayvan ve hayvan ürünleri bu ana demir yolu
hattıyla istenen istikamete sevk edilmeye başlandı. Böylece, Rus yönetimi bölgeden önemli gelirler ve kârlar elde etmeye başlamıştır.
Fakat, Azerbaycan halkının içine düştüğü sıkıntıyı giderecek hiçbir
adım atmamıştır.
Azerbaycan halkı alınan ağır vergilerden son derece bunalmış,
arazilerinin bir kısmı elinden alınıp Rus köylülerine verildiği için
geri kalan arazileri de borçlanarak Rus yönetiminden alır hale gelmesi onları büyük bir sıkıntıya sokmuştur. Bunlara ilaveten ticari
hayatın Ruslara ve Ermenilere teslim edilmesi onların ticarî faaliyetlerde bulunmaları son derece kısıtlı hale getirilmişti. Bütün bu
1
M. F. Ahundzâde, Eserler(Mektuplar), Bakü, 1924, s.30’dan naklen
Baykara, a.g.e., s.75.
2
Ahundzâde, Eserler(Mektuplar), s.31’den naklen Baykara, a.g.e.,
s.74.
3
Zenkovsky, a.g.e., s. 82.
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oluşumlar Azerbaycan halkını perişan etmiş ve onları bir nevi bunalıma itmiştir. İşte bu umutsuzluk içinde bir kısım halk Rus yönetiminin istediği vergileri ve topraktan olan borçlarını ödeyemediği için
ağır cezaya çarptırılmıştır. Bu adaletsiz tutuma karşı ezilen Azerbaycan halkı isyan etmiştir1. Azerbaycan halkının Rus sömürüsüne
karşı gösterdiği tepki meşhur “Kaçak Hareketi” ile ortaya çıkmıştır.
1890’larda Rus idaresinin ağır vergilerini ödeyemeyen Nebi ismindeki bir Azeri köylüsünün direnmesi ile başlayan Kaçak Hareketi
kısa zamanda bütün Azerbaycan’a yayılarak milli bir direniş hareketine dönüşmüştür2. Bu hareketi yönetenlerden bir kısmı silahlanarak
zenginlere baskınlar yapmış ve onların mallarını alarak fakir köylülere dağıtmıştır. Bu ise, Kaçak Hareketi’ni fakir insanlar, özellikle
köylüler indinde daha popüler hale getirmiştir.
Bir müddet sonra İran Azerbaycan’ına da sıçrayan bu milli isyan
Rus ve İran hükümetlerini telaşa düşürmüştür3. Ne var ki, Azerbaycan Türklerinin bütün ülkesini kontrolleri altında bulunduran Rus ve
İran Hükümetleri birlikte hareket ederek önce isyanın elebaşlarını
öldürmüşler ve sonra da taraftarlarını silah zoruyla dağıtmışlardır4.
Bir taraftan Rus baskısı ve sömürüsü, diğer taraftan Çarlık idaresinin birer maşası haline gelen zenginlerin ve toprak ağalarının haksız
davranışları Azerbaycan Türklerinin hem birliğini bozmuş, hem de
son derece ezilmelerine sebep olmuştur. Aynı ızdıraplı durum biraz değişik ve hafif olarak İran idaresinde kalan Güney Azerbaycan
Türkleri arasında devam etmiştir. Azerbaycan Türkleri üzerindeki bu
Rus ve İran baskısı biraz da olsa Rusya ve İran’da vuku bulan 1905
ihtilalleri ile gevşemiştir. 1905 Meşrutiyet İnkılabından istifade eden
Azerbaycan Türkleri, hem kuzey de ve hem de güney de seslerini
duyurmaya başlamışlardır.

Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, s.36-37.
“The Kachak Movement in Azerbaycan”, Central Asian Review,
X (1962), s. 12-18; Baykara, a.g.e., s. 89-94.
3
A. Caferoğlu, “Azeri Edebiyatında İstiklal Mücadelesi İzleri”, Azerbaycan Yurt Bilgisi, sayı 11, s 364-367
4
“The Kachak Movement in Azerbaycan”, Central Asian Review,
X (1962), s 12-18
1
2
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XXIV. RUS İDARESİNDEKİ AZERBAYCAN
TÜRKLERİNİN MİLLİ UYANIŞI VE ÖNCÜLERİ
a) Eğitim Hamleleri
Azerbaycan’ın Rusya ile İran’ın arasında taksim edilmiş olması
bu iki devleti Azerbaycan’ın tamamını kontrol etmek için gizli bir
mücadeleye sevk etmiştir. Bu mücadele her ne kadar Azerbaycan
Türkleri için yıpratıcı olmuş ise de, bir noktada, bilhassa kültür sahasında onların büyük bir uyanışı başlatmalarına vesile teşkil etmiştir.
İran dili ve kültürünün Azerbaycan Türkleri arasında yaygın olması,
Kuzey Azerbaycan Türkleri üzerinde İran nüfuzunun devam etmesine sebep oluyordu. Bu ise, başlangıçta Rus idarecilerini fazla tedirgin etmiyordu. Fakat, bir müddet sonra bu iran nüfuzunun Kuzey
Azerbaycan’da kırılması ve Azerbaycan Türklerini tamamen kendi kontrollerine almak zaruretini anlayan Ruslar, açtıkları okullara
Azerbaycan gençlerini almaya, ayrıca, Türk okullarının açılmasına
izin vermeye başlamışlardır. Bu okullaşma ve öğrenme dönemi hızla
gelişmiş ve Azerbaycan Türklerinin hayata bakışını büyük ölçüde
değiştirmiştir. Böylece, Gaspıralı’dan önce, Gaspıralı İsmail Bey’in
“Usul-i Cedid Mektepleri ve Medreseleri”ne benzer başarılı bir eğitim hamlesi Azerbaycan’da başlamış oluyordu1. Türklerin kendi milli kültürlerinden ayrılmadan ana dillerinde çağdaş bir eğitim alarak
muasır medeniyet seviyesine ulaşma ülküsünü ortaya koyan bu modern okullar, aynı zamanda Azerbaycan Türklerinin dilinin ve edebiyatının gelişmesine de büyük katkı sağlamıştır2. Bu Türk okullarının
haricinde, Rusların Azerbaycan’da açtığı Rus okullarına Türk öğrencilerin rağbet etmesi, Azerbaycan gençlerinin iyi yetişmesi için
büyük bir zemin oluşturmuştur. 1830’da Şuşa’da, 1831’de Nuha’da,
1832’de Bakü’de, 1833’te Gence’de ve 1837’de Şamahi’de açılan
Türk okullarının başarılı eğitimi, bu okulların hızla çoğalmasına ve
dolayısıyla öğrencilerinin artmasına sebep olmuştur3. Bu okullarda
Tafsilat için bkz., M. Saray, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk
Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, Çantay, İstanbul, 2003, s.24-44.
2
Tekiner, “Azerbaycan”, Studies on the Soviet Union, XI/I, s 44; Mirza
Bala, Milli Azerbaycan Hareketi, Berlin, 1938, s 40-47.
3
Eliyarlı-Muhtaroğlu, “XIX. Asır Azerbaycan Medeniyeti”, Azerbaycan
Tarihi, s.720-722.
1
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öğrenim gören gençler, aynı zamanda Avrupa medeniyeti hakkında
da bilgi sahibi oluyorlardı1. Buna ilaveten Azeri gençleri, Rus aydınlarının yazdığı eserleri okumaya, dolayısıyla hem onların Çarlık
istibdatına karşı verdiği meşrutiyet mücadelesini, hem de onların
sosyal hayatını öğrenme fırsatı buluyorlardı.
Ne var ki, bu Rus okullarında vazife gören bazı öğretmenlerin
Azeri gençlerini Ruslaştırmak için ısrarla mücadele etmesi halk arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştur. Bunu gören İran taraftarları
Ahund ve Mollalar, Azerbaycan halkını Rus okullarından soğutmak
için büyük bir propagandaya başlamışlardır. Bu propagandanın tesiri
altında kalan bir kısım halk, Rus okullarında okuyan gençlere “Rus
balası” adını takarak tepki göstermiştir.
Bu arada, yabancı tesirinden uzak; millî ve kültürel kalkınmanın
ancak modern eğitim usûlü ve kitaplarla alacağını anlayan bir kısım
Azerbaycan aydını, bunun içinde yeni usûlde ve Türkçe eğitim yapacak okulların açılması için çalışmaya başlamıştı. Bu konuda ilk
ciddi teşebbüsü yapan ise Abbaskulu Ağa Bakühanlı (1794-1846)
olmuştur. 1832’de Rus Hükümetine yaptığı bir müracatla “hemvetenlerinin maariflenmesi” için okul açmak istediğini belirtmiştir2.
Hatta yeni neslin ahlâklı yetişmesi için “ Nasihatnâme” adı altında
Türkçe bir ders kitabı da yazmıştır. Ne var ki, Tiflis’teki Rus yönetiminde memur olarak çalıştığı için arzu ettiği okulu açamamıştır.
Fakat onun bu hareketi diğer aydınları harekete geçirmeye yetmiştir. Nitekim, çağdışı olan Mirza Şefi Vâzıh, 1832 yılında Gence’de
yeni usül bir mektep açarak eğitime sokmuştur. Ayrıca, Azerbaycan
Türkçesi’nde bir de ders kitabı yazmıştır3.
Abbaskulu Ağa ile Mirza Şefi’yi Kasım Bey Zâkir, İsmail Bey
Kutkaşınlı ve Mirza Fethali Ahundzade takip etmişlerdir. Ahundzade Azerbaycan’da eğitimin yaygınlaştırılması ve başarılı olabilmesi
için mutlaka Arap alfabesinin ıslah edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu eğitimcilerin 19. asrın ilk yarısında başlattıkları eğitimde
1
H. Baykara, Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri, Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1966, s. 106.
2
İ. Yüksel, Azerbaycan’da Fikir Hayatı ve Basın, Acar Yay., İstanbul,
1987, s. 73.
3
Baykara, Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri, s. 104-105.
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modernleşme akımı, giderek gelişmiş ve 1870’li yıllardan itibaren
modern usûl-ü cedit mektepleri çokça açılmaya başlamıştır1.
Azerbaycan halkı okuyup aydınlandıkça, Rus idaresi altında uğradığı haksızlıklara karşı mukavamet etmeye başlamıştır. Sonunuda,
Azerbaycan halkı, Rus yönetimine karşı bilinçli bir mücadeleye girerek, Ruslardan ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve siyasi alanlarda
daha eşitlikçi bir idare tarzı istemeye başlamıştır.
b) Ekonomik Gelişmenin ve Sömürülmenin Tesirleri
Azerbaycan Türklerinin başlattığı bu aydınlanma hareketine ülkelerinde, özellikle Bakü’da cereyan eden ekonomik gelişmelerin
büyük tesiri olmuştur. Bir kısım Azerbaycan Türkünün iş hayatına
girerek başarılı olması ve kazançlarının bir miktarını halkın yetişmesine ayırmasına Azerbaycan’da her alanda ileri hamlelerin yapılmasına zemin hazırlamıştır. Bu ise, Azerbaycan halkı arasında milli duyguların artmasına sebep olmuştur. Azerbaycan halkı arasında, ticaret
hayatına atılarak zengin olan başlıca şahsiyetler, Hacı Zeynelabidin
Tagiyev, Musa Nağıyev, Murtaza Muhtarov, Şemsi Esadullayev,
İ. Hacinski, H. Dadaşov’dur. Bu zengin iş adamları Şeki’de ipekçilik, Nahçıvan’da tuz işletmesi, Gedebey’de Bakır, Taşkesen’de bakır
ve kobalt madenleri istihsal ediyor, ayrıca balıkçılık, pamukçuluk ve
tütünçülük yapıyorlardı. Rusların Azerbaycan Türklerini tam olarak
kontrollerine almak ümidiyle onların eğitimine katkıda bulunmaları ve iş dünyasına girmesine izin vermeleri Azerbaycan Türklerinin
milli şuur yönünden uyanmalarına ve kendi dillerini kullanmalarına
vesile olmuşlardır. Azerbaycan Türklerinin dil ve kültür alanındaki
başarıları bilhassa Gaspıralı İsmail Bey’in de tesiri ile gelişmiş ve
onların politik sahada uyanmalarını sağlamış, bu ise Rusların büyük
telaşa kapılmalarına sebep olmuştur2.
Bilindiği gibi Ruslar, Çar Petro zamanından beri Kafkasların ve
Orta Asya’nın ticârî ve ekonomik zenginliklerine kavuşmak için mücadele veriyordu. Bu maksatla Ruslar, devletler arası hukuku hiçe sayarak, XIX. asrın ilk çeyreğinde Kafkasları ve Kuzey Azerbaycan’ı,
Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, s.58-59.
Tekiner, “Azerbaycan”, Studies on the Soviet Union, XI/I, s 44; Mirza
Bala, Milli Azerbaycan Hareketi, Berlin, 1938, s 40-47.
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1864-1884 arasında da Orta Asya’yı işgal etmiştir1. Amerikan iç
harbinin uzaması dolayısıyla pamuk üretiminde ortaya çıkan sıkıntı
dünya pamuk ve tekstil piyasalarında büyük durgunluğa sebep olmuştu. Ruslar işgal ettikleri Türkistan ve Kafkas ülkelerinden aldıkları pamuktan büyük faydalar sağlamış, ayrıca bu bölgelerdeki
ticârî faaliyetleri kontrol altına alarak, büyük kârlar sağlamıştır. Bu
ekonomik ve ticârî kazançlara ilaveten, zengin petrolu ile Bakü’nün
milletlerarası bir sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi, Ruslar
için Azerbaycan’ı, bilhassa petrol yönünden stratejik yönden önemli
bir ekonomik bölge haline getirmiştir.
Azerbaycan’da petrolün büyük kazançlar getireceğini gören Ruslar, 1872 yılında bir kanun çıkararak, petrol sanayinin gelişmesini
engelleyen iltizam sistemini ortadan kaldırmış ve petrol yataklarını
üretimine girecek şirketler uzun vadeli olarak kiralamaya başlamıştır. Bu yasadan önce Bakü’de 12 şirket petrol işiyle uğraşmakta idi.
Bu yasanın çıkmasından sonra bu şirketlerin sayısı hızla artmış ve
asrın sonlarına doğru 140’a ulaşmıştır. Aynı zamanda, Rus ve yabancı ülkelerin kapitali petrol sanayisi için Bakü’ye akmaya başlamıştır. Bu arada, 1872 yılında Rus petrol şirketi “Oil” ile İsveçli
1874 yılında “Nobel Kardeşler Nafta Kumpanyası” adlı ana petrol
şirketi Azerbaycan’da petrol üretimi için çalışmaya başlamıştır.
1880’li yıllarda Fransızların Rothschild şirketi Bakü petrolleri için
büyük yatırımlar yaptı. Bunu gören İngilizler, Alman ve Belçikalılar
1890’lı yıllarda Bakü petrollerinin üretimi için yatırım yapmaya başladılar2. Petrol çıkarımı için 1871’de burgu usulü ile ilk kuyu kazıldı.
1871-1885 arasında açılan kuyuların sayısı 10’u buldu, dolayısıyla
Petrol üretiminde büyük mesafe kat edildi. Nitekim 1872’de Rusyanın istihsal ettiği petrol 6.700 ton iken 1877’de 76.000 bin tona ulaşmıştır. Yeni petrol makinelerinin getirilmesi ile bu istihsal 1885’de
2.000.000, 1901 yılında ise 11.000.000 tona ulaşmıştır. 1878’de başlayan ve 1883’de tamamlanan Bakü-Batum tren yolu Azerbaycan’ın
1
Geniş bilgi için bkz., M. Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875),
TTK, Ankara, 1994, s. 29-99.
2
Swietochowski, a.g.e., s. 39; H. Bal, “Azerbaycan’da Petrol ve Petrol
Endüstrisine Genel bir Bakış”, Kafkas Araştırmaları, IV, (1998), s. 19-20.
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ve Rusya’nın Batı Avrupa ülkeleri ile bağlantısını sağlamış ve bu
yolla Azerbaycan petrolü Avrupa’ya ve dünya piyasalarına pazarlanmaya başlanmıştır. Bilhassa Bâkü-Batum demiryoluna paralel olarak 1896-1906 arasında petrol boru hattının inşası ile Azerbaycan
petrolü bol miktarda Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştır1.
1897 yılında Batı ülkelerine 25 milyon Rublelik petrol satan Rusya,
1900 yılında bu kazancını 46 milyon Rubleye çıkarmıştır2. Bu petrol
ticaretinden Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Şemsi Esadullayev ve Musa
Nagiyev başta olmak üzere bir kısım Azerbaycan iş adamı önemli
kazançlar elde etmekle beraber, büyük kazancı Ruslar elde etmiştir3.
Petrol sanayisinin gelişmesiyle birlikte Bakü’ nün nüfusu da hızla arttı.1863’te 14.000 olan Bakü’nün nüfusu 1903’ e gelindiğinde
206.000’ e ulaşmış ve Kafkasya’nın en kalabalık şehri haline gelmiştir. 1905’ de şehri ziyaret eden bir yabancı durumu şöyle tasvir ediyordu: “Eski şehrin etrafında, dünyanın her yerinde şansını denemek için
akan insanları barındıran bir sürü yeni mahalle yükselmişti. Rıhtım
boyunca yükselen bazı binalar büyük ve heybetli idiler. Sınırsız refahı
göz önünde bulundurulduğunda, son derece kötü işleyen bir şehirdi.
Petrol çıkarmanın yasak olduğu merkezde zengin tüccarlar, işadamları
ve uzmanlar oturuyordu. Bunun çevresinde ise endüstriyel kenar mahalleler sıralanıyordu: Karaşehir, Akşehir, Zilki, Ahmadlı, Bibi-Eybat,
Ramoni, Zebrad ve Bamakani. Alelacele inşa edilen bu gecekondu
evlerinde çoğunluğu fakir olan Müslüman ahali oturuyordu”4.
Petrol çıkaran yabancı şirketler çoğaldıkça, arazisi olmayan
veya yetersiz arazisi olan Azerbaycan köylüsü iş bulmak ümidiyle
Bakü’ye akın etmiştir. Petrol endüstrisinde çalışan bu Azeri köylüleri daha çok vasıfsız ve dolayısıyla düşük ücret alan işçi kesimini
oluşturuyordu. Maharet ve eğitim isteyen daha yüksek ücretli işlerin
hemen tamamı Ruslara ve Ermenilere veriliyordu5.
Bal, a.g.m., s. 25.
Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, s.41.
3
Bal, a.g.m., s. 23-24; M. İbrahimov, “XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Petrol Sanayisinde Milli Sermaye Problemi”, Azerbaycan, sayı: 279 (1990-Ankara), s. 33-36.
4
Swietochowski, a.g.e., s. 40-41.
5
Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, s. 47-48.
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Kendi ülkelerinin zenginliklerini başta Ruslar ve Ermeniler olmak üzere diğer yabancı milletlerin sömürdüğünü, esas Azerbaycan
halkının ise fakir bir hayat yaşadığını gören Azerbaycan aydınları
halkın haklarını korumak için harekete geçmiştir. Azerbaycan’da
aydın dendiği zaman, tıpkı Osmanlı Türkiyesi’nde olduğu gibi,
Avrupa’da okumuş, Avrupayı ve dünyayı bilen kişi demekti. Azerbaycan aydınlarının önemli bir kısmı “Rus-Tatar Okulları” ile “Rus
Askeri Okulları”nda okumuştur. Bir kısmı ise, Gaspıralı İsmail
Bey’in tesiri ile modernleşterelmiş yerli okullardan mezun olmuştu.
Daha önce de belirtildiği gibi, Vorontsov’un Kafkas Genel Valiliği zamanında Azerbaycan Türkleri, Rus idare sestemine yardımcı
olmak maksadıyla bu okullara alınmaya başlanmıştı1. Zamanla,
okumak isteyenlerin sayısı arttıkça ve Rus idarecileri de hoşgörülü
davrandıkça, Rus okullarında okuyan gençlerin sayısı da artmıştır.
Hatta, sayıları az da olsa bu gençlerin bir kısmı Rus üniversitelerinde okuma fırsatı bulmuştur. Ayrıca, Hacı Zeynel Abidin Tagiyev
başta olmak üzere bazı zengin Türk işadamlarına Azerbaycan halkının eğitimi için para desteğinde bulunması Azerbaycan’da eğitim seviyesini hızla yükseltmeye başlamıştır. Çok geçmeden Azerbaycan
aydınları arasından büyük fikir adamları, eğitimciler, gazeteciler,
edip ve şairler yetişmeye başlamıştır. Bu kıymetli insanlar, ezilen
ve sömürülen Azerbaycan halkının haklarını korumak için cesurca
mücadele vermişlerdir. Azerbaycan aydınlarının, Azerbaycan halkının haklarını müdafaa için başlattıkları mücadele kısa zamanda millî
duyguların da gelişmesini sağlamıştır.
c) Azerbaycan Halkını Aydınlatan Öncüler
Azerbaycan’da millî şuurun uyanmasına öncülük eden aydınların verdiği mücadeleyi burada bir daha geniş olarak hatırlamak
zarureti vardır. Müstakil Azerbaycan hanlıklarının Rus işgaline
uğramasından sonra, yani XIX. yüzyılın ilk yarısında yetişen Abbaskulu Ağa Bakühanlı (1794-1846), Mehmed Ali Mirza Kâzım
Bey (1802-1870), Kasım Bey Zâkir (1774-1857), Mirza Şefi Vazıh
(1794-1852) ve İsmail Bey Kutkaşınlı (1806-1861) bu öncülerin başında gelmiştir. Rus idaresinde memur olarak çalıştığı yıllarda pek
1

Swietochowski, a.g.e., s. 42-43.
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çok yeri gezip gören Abbaskulu Ağa Bakühanlı, Bakü hanlarından
II. Mirza Mehmet Han’ın oğludur. Şark ve Garp kültürlerinin yanı
sıra Rusça, Arapça ve Farsça öğrenen Bakühanlı, Azerbaycan Türklerinin tek kurtuluş yolunun eğitimden geçtiğini savunarak bu alanda ilk mücadeleyi verenlerden biri olmuştur. İlmî ve edebî sohbetleri
sevdiği için, “İrfan Meclisi” adını verdiği evini devrin ilim adamlarına, edip ve şairlerine açarak bu dostları ile Azerbaycan Türklerinin
hem geleceğini ve hem de kültürel potansiyelini tartışmıştır1.
Eğitim seferberliği yapacak Azerbaycan halkının bunu kendi
dili ile yapması gerektiğine inanan Mehmet Ali Mirza Kâzım Bey,
Derbend’de doğmuş, yörenin ulemasından muntazam dersler alarak
tahsilini tamamlamış ve kendini Şarkiyat ve Türkiyat araştırmalarına
vermiş bir âlim kişi idi. Azerbaycan Türkçesi üzerinde ilk ciddi araştırmayı yapan Kâzım Bey Rusça, İngilizce, Arapça ve Farsça dillerini de bilen bir kişiydi. Kazan Üniversitesinde Şarkiyat ve Türkiyât
üzerinde dersler veren Kâzım Bey, Rus hükümetine bir rapor sunarak, Rus idaresinde yaşayan Türk kavimlerinin Tatar dilini (Türkiye
Türkçesini) eğitim dili olarak kullanmalarına ve bir tek Türk dilinde
(lehçesinde) eğitim görerek ortak bir dile kavuşmalarına izin verilmesini istemiştir. Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik”
parolasını gerçekleştirmek için yıllar önce bu mücadeleyi vermiştir.
Böylece, Türk kavimleri arasında bir birliğin de kurulacağına inanmıştır2.
Azerbaycan Türkleri’nin milli kültürel uyanışına öncülük eden
aydınlardan biri de Kasım Bey Zâkir’dir. Edip ve şâir olan Kasım
Bey, Karabağ’ın Şuşa şehrinde doğmuş, babası Karabağ hanları
sülalesine mensup olmakla beraber büyük sıkıntılar içinde kendini
yetiştirmiş kıymetli bir fikir adamıdır. Rus idarecilerinin Karabağ
halkına yaptığı zulmü ve haksızlığı şiirlerinde ustaca hicvettiği için,
Ruslar tarafından sevilmeyen bir zat idi. Azerbaycan halkının gaspedilen haklarını şiirlerinde dile getirdiği için halk tarafından çok sevi1
M. F. Köprülü, “Abbaskulu Ağa”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi,
İstanbul, 1935, Sayı: 1, s. 19-22; A. Yurtsever, “Abbaskulu Ağa Bakühanlı”,
Azerbaycan Dergisi, Mayıs 1953, s. 15-17.
2
A. Caferoğlu, “Büyük Azerî Âlimi Mirza Kâzım Bey”, Azerbaycan Yurt
Bilgisi, Mayıs 1932, Sayı: 2-5, s. 63-65.
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len Kasım Bey Zakir, kendinden sonra yetişen Azerbaycan şairlerine
de tesiri olan kıymetli bir düşünür idi1.
Filozof lâkabı ile tanınan Mirza Şefi Vâzıh ise, lirik ve felsefî
şiirleriyle yalnız Azerbaycan’da değil, başka ülkelerde de tanınan
bir şâir idi. Babası Gence Hanı Cevat Han’ın mimarı idi. 1830’da
Gence’de açtığı okulda modern usullerle eğitim verilmesini sağlayan Mirza Şefi, bu okulda Azerbaycan fikir hayatında büyük yeri
olan Mirza Fethali Ahundzâde’nin yetişmesine yardımcı olmuştur.
Gaspıralı İsmail Bey’in Türk eğitim dünyasına sunacağı Usûl-ü
Cedit mekteplerinin ilk örneğini 25 yıl önceden gerçekleştirmiş ileri görüşlü bir aydın olan Mirza Şefi, Azerbaycan halkının yegâne
kurtuluş yolunun eğitim olduğunu söylemiş ve bu alanda da büyük
hizmetler vermiştir. Rus okulları için yazdığı Türkçe kitap, uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. Tiflis’te Rus okulunda Türkçe
hocalığı yaptığı yıllarda, orada memurluk yapan dostu Abbaskulu
Bakühanlı ile birlikte kurduğu “Divan-ı Hikmet” adlı derneğe devam eden Gürcü ve Ermeni dostlarıyla sohbetler eden Mirza Şefi,
bu dernekte Türkçe ders verdiği Alman müsteşrik F. Bodeustedt
ile dost olmuş ve bu dostunun kendisi hakkında yazdığı yazılar ile
Avrupa’da meşhur olmuştur2.
XIX. yüzyılın ilk yarısında Azerbaycan aydınlanma hareketine
büyük katkıları olan şahsiyetlerden biri de İsmail Bey Kutkaşınlı idi.
Kutkaşın hâkimi olan babasının Ruslar tarafından öldürülmesiyle
başlangıçta sıkıntılı günler geçiren İsmail Bey, akrabalarının yardımı
ile önce “Tiflis Nüceba Mektebi”nde okumuş, orada gösterdiği başarıdan sonra Rus harp okuluna devam etmiştir. Subay olarak katıldığı
Rus ordusunda generalliğe kadar yükselen İsmail Bey, vazifesi icabı
muhtelif yerleri görmüş, iyi derecede Fransızca ve Rusça bildiği için
de bolca yabancı eser okuma fırsatı bulmuştur. Emekli olduktan sonra yazdığı hikâyeler Fransızca olarak Avrupa’da da yayınlanmıştır.
Hikâyelerinde Azerbaycan Türklerinin millî yaşayış tarzını, âdet ve
geleneklerini ve vatanı Azerbaycan’ın güzelliklerini anlatan İsma1
A. Yurtsever, “Kasım Bey Zakir”, Azerbaycan Dergisi, Ankara, 1952,
Sayı: 10, s. 4-6.
2
Baykara, “Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri”, s. 103-104; A. Caferoğlu “Mirza Şefi Hakkında Notlar”, Türkiyat Mecmuası (1928), II, s. 268.
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il Bey Kuşganlı, medenî ve hür bir hayat arzulayan tipleri canlandırmıştır. Bu yazılarıyla Azerbaycan halkına vatan ve millî kültür
sevgisini aşılayan İsmail Bey, Bakühanlı, Mirza Kazım Bey, Kasım
Bey Zakir ve Mirza Şefi Vâzıh ile birlikte Azerbaycan halkının millî
benliğine kavuşmasına büyük katkılar sağlamıştır1.
XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Bakü’deki zengin petrol yataklarının yavaş yavaş üretime girmesi, bu üretime 1872’den
itibaren hız verilmesi, hem Azerbaycan halkının, hem de ülkenin her
alanda değişikliklere uğramasını sağlamıştır. Bu dönemde Azerbaycan halkının eğitim hayatında daha radikal ve gerçekçi değişiklikler olduğunu görüyoruz. İşadamlarından Hacı Zeynelabidin Bey ve
arkadaşlarının maddî destekleriyle Azerbaycan’da okullaşma süreci
daha da hızlanmıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda cereyan eden bu değişikliklere yön veren, Azerbaycan halkının daha fazla sömürülmemesi ve haklarının gasbedilmemesini isteyen aydınlar
grubunun başında şu üç önemli şahsiyeti görüyoruz: Mirza Fethali
Ahundzâde (1812-1878), Hacı Seyyid Azim Şirvani (1835-1888),
Hasan Melikzâde Zerdâbi (1837-1907).
Mirza Fethali Ahundzâde, Nuha (Şeki)’da doğmuş, babasını ve
yakınlarını, Rus işgali esnasında kaybetmiş, Hacı Ali Asger adında
aydın bir din adamının himayesinde İslâmi ilimler öğrenirken, Mirza
Şefi Vazıh ile tanışmış ve onun tavsiyesi ile Nuha’da yeni açılan Rus
okuluna girmiş ve orada Rusça’yı öğrenmiştir. Hamisi Ahund Hacı
Ali Asger’e olan minnetinden dolayı Ahundzâde adını da alan Mirza
Fethali, çok okuyup çok araştıran bir kişiliğe sahipti. Okudukça ve
öğrendikçe Azerbaycan halkını cehaletten nasıl kurtarırım düşüncelerine dalan Ahundzâde, şiirlerinde, yazdığı tiyatro eserlerinde hep
yenilikçi fikirleri savunmuş ve kısa zamanda aydınlar zümresi içinde
eşsiz bir yere ulaşmıştır. Yazdığı piyeslerde bilhassa yerli hayattan
alınmış, sade ve anlaşılır bir halk dili kullandığı için, halk tarafından
da çok sevilen bir şahsiyet haline gelmiştir. Osmanlı Türkiyesi’nde
Avrupai tarzda ilk tiyatro eserini yazan Şinâsi’den dokuz yıl evvel,
1850’de tiyatro eserini yazan Ahundzâde, teknik ve tarz yönünden
Şinâsi’den daha usta olduğunu ortaya koymuştur. Türkçe’yi tiyatBaykara, a.g.e., s. 106-110; F. Köçerli, Azerbaycan Edebiyat Tarihi
Materyalleri, Bakü, 1926, I/II, s. 401-402.
1
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ro çalışmalarında başarıyla kullanmıştır. Gaspıralı İsmail Bey de,
Mirza Fethali’nin komedilerindeki tabiilik ve samimiyetin devrin en
muktedir Osmanlı edibi addedilen Abdülhak Hamid’den bile başarılı olduğunu belirtmiştir1. Okumayı ve tiyatroyu seven bir kişi olan
Kafkas Genel Valisi Vorontsov, Ahundzâde için “Türklerin Moliere”i
adını takmıştır2.
İslâm dünyasının geri kalmışlığının başlıca sebebini okur-yazar
azlığı olduğunu gören Mirza Fethali Ahundzâde, genel olarak Arap
alfabesini kullanan İslâm ülkelerinde alfabe ıslahatının şart olduğuna inanıyordu. Arap alfabesinde nasıl ıslahat yapılacağını anlatan bir
eser yazan Ahundzâde, İstanbul’a gelerek İslâm dünyasının Halifesi
olan Osmanlı padişahının Sadrazamı Fuat Paşa’ya sunmuştur. Fuat
Paşa da eseri incelenmek üzere “Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye”ye
göndermiştir. Cemiyet, Ahundzâde’yi çağırarak bir toplantıda teklifini anlatmasını istemiştir. O da uzun bir izahtan sonra fikirlerini
şu üç madde üzerinde özetlemiştir: “1- Müslüman Türk ülkelerinde
cahilliğin nedeni Arap yazısıdır. 2- Arap yazısını kullanma bir din
işi değildir, yeni bir yazı alınmasına karşı dini açıdan bir sakınca
yoktur. 3- Yeni bir yazı sistemine geçiş sürecince eski yazı yeninin
yanında devam edebilir.”3 Bu ilmi izahlara rağmen, Ahundzâde’nin
teklifi kabul edilmemiştir. Ahundzâde’ye çalışmalarından dolayı bir
“Mecidî” nişanı verilerek uğurlanmıştır4. Ahundzâde, aynı teklifi
İran Şahına da yapmış, fakat red cevabı almıştır. Üzülerek ülkesine
dönen Ahundzâde, 1864-65 yıllarında yazdığı “Kemal-üd Devle’nin
Cemal-üd Devle’ye Mektupları” adlı eserinde daha da ileri giderek
Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kabul edilmesi gerektiğini
ve böylece İslâm ülkelerinde okuma-yazmanın kolaylaşacağını ileri
sürmüştür5. Yıllar sonra, Azerbaycan ve Türkiye Latin alfabesine ge1
2
3

İ. Gaspıralı, “Mirza Ahundof”, Türk Yurdu, C. I (1912), s. 129.
Swietochowski, a.g.e., s. 43-44.
N. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yay., İstanbul, 1973,

s.233.
4
Y. Akçura, Yeni Türk Devletinin Öncüleri, Ankara, 1981, s. 38;
F. A. Tansel, “Arap Harflerinin Islahı ve Değiştirilmesi Hakkında İlk Teşebbüsler ve Neticeleri”, , Belleten, TTK, Sayı: 66 (1953), s. 224-249.
5
M. Bala, “Mirza Fethali Ahundzade”. Azerbaycan Dergisi, Nisan, 1953,
s.15-16; Tansel, a.g.m., s.240-249.
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çerek okuma-yazmada büyük ilerlemeler kaydederken, muhakkak ki
ileri görüşlü Ahundzâde’nin ruhunu da şâd etmişlerdir.
XIX. yüzyıl Azerbaycan yenileşme çağının en büyük öncülerinden biri olan şair ve eğitimci Hacı Seyyid Azîm Şirvâni Şamahi’de
doğmuş, babasını küçük yaşta kaybettiği için bir din âlimi olan dedesinin yardımı ile Bağdat, Şam ve Kahire’de dinî ilimler eğitimi
almıştır. Fakat, İslâm dünyasının önderi konumunda olan din adamlarının tutucu ve bağnaz hallerini görünce, dini konularda çalışmayı bırakıp öğretmenliğe başlamıştır. 1869’da Şamahi’de açtığı modern Türk okulunda Türkçe, Rusça ve Farsça derselerini vermiştir.
1884 yılında Gaspıralı İsmail Bey’in açtığı mektep ile bütün RusyaTürk dünyasına yayılan Usul-ü Cedid Mekteplerinin ilk örneği sayılan Şirvani’nin okulu, XIX. asrın sonlarında ortaya çıkan Azerbaycan aydınları zümresinden bir çok kişinin yetiştiği yer olmuştur.
Usul-ü Cedid adı altında Azerbaycan maarif tarihinde yer almış olan
Şirvani’nin okulu, zamanla Azerbaycan Türklerinin eğitim, öğretim
ve kültür hayatı üzerinde çok olumlu etkiler yapmıştır1.okulun Türkçe ders kitabını da yazan Seyyid Azim Şirvanî kitabında sade Türkçe
ile yazdığı hikayelerle de ün salmış ve kitabı Azerbaycan’daki Rus
okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur2.
Hacı Seyyid Azim Şirvânî, çağdaşı olan ilk Azerbaycan gazetecisi ve fikir adamı Hasan Melikzâde Zerdâbî’nin 1875’de kurduğu
“Ekinci” gazetesinde yenilikçi şiirler yazarak bu gazetenin yazı ailesine katılmış ve halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Şirvânî şiirlerinde
milletin içinde bulunduğu cehaletten kurtulup ilerlemesi için gayret gelmesini, İslam Dinini hurafelerle harap edildiğini bu yüzden
Müslümanlığın hakiki mecrasına geri döndürülmesi gerektiğini
savunmuştur. Türkçe’den bayka Rusça veya Avrupa dillerindne bir
yabancı dil öğrenmenin gençler için zaruri hale geldiğini belirterek
dönemine göre, yeni ve medeni fikirler ileri sunmuştur3.
Rusya idaresinde yaşayan Türkler arasında ilk Türkçe gazeteyi
çıkaran Hasan Melikzâde Zirdâbî, yalnız gazeteci değil aynı zamanBaykara, Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri, s.170-171.
A. Caferoğlu, “Azerbaycan’da Maarif Hareketleri”, Türk Kültürü,
Sayı:18 (1964), s.131.
3 Baykara, a.g.e., s.171-172.
1
2
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da alim, filazof ve eğitimçi bir şahsiyet idi. Gökçay kazasının Zerdab
köyünde doğan Hasan Melikzâde, aydın bir görüşlü bir zat olan babasının tavsiyesi ile önce dini eğitim görmüş, sonra da Rus okulunda
okumuştur. Yakın dönemde Azerbaycan halkının uğradığı haksızlıkları babasından dinleyip öğrenen Hasan Melikzâde, Tiflis’teki Rus
lisesinde gösterdiği üstün başarı dolayısıyla burslu olarak Moskova
Üniversitesine gitmiştir. Üniversitede Ziraat ve Matematik fakültelerini birincilik ile bitirdiği için kendisine üniversite hocalığı teklif
edilmiş, fakat, o bu teklifi kabul etmeyerek ülkesi Azerbaycan’a dönmüştür. Üniversite yıllarında çok okuyup araştıran Hasan Melikzâde,
hem Rusya’da hem de Avrupa’da neler olup bittiği hakkında geniş
bilgi sahibi olmuştur.
Azerbaycan’a döndükten sonra Rus idare merkezi olan Tiflis’de
hükümet namına çalışan Hasan Melikzâde, vazifesi esnasında Rus
yönetiminin ve onunla işbirliği yapan toprak sahiplerinin Azerbaycan köylüsüne nasıl kötü davrandıklarına yakından şahit olmuştur.
Azerbaycan köylülerini korumaya çalışınca da hem işinden olmuş,
hem de bir suikast ile öldürülmek istenmiştir1. Bu badereden sağ olarak kurtulan Hasan Melikzâde Zerdâbî, Azerbaycan halkının kötü
Rus yönetiminden kurtulması için mutlaka eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğine inanarak okullaşma mücadelesini başlatmıştır.
Rus okullarına sadece ileri gelen zevatın ve toprak ağalarının çoçuklarının alındığını, köylü çocuklarına ise bu şansın veilmediğini gören Zerdâbî, yerli okulların da henüz yenileşme dönemine girmediği
için yetersiz kaldıklarını düşünerek öğretmenlik yapmaya karar vermiştir. Bakü’deki Rus okuluna Tabiat Bilgisi öğretmeni olarak hocalık hayatına başlayan Zerdâbî, kısa zamanda hem öğrencileri hem
de halk tarafından sevilen bir insan haline gelmiştir. Ruslar, Türkçe
bir yayın organına henüz izin vermediği için Zerdâbî, bölgede çıkan Rusça gazete ve dergilere yazılar yazmış, halkı okumaya teşvik
etmiş ve edindiği bilgi ve tecrübeleri de halkın istifadesine sunmuştur2. Öğretmenlik yıllarında Mirza Fethali’nin “Hacı Kara” adlı piyesini Türkçe olarak Bakü-Rus okulunda temsil ettirerek Azerbaycan toplumuna tiyatro sevgisini aşılamaya çalışmıştır. Okuyan fakir
1
2

Azerbaycan Matbuatının 50 Yıllığı ve Ekinci, Bakü, 1926, s.15-26.
Azerbaycan Matbuatının 50 Yıllığı, s.19-22.
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öğrencilere burs bulmak için de bir hayır cemiyeti kuran Zerdâbî,
Bakü’nün zenginlerinden ve hayırseverlerden yardım toplamak suretiyle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır1. Fakat, bir
müddet sonra bu hayır cemiyetine yardım gelmemeye başlayınca bu
cemiyeti üzülerek kapatmak mecburiyetinde kalmıştır.
Gençlerin eğitimi için kurduğu hayır cemiyetine gösterilen ilgisizliği Müslüman bir topluma yakıştıramayan Zerdâbî, onları uyarmak için bir gazete çıkarmaya karar vermiştir. Böylece, çıkaracağı
gazete vasıtasıyla milleti uyuduğu gaflet uykusundan uyandırmak
istemiştir. Kendisine inanan ve güvenen bazı dostlarının maddî desteğini alan Zerdâbî, 12 Nisan 1873 günü Bakü valiliğine bir dilekçe
vererek “Azerbaycan halkı arasında maarifi ve faydalı bilgileri” yaymak maksadıyla bir gazete çıkarmasına izin verilmesini istemiştir. O
sıralar Bakü’de valilik yapan Starosiliski maarif düşkünü bir şahıs
olduğu için, bu Türkçe gazetenin çıkışıyla ilgili izni Çar’dan bizzat
almıştır. Binbir güçlükle hazırlıklarını tamamlayan Zerdâbî, 4 Ağustos 1875 günü “Ekinci” gazetesini çıkarmaya muvaffak olmuştur.
Ekinci, Rusya Türkleri arasında çıkan ilk Türkçe gazete olmuştur.
Bu hareket aynı zamanda Azerbaycan milli matbuatınında temelini
ve başlangıçını oluşturmuştur2.
Başlangıçta 100 adet basılan Ekinci gazetesi, halktan gördüğü rağbet üzerine kısa zamanda sayısını hızla artırmış ve abone adedi 400’ü
bulmuştur. 1877’de baskı adedeni 800’e çıkaran Ekinci, Türk-Rus
Harbinin başlaması ve yöneticilerin Rus idaresinde yaşayan Türkleri
Türkiye taraftarı bir harekete girişmemeleri için sıkı gözetim altında
tutmaya başlayınca bu baskı hem Zerdâbî’yi ve hem de Ekinci’yi zor
duruma sokmuştur. Azerbaycan Türkleri arasında milli şuurun uyanmasını sağlayacağı endişesi ile Ekinci gazetesi basit bir bahane ile
Rus yönetimi tarafından kapatılmıştır. Buna çok üzülen Zerdâbî, bütün uğraşmalarına rağmen gazetesini yeniden çıkarma izni alamamıştır. Fakat o boş durmamış, Gürcü dostu Niko Nikoladze’nin Tiflis’te
çıkardığı “Obzor” gazetesinde yazılar yazarak Azerbaycan halkının
aydınlaması için fikirlerini açıklamaya devam etmiştir. Bu arada, Hacı
Zeynelabidin Tagiyev ile dostluğunu ilerletmiş ve maarif sevdalısı bu
1
2
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Azerbaycan Matbuatının 50 Yıllığı, s.27.
Azerbaycan Matbuatının 50 Yıllığı, s.9.

iş adamının desteği ile 1901 yılında Bakü’de ilk kız okulunu açmıştır.
Müdüreliğini eşi Hanife Hanımın yaptığı bu okul, Azerbaycan Türklerinin ilk kız okulu olarak tarihe geçmiştir1.
Rusya’daki 1905 meşrutiyet hareketinden sonra, halkının sevgisi ve desteği ile “Duma”ya Azerbaycan temsilcisi olarak seçilen
Zerdâbî, Duma’da da halkının menfaatlerini savunmaya devam etmiş, yapılan haksızlıkları cesurca dile getirmiştir. Nihayet, milletini
uyandırmak ve onun haklarını müdafaa etmek için verdiği bu ağır
mücadeleye kalbi daha fazla dayanamamış ve 1907 yılında hayata
gözlerini yummuştur.
Bütün ömrünü Azerbaycan halkının aydınlaması için harcayan
Hasan Bey Melikzâde Zerdâbî, Avrupa usulünde Türk dilinde tedrisat yapacak milli mekteplerin açılması, milli tiyatronun tesisi, milli hayır cemiyetlerinin kurulması ve milli mabuatın yerleşmesi için
mücadele etmiş, bu eşsiz ve büyük fikir adamı muhakkak ki modern
Azerbaycan’ın doğuşuna en büyük damgayı vuran şahsiyetlerin başında gelmektedir.
d) Azerbaycan Halkının Millet Olma Şuurunun Gelişmesi
Daha önce bu çalışmanın ilgili bölümlerinde izah edildiği gibi
Azerbaycan, Türkiye’den sonra en kalabalık Türk nüfusuna sahip
bir ülke olduğu için, tabiatıyla herkes tarafından bir Türk ülkesi olarak biline gelmiştir. Asırlar boyu kendi örf ve ananelerini, kültürünü,
dilini ve edebiyatını çanlı bir şekilde koruyan Azerbaycan Türkleri,
son bir asırda İran ve Rus yönetimlerinin Farslılaştırma ve Ruslaştırma politikalarıyla karşı karşıya kalmış bulunuyordu. Her iki müstevli ülke, Azerbaycan halkının kendi dilinde eğitim almasına izin
vermediği gibi, Farsçayı ve Fars kültürünü, Rusça ve Rus kültürünü empoze ederek sir nevi Azerbaycan Türklerini Farslılaştırma ve
Ruslaştırma programlarını uygulamışlardı2.
Bu arada, Bakü-Batum tren hattının açılması ile Azerbaycan
aydınları kolaylıkla İstanbul’daki kardeşleri ile buluşma ve istişare
etme şansına sahip olmuşlardır.
1
Azerbaycan Matbuatının 50 Yıllığı, s.59-47; M. Bala, “Zerdablı Hasan
Bey-li” Türk Yurdu, Sayı.3-5(1942), s.94-95.
2
Zevkovski, Rusya’da Pan-Turkizim ve Müslümanlık, s.81-83.
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Nitekim, 1905 ihtilalinden sonra Rusya’da kurulan ilk “Duma”ya
35 Azerbaycan delegesi iştirak etmiş iken, bu rakam diğer Duma’larda
önce 10’a sonra da 6’ya düşürülmüştür. Ruslar baskılarında daha da
ileri giderek yazılarında ana dillerini kullanan Azerbaycan Türklerini Türkiye ajanları olarak itham edip, onları tevkif etmeye başlamışlardır. Rus şovinizminin amansız takibatına dayanamayan bir kısım
Azeri Türkü Türkiye’ye kaçmak mecburiyetinde kalmıştır1. Fakat,
Bakü’de zengin petrol kaynaklarının işletilmeye başlanması ile gelişen ekonomik ve ticari hayat Azerbaycan Türklerinin uyanmasına
kâfi gelmiştir. Bütün ticaret erbabının ve şirketlerinin Azerbaycan’a
akın etmesi, çıkardıkları petrolden ve petrol ürünlerinden büyük paralar kazanmaları, Azerbaycan Türklerine karşı ise, son derece az bir
gelir kazanmaları, onlarda sömürüldükleri hissini yaratmaya yetmiştir. Ayrıca, petrol endüstirisi ile birlikte balıkçılık, ipekçilik, pamukçuluk, üzüm ve şarapçılık, tütün ve iaşe endüstürilerinin gelişmesi
halkın daha da gözünü açmasına vesile olmuştur. Azerbaycan’ın
bütün zenginlikleri Ruslar ve diğer yabancılar tarafından sömürülürken, Azerbaycan halkı karın tokluğuna çalışan bir toplum haline
getirilmişti. Buna ileveten kötü bir yönetim altında yaşıyordu.
Rus idarecilerinin Azerbaycan’ı yönetmede kendilerine yardımcı olacaklarını ümit ederek okuttuğu gençler, kendi halkının nasıl
sömürülüp kötü idare edildiğini görünce, modern tahsil almamış
ve fakat olup bitenleri gören aklı başındaki Azeri ileri gelenleri ile
birlikte halkın bilgilendirilmesi, yani eğitimi için büyük bir serbestlik başlatmışlardır. Yetişen Azerbaycan aydınlarının sayıları artıkça halkı aydınlatma ve eğitme yöntemleri de gelişmeye başlamıştır.
İnsanların en tabii hakkı olan öğrenme hakkı için mücadele veren
Azerbaycan aydınları, halkı bilinçlendirdikçe ve eğittikçe, onların
haklarını koruyacaklarını biliyorlardı. Okuyup gerçekleri öğrenen
halkın, hak etmedikleri kötü yönetimlerden ve sömürülmekten kurtulacaklarına olan inançları sonsuz idi. Yozlaşan dini telakkilerden
ve hurafelerden kurtularak İslam dinini gerçek güzellikleriyle yaşamanın zaruretine dikkatler çekilmiş, okumayı ve öğrenmeyi emreden İslam dinin, okullaşmayı ve maarif işlerine öncelik verdiği
anlatılmaya çalışılmıştır.
1
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Tıpkı Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi, ülkenin gerçek sahibi
olan Azerbaycan Türklerinin dili “kaba” diye hor görülmüş ve kendisine Rus ve İran dilleri ve kültürleri empoze edilmeye çalışılmıştır.
Halbuki, Türk dilinin Fars dilinden daha zengin ve kullanışlı olduğunu Ali Şîr Naveî XV. Yüzyılın ortalarında ortaya koymuştur. Ayrıca, Türk dilinin en az Rus dili kadar eğitim, ilim ve sanat dili olduğu
ortaya çıkmıştır. Türklerin dil ve kültür yönünden kendilerine bağımlı kalmaları için Ruslar, Türk dilinin eğitim ve bilim dili olarak
kullanılmasına uzun süre karşı çıkmışlardır. Sonunda, Azerbaycan
aydınlarının başlattığı ve Gaspıralı İsmail Bey’in gayretleri ile doruk
noktasına ulaşan Türk dilinde eğitim ve neşir hayatı çığ gibi gelişerek Türk dilinin aleyhinde tavır alanları utandırmıştır. Kendi dilinde
eğitim gören Azerbaycan halkı, hem Azerbaycan’da ve hem de dünyada neler olup bittiğini daha çabuk öğrenmiştir. Sömürülmekten,
kötü idare edilmekten, dili ve kültürü ile birlikte hor görülmekten
bıkan Azerbaycan halkı, kendi milli benliğine dönmeye ve haksızlıklara karşı direnmeye başlamıştır.
Tamamıyla bir Türk toplumu olan Azerbaycan Türkleri, tarihten
gelen bir hiss-i tabii ile kendi düşüncesinde, hür ve müstakil yaşama arzusunu göstermeye başlamıştır. Türk halkının hür ve müstakil
yaşama arzusu tarih boyunca daima milli benliğinde var olduğu için
Türkler pek çok devletler kurmuşlardır.
Kuzey Azerbaycan Türklerinin elde ettiği bu başarı, çok geçmeden güney Azerbaycan Türklerine de tesir etmiştir. Güney Azerbaycan Türkleri, aynı dili konuştukları kuzeydeki kardeşlerinin yazdıkları kitapları, çıkardıkları gazete ve dergileri heyecan ile okumaya
ve dünyada olup bitenleri öğrenmeye başlamışlardır. Kuzeyin etkisiyle de olsa güney Azerbaycan’da halkın giderek aydınlanmaya ve
müstebid İran yönetiminden haklarını istemeye başlaması sonunuda,
İran yönetimini meşruti bir idare şeklini kabul etmeye zorlamıştır.
Millet, belirli bir toprak (vatan) üzerinde yaşayan, siyasi istiklâle
sahip, dil birliği olan, ortak tarihe, fikre, ahlâka, örfe, âdet ve kültüre
sahip olan fertlerin oluşturduğu bir toplumdur. Her ne kadar XIX.
asırda Azerbaycan Türkleri müstakil değil iseler de, bir millet olmanın özelliklerine büyük ölçüde kavuşmuşlardır. Çünkü, Azerbaycan
Türkleri ortak dile, kültüre, örf ve ahlâka sahip bir toplum oldukları
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için, millet olma şuuruna daha kolay kavuşmuştur. Sonunda, yetiştirdiği kıymetli aydınlarının rehberliğinde Azerbaycan halkı, milli
haklarını korumak ve daha iyi bir yaşam sürmek için istiklâlini istemeye ve bu maksatla sesini yükseltmeye başlayacaktır.
Azerbaycan Türklerinin sesini yükseltme vasıtası ise çıkardıkları gazeteler, dergiler ve toplantıları olmuştur. Azerbaycan’da modern eğitim yaygınlaştıkça bilgi ve bilgilendirme usûlleri de gelişmiş, halk, ülkesinde ve dış dünyada neler olup bittiğini öğrenmeye
başlamıştır. Bilindiği gibi, Azerbaycan halkı arasında bilgi akışını
ilk başlatan Hasan Bey Melikzâde Zerdâbî’nin 1875’te çıkarmaya
başladığı “Ekinci” gazetesi olmuştur. Millet olma fikrini yazılarında
dile getiren M. F. Ahundzâde’nin bu fikirlerini devam ettiren ve halka “Ekinci” gazetesi vasıtasıyla duyuran Zerdâbî son derece tesirli
olmuş, Ekinci’nin 1877’de kapatılmasından sonra, bu akımı Celâl
ve Said Ünsizâde kardeşlerin çıkardığı “Keşkül” dergisi devam ettirmiştir. Keşkül’ü “Ziyâ” takip etmiş ve diğer gazeteler bir millet
olma şuurunu ve vatan sevgisini işlemeyi sürdürmüşlerdir.
Azerbaycan’da okuma-yazma bilenlerin oranı yükseldikçe,
okuma ihtiyacını karşılayacak kitap, dergi ve gazete bulmak zorlaşmıştır. XIX. asrın sonları ile XX. asrın başlarında, özellikle 1905
Meşrutiyeti’nden sonra, gazetelerin ve dergilerin sayısı hızla artmaya
başlamıştır. Gazete ve dergilerin dışında oluşturulan kütüphanelerde
ise modern kitapları bulmak oldukça zor idi. Halkın okuma ihtiyacını karşılamak için şehirlerin muhtelif mahallelerinde, küçük kasaba ve köylerde okuma odaları oluşturulmuştur. Bu okuma odaları
İstanbul’dan, Petersburg’tan, Moskova’dan, Tiflis’ten ve Kırım’dan
gelen dergiler ve gazetelerle dolu olurdu. Halk okumaya o kadar meraklı hale gelmişti ki, gelen gazete ve dergiler elden ele dolaştırılıyor
ve geceleri evlere götürülüp istifade ediliyordu1.

1
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XXV. RUSYA’DA 1905-1907 MEŞRUTİYET
HAREKETLERİ VE BUNUN AZERBAYCAN HALKININ
AZATLIK MÜCADELESİNE TESİRİ
a) Meşrutiyet Yoluyla Hakların İstenmesi
Acaba, Rusya’daki 1905 ihtilali, daha doğrusu meşruti hareket,
nasıl olmuştur? Bu hareket Rusya teb’ası durumuna gelen diğer milletlere ne gibi etkiler yapmıştır?
Rusya’yı idare eden Çarlık yönetimi, 19. asrın son çeyreğinde
en kuvvetli haline gelen Panslavist hareketin de tesiri ile yayılmacı
siyasetine bütün hızıyla devam etmişti. Ne var ki, elde edilen başarılara rağmen Rus halkı ve Rusya’nın işgali ve yönetimi altında
yaşamakta olan milletler, devamlı harplerin getirdiği maddi ve manevi yükten adeta bunalmışlardı. 1895-1905 yılları arasında üst üste
gelen kuraklık, tarım kesiminde çalışan ve esasında kötü durumda
olan köylü nüfusunu perişan etmişti. Bu kuraklık şehirlerde yiyecek
ve tüketim sıkıntısına sebep olmuştu. Bunalım, çok geçmeden sanayii alanına da sıçramış, 3.000 fabrikanın kapanmasına ve 100.000
işçinin işsiz kalmasına sebep olmuştu. Bu gelişmeler, 1900 yılından
beri fabrikalarda ve çiftliklerde işçilerin aşırı sömürülmesine karşı
başlatılan grevleri daha da yaygınlaştırmıştı. Rus Çarı’nın, bu problemleri halletme yerine, yeni ülkeler ve sömürgeler kazanmak için
harp yolunu seçmesi grevlerin ve şikayetlerin ayaklanma şekline dönüşmesine sebep olmuştur.
Kafkasya ve Orta Asya İslam ülkelerini hakimiyeti altına alan
Rusya, bununla da yetinmeyerek Uzak Doğu’yu da hakimiyeti altına
almak istemişti. Batılı emperyalist güçlerin Çin’de elde ettiği büyük
kazançları kıskanan Rusya, kendi payına bazı kazançlar sağlamak
istiyordu. Fakat Uzak Doğunun yeni kuvveti Japonya, Batılı anlamda ekonomisini ve teknolojisini geliştirdiği ve ordusunu modernize
ettiği için Rusya’nın bu ilerleyişini durdurmuş ve Rus ordularını ağır
bir yenilgiye uğratmıştır.
Bu yenilgi, ülke içinde uzun süredir var olan ve halledilemeyen
pek çok problemin yeniden ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu
gelişmeyi değerlendiren Rus aydınları, harekete geçerek daha iyi
bir idari sistem için mücadele bayrağını açmışlardır. Devamlı harplerden bıktıklarını söyleyen Rus aydınları, bir deklarasyon yayın227

layarak ezilen ve sömürülen halkı daha demokratik ve insanca bir
yaşayışa sevk etmek istediklerini açıkça ifade etmeye başlamışlardır. Demokrasi isteyen bu Rus aydınlarının yanı sıra, Bolşeviklerin
de komünizmi Rusya’ya sokma çabaları hızlanmış, bu ikili tazyik
karşısında daha fazla mukavemet edemeyen Çarlık yöneticileri meşrutiyeti ilan etmek durumunda kalmıştır. 17 Ekim 1905’te Çar II.
Nikola’nın neşrettiği Manifesto’ya göre: “1- Kişi dokunulmazlığı,
fikir, söz, toplantı ve dernekler kurma hürriyeti gibi hakikî ilkelere
dayanan vatandaşlık hürriyetinin ayrılmaz esaslarını halka bağışlamayı, 2- Şimdiye kadar kendilerine seçim hakkı tanımayan halk sınıflarına kanunun tayin ettiği çerçevede, genel seçim hakkı verilerek
tayin edilen müddet içerisinde en kısa zamanda (Devlet Duması ve
Devlet Şurası) seçimlerinin yapılmasını, 3- Hiçbir kanunun Devlet
Duması’nın tasvibi olmadan yürürlüğe girmemesi usûlünün bozulmaz bir esas olarak kabul edilmesini ve bizim tarafımızdan tayin
olunan hükümetlerin denetlenmesine seçim yolu ile halkın da iştirakinin mümkün bulunmasını…” belirttikten sonra herkesi, “İşitilmemiş karışıklığın önlenmesine ve bizimle birilkte vatan toprakları
üzerinde sükûnetin, sulhün ve huzurun kurulmasına yardım etmeye
çağırıyorum” diyordu1.
Devlet Duması ve Devlet Şurası seçimleri için yasa 11 Aralık
1905’te çıkarılarak yürürlüğe girmiş ve 5. maddesinde şu ifadeye
yer verilmiştir: “Seçim hakkına sahip olmak için milliyet ve din
farkı gözetilmemiştir”. Fakat 4. maddesinde “Seçim kanunu Duma
hakkında konan usûle göre, Duma’nın reyi alınarak değiştirilebilir”
deniyordu. Böylece, kesin karar verme yetkisine sahip olmayan bir
parlamento kuruluyordu. İleride de görülebileceği gibi, bu Meclise
dahi Çarlık tahammül edememiştir2.
Rus aydınlarının uzun süredir istediği bu meşruti idare şekli Rus
halkı arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ülkeleri Rus işgalinde olan Türk topluluklarının, özellikle Azerbaycan Türklerinin de
istediği demokratikleşme hareketi için bu meşruti sistem ideal bir
1
Graf S. Yu. Witte, Vospominaniya, C. II, Berlin, 1922, s. 1-2’den naklen
Baykara, a.g.e., s. 113; Seton-Watson, The Russian Empire, 1801-1917, s.
616-624.
2
Witte, Vospominaniya, II, s. 437’den naklen Baykara, a.g.e., s. 115.
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başlangıcı teşkil ediyordu. Çar hükümetinin demokratikleşme alanında attığı bu adımlar Azerbaycan halkı arasında da büyük bir yankı yaratmıştır. Önceki yıllarda ülke ve toplum olarak daha iyi şartlara kavuşmak için verdikleri mücadeleyi hızlandıran Azerbaycan
aydınları toplumu bilgilendirmek ve eğitmek için okullaşma hamlesini hızlandırmışlardır. Bilhassa kalifiye insan yetiştirmeye yönelik
programlar hazırlayan Azerbaycan maarifçileri, müspet ilimlerin iyi
öğretildiği bir eğitim sistemi kurmaya gayret etmişlerdir. Türk dilinde yapılmakta olan bu eğitim faaliyeti, sosyal ve ekonomik konuları da ağırlıklı olarak işleyecekti. Ayrıca, Rusya’da başlayan bu
demokratikleşme hareketi çerçevesinde Ruslara hangi alanlarda hak
ve hürriyet veriliyorsa, Azerbaycan Türkleri de aynı hakları ve hürriyeti talep ediyorlardı.
Azerbaycan aydınları, 1905 Şubat’ında Rus Çarı II. Nikola’nın
Meşruti idareyi kabul edeceği ve “Devlet Duması”nı kuracağı haberlerini alır almaz toplumun siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını dile getirmek için toplantılar yapmaya başladılar. Sonunda,
Rus İçişleri Bakan Buligin’e bir heyet göndermeye karar verdiler. 5
Mart 195’de Hacı Zeynelabidin Takiyev’in evinde toplanan aydınlar, Azerbaycan halkının isteklerini içeren bir dilekçeyi imzaladılar.
Bu istekler listesini Petersburg’a götürecek heyet içinde Ferruh Bey
Vezirov, Ali Merdan Bey Topçubaşıyev, Ahmad Bey Ağayev, Şemsi
Asadullayev, Ağa Kişi Aliyev ve Necef Kulu Sadıkov başta olmak
üzere bazı ileri gelen şahıslar bulunuyordu. “Genel Milli Hak İsteği”
dilekçesini gerekçeli olarak kaleme alan Ferruh Bey, Ali Merdan Bey
ve Ahmed Bey başkanlığındaki Azerbaycan heyeti 2 Nisan 1905’te
Petersburg’da Rus İçişleri Bakanı tarafından kabul edilmiştir. Rus
Bakan, Azerbaycan heyetine isteklerinin en kısa zamanda yerine
getirileceğini, yalnız Azerbaycan’a değil, bütün Kafkas ülkelerine
huzur ve istikrarın geleceğini söylemiştir.
Heyetin Bakü’ye dönüşünden sonra Azerbaycan basını, ele geçen bu meşrutiyet inkılabından mümkün olduğu kadar faydalanmak
ve Azerbaycan Türklerinin haklarını elde etmek gerektiğini hızla
yaymaya çalışmıştır. Nitekim, Ali Bey Hüseynzâde “Hayat” gazetesinde bu hususta şunları yazmıştır: “Eğer biz ilerlemek ve hayati
varlığa sahip bir millet olmak istiyorsak, biz her şeyden önce Müs229

lüman olarak kalmalıyız. İslam, bizim hayat şartlarımızın iyileşmesi
için verdiğimiz mücadeleye mani değildir.”1 Ahmet Bey Ağayev ise,
“Kaspi-Hazar” gazetesinde şöyle yazıyordu: “Bütün bu toplum, yalnız bir dini toplum olmayıp aynı zamanda, etnik bir varlıktır. Çünkü
bütün Rusya Müslümanları, pek az bir istisna ile büyük Türk-Tatar
ırkına mensupturlar, bir tek genel dille konuşuyor ve aynı dini inançları taşıyor.”2
Azerbaycan halkını temsilen bir heyetin Rus İçişleri Bakanı ile
görüşerek halkın isteklerini bildiren bir dilekçe vermesi ve basın
yoluyla bu isteklerin hararetle desteklenmesi Rus yönetimini oldukça tedirgin etmişti. 1905 Meşrutiyet inkılâbına kadar her türlü
hak ve özgürlükten yoksun olan Azerbaycan Türklerinin, şimdi cesurca haklarını savunmaları Rus şovenistlerini harekete geçirmiş,
Petersburg’dan verilen direktiflerle Ermenilerin Azerbaycan halkına
saldırmaları sağlanmıştır. İleride daha açık bir şekilde anlatılacağı gibi, bu olay tamamen bir Rus komplosu idi. Nitekim, dönemin
başbakanı Witte, “Kafkasya’da başlatılan Ermeni-Müslüman savaşı
bizimkilerin eseridir” diye itirafta bulunacaktır3. Azerbaycan halkı,
geçici bir süre de olsa, Ermenilerle mücadele etmek zorunda kaldıkları için, reform isteklerinden bir müddet vazgeçmek mecburiyetinde kalmışlardır.
Bütün bu olaylar cereyan ederken, itidalini kaybetmeyen bir ileri görüşlü aydın vardı ki, o da Ali Bey Merdan Topçubaşı idi. Topçubaşı, siyasî mücadeleyi başlatmadan önce Azerbaycan halkının ihtiyaçlarını karşılamak, Rus esiri diğer Türk halklarıyla işbirliği halinde çalışmak ve Çar Hükümetinin karşısında daha kuvvetli bir cephe ve birlik halinde çıkmak gerektiğine inanıyordu. Bu düşünce ile
Kazan, Kırım, Türkistan, Dağıstan ve Kuzey Kafkasya gibi kardeş
ülkelerin temsilcileri ile birlikte çalışmak, güç birliği oluşturmak ve
isteniyorsa birlikte azatlık mücadelesine girmek gerektiğine inanıyordu. Bu inancını derhal fiiliyata döken Topçubaşı, diğer kardeş
ülkelerin temsilcileriyle birlikte bir seri istişari toplantılar yaptıktan sonra, 15 Ağustos 1905 tarihinde “Rusya Müslümanlarının Bi1
2
3
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rinci Toplantısı”nı yapmaya karar vermişlerdir. Bu toplantıya katılan önemli şahsiyetlerin başında, Bakü’den Ali Merdan Topçubaşı,
Kırım’dan İsmail Gaspıralı, Kazan’dan Seyid Gerey Alkin, Yusuf
Akçura ve Fatih Kerimi ve Orenburg’dan Zakir Remiev, Ahmet ve
Gani Hüseynov kardeşler bulunmakla beraber her ülkeden pek çok
aydın ve iş adamı da katılıyordu. Toplantının başkanlığına Gaspıralı İsmail Bey oy birliğiyle seçildikten sonra ilk sözü alan Ali Merdan
Topçubaşı toplantıya katılanlara şöyle hitap etmiştir: “Ey müminler,
ey karındaşlar, ben bugün o kadar memnun oldum ki, şu memnuniyetimi hiçbir lisanla tarif edemem ve şu günü hiçbir vAkil hatırımdan çıkaramam. Şu günün bundan sonra umum Rusya Müslümanları için her sene millî bayram olacağı şüphesizdir..”
“Biz Türk balaları (çocukları) aslımız bir, neslimiz bir, dinimiz
birdir. Magripten (Batı) Maşrike (Doğu) kadar bizim babalarımızın
mülkü idi. Babalarımız o kadar kahraman bir millet oldukları halde,
şu gün Kafkasya dağlarında, Kırım’ın bağlarında Kazan’ın kırlarında, ta babamızın mülkü olan öz vatanımızda, öz toprağımızda, öz
ihtiyaçlarımızı danışmaya (konuşmaya-görüşmeye) ihtiyarımız (imkanımız) kalmadı. Şükürler olsun Hüdaya… Şu kadar mekrlerine
(hilelerine) gadrlerine (zulmlerine) bakmayıp sular üzerinde yüreklerimizi açıp, birbirimizi ruberu (yüz yüze) görüp kucaklaşıp, sevişmeye bugün muvaffak olduk. İndi artık ben katiyen eminim: bundan
sonra eğer bize sular üzerinde danışmaya vAkil vermezlerse göklere
çıkarız, yıldızlar üzerinde yer buluruz, gine şu günkü bayramı icra
ederiz”1.
Ali Merdan Topçubaşı’ndan sonra söz alan Türk dünyasının baş
muallimi Gaspıralı İsmail Bey, Türk halkları arasındaki bu işbirliğinin bir ittifaka dönüşmesi gerektiğini belirterek Türk dilinde modern
eğitimin hızlandırılarak devam ettirilmesini, iyi yetişen nesillerle bu
davanın ancak kazanılabileceğini belirtmiştir. Diğer üyelerin konuşmalarından sonra toplantıya katılan 120 delege oy birliğiyle şu kararları almıştır:
1
N. Devlet, Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917),
TTK, Ankara, 1999, s. 103; V. İmanov, Ali Merdan Topçubaşı (1865-1934),
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 38.
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1- Sosyal ve siyasî reformların yapılması için Rusya’nın tüm vilayetlerindeki Müslümanların yakınlaşmaları gerekmektedir. 2- Bu
görevleri yerine getirmek için Müslümanların ilerici kesimi, halkın
özgürce seçilmiş temsilcilerinin, devletin yasama ve yönetimine katılımını öngören prensiplere dayanan yasal düzenin kurulması için
hareket edecektir. 3- Müslümanların haklarının Rus nüfusla eşitlendiği taktirde, bahsi geçen amaçların gerçekleşmesinin mümkün olacağı düşüncesiyle Müslümanların ilerici kesimi, tüm yasal yolları
kullanarak onlar üzerine konulmuş tüm kısıtlamaları ve hükümet
kararlarını ilga etmek… ve tüm siyasî, sivil ve dinî haklar yönünden
Müslümanların Rusya Devletinin diğer tebaası ile tam eşit duruma
getirmek için faaliyet gösterecektir. 4- Müslümanlar ihtiyaçları doğrultusunda her türden okullar kuracak; kitap, gazete, dergi, halk kursları, kütüphaneler ve diğer benzeri eğitim araçları vasıtasıyla çağdaş
hayatın temeli olan düşünceleri yaygınlaştırmaya çalışacaklar. 5Yukarıda belirtilen tüm amaçların başarılı bir surette tamamlanması
için periyodik toplanacak olan kongre tarafından yönetilecek yerel
kurullar oluşturacaktır1.
15 Ağustos 1905’te Türk aydınlarının öncülüğünde yapılan bu
bir günlük toplantıda alınan kararlar ile Rus Çarının 17 Ekim 1905’te
neşredeceği manifesto arasındaki paralellikler, Türklerin örgütlenme
ve eşit haklar istemede ne kadar kararlı olduklarını göstermiştir.
Çar, Devlet Duması’nın kurulacağını ve Duma için seçimler yapılacağını ilân edince, Türkler, Rusya Müslümanları 2. Kongresini
Petersburg’ta 13-23 Ocak 1906 tarihlerinde toplamak istemişler ise
de, Rus Hükümeti izin vermemiştir. Bunun üzerine gruplar halinde bazı Müslüman evlerinde toplanan kongre üyeleri Ali Merdan
Topçubaşı’nın teklifi ile Rus aydınlarının ve akademisyenlerinin
partisi olan Kadet Partisi’nden Duma seçimlerine girilmesi kararlaştırılmıştır. Kış aylarında yapılan seçimlerde Ali Merdan Topçubaşı,
Mehmetdağı Aliyev, Asadullah Muradhanov, İsmayıl Ziyadhanov ve
Abdurrahman Hakverdiyev Duma’da Azerbaycan’ı temsil edecekti.
Duma’da Müslümanlar 40 üye ile temsil edilecek olmasına rağmen,
ancak 36 üyenin seçimi yapılabilmiş, bunun 5’i Azerbaycan’ı temsil
M. C. Bigiyev, İslahat Esasları, Petrograd, 1917, s. 177’den naklen
Devlet, a.g.e., s. 104; İmanov, a.g.e., s. 39.
1
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etmiştir1. Duma’ya katılan Müslüman üyeler, bir “Müslüman Fraksiyonu” oluşturmuş ve başkanlığına da Topçubaşı’nı seçmişlerdir.
Topçubaşı, kendileri gibi otonom ve eşit haklar isteyen diğer azınlıkların liderleriyle görüşerek bir “Otonomiciler Birliği” kurulmasını sağlamıştır. Türklerin görüşünü ise Topçubaşı şöyle açıklamıştır:
“Vilâyet topraklarının millileştirilmesi, dinî konularda tam özerklik,
İmparatorluğun tümünde küçük yerel yönetimler ve vilâyet meclisleri yoluyla geniş özerk yönetim”2.
Hükümetin raporu doğrultusunda Çar, 9 Temmuz 1906 günü
Duma’yı kapattığını ilân edince, Mecliste doğru dürüst dileklerini
anlatamayan Türk temsilcileri, durumu değerlendirmek ve mücadeleleri için yasal zeminleri tespit etmek maksadıyla 10-20 Ağustos
1906’da Nijni Novgorod şehrinde Rusya Müslümanları 3. Kongresini toplamaya karar verdiler. İzin için de resmen İçişleri Bakanlığına
gerekli müracaatı yaptılar.
16 Ağustos 1906’da başlayan Kongrenin başkanlığına Ali Merdan Topçubaşı seçildi. Kongreye katılanlar şu dört konuyu görüşmeye başladılar: 1- Basında İslâm’a muhalif olan düşüncelerle mücadele, 2- Mektep ve medreselerin reformu ve bunları mollaların elinden
alıp halka devretmek, 3- Dinî idarede reform yapmak, 4- Söz konusu
bu reformların finansmanının nasıl sağlanacağı. Kongre çalışmalarının ilk gününde dört komisyon oluşturularak çalışmalara başlandı.
Müzakereler esnasında üyelerin aşırı konuşmalardan uzak durmalarını isteyen Topçubaşı, “Her şeyden evvel ittifak lazım” diyerek,
üyeler arasında birliğin muhafaza edilmesinde büyük rol oynamıştır.
Onun bu yapıcı ve itidalli tutumu, kendisini “Rusya Müslümanları
İttifakı Partisi”nin başkanlığına yükseltmiştir. Dinî idarede yapılacak
reformlar ve İslâm’a karşı yapılan hücumları önlemek için alınan
kararlar oylanırken Topçubaşı şu teklifi yapmıştır: “Tasarı maddeleri
makbul oldu. Ben bir madde daha eklenmesini istiyorum. Kağıtlarımızda yazmaz isek de, yüreklerimizde yazılsın. Maddelerin maddesi
İslâmiyet’in esasıdır. İslâm’da tefrika (ayrılık) olmasın. Bu Sünnî,
bu Şiî, bu Hanefî, bu Şafiî denilmesin. Şiilik-Sünnilik, yok. İhtilâf
İmanov, a.g.e., s. 43; Devlet, a.g.e., s. 115-117.
D. Seyidzâde, Azerbaycan XX. Esrin Evvellerinde: Müstekilliye
Aparan Yollar, Bakü, 1998, s. 147.
1
2
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bitsin. Muhammedilik şerefiyle iftihar edelim. İslâmiyet livası tahtında hepimiz bir kardeş gibi toplanalım”1. Topçubaşı’nın bu teklifi
alkışlarla ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şiî-Sünnî kavgasından
yeterince üzüntü çeken Azerbaycan halkı, Topçubaşı’nın bu tarihî
konuşmasından sonra dinî hayatına mümkün olduğu kadar mezhep
kavgasını sokmamaya çalışmıştır.
Kongrenin mektep-medrese komisyonunda alınan karara göre,
Usûl-ü Cedit eğitim sistemine hızla geçilmesi benimsenmiş ve eğitim dili konusunda ise Gaspıralı İsmail Bey’in şu teklifi alkışlarla ve
oy birliğiyle kabul edilmiştir:
“Umumen Türklerin aslı nesli birdir. Zaman ve mekân ihtilâfıyla
şive ve adetlerimizde ihtilâf peyda olmuştur. Bu ihtilâf yekdiğerimizi anlamayacak dereceye gelmiştir. Bundan sonra mekteplerimizi bir olan lisan-ı edebimizde hadim olacak hale getirmek lâzımdır.
Kongrenin mektep ve medrese komisyonu tarafından hazırlanmış
lâyıhasında iptidaî mekteplerimiz için dört sene-i tedrisiyye tâyin
olunmuştur. Bunun üç senesinde sade mahallî şive ile tedrisat icra
edilip, son senesinde umumî Türk lisanıyla yazılmış kitaplar okutulmalıdır. Bu sayede tedricen muhtelif şive ve lehçeler birleşmiş
olur”2.
Programını “kanun dairesinde” tatbik edebileceğini ümit eden
“İttifak”ın bütün Rusya İmparatorluğu ölçüsündeki müşterek organı
Gaspıralı İsmail Bey’in Tercüman gazetesi oluyordu.
Ne var ki, Müslüman Türklerin haklarını korumadaki bu kararlı
ve şuurlu halleri Rus şovenistlerini son derece rahatsız etmişti. Bu
grubun baskısı ile Rus hükûmeti, önce Duma’daki 40 kişilik Türk
temsilcisi hakkını 10’a, sonra da 6’ya düşürmüştür. Bununla da yetinmeyen ve şovenistlerle işbirliği yapan Başvekil Stolipin, Türklere
daha ağır darbeler indirme planları yaptığını “Ortodoks Din Şurası”
başkanı Lukyanov’a yazdığı bir mektupta şöyle açıklıyordu:
Umum Rusya Müslümanlarının 3. Resmi Nedveleri: 1906 Sene,
Avgust 16’dan 20’ye Kadar Beş Gün Devam Etmiş Meclisler Protokolü
Zabıt Ceridesi, Editörü Musa Bigiyev, Matbaa-yı Kerimiye, Kazan, 1906, s.
133’den naklen İmanov, a.g.e., s. 53.
2
M.Bala, “Rusya İhtilalinde Türkler”, Dergi, Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü, Münih, No : 9 (1957), s. 6; D. Seyidzade, Azerbaydjanskie
Deputatı v Gosudarstvennoy Dume v Rossil, Bakü, 1991, s. 45.
1
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“Hıristiyan milletinin Müslüman dünyasıyla müsademesi dinî
olmayıp siyasî devletî ve medenî bir mücadeledir. Panİslâmizmin
son zamanlardaki muvaffakiyeti (?) bununla izah olunabilir. Bu muvaffakiyet bizim Rusya’da büyük ehemmiyeti haizdir. Bir çok milletleri ihtiva eden Rusya Müslümanlığının, ehemmiyetsiz istisnalarla, muhtelif şiveler halinde olsalar dahi, esasen bir dilde konuşan
Türk ırkına mensup olmaları nazardan uzak tutulmamalıdır...”1.
Rusya idaresinde yaşayan Müslüman Türk temsilcilerinin, halkları için Ruslarla birlikte eşit hak istemeleri, uğradıkları haksızlıkların giderilmesi için ısrarla mücadele etmeleri rus başbakanı Stolipin ve Çar II. Nikola’yı kızdırmış, bir yasa teklifi ile Müslüman
temsilcilerin Duma’daki sayısını 40’dan önce 10’a sonrada 6’ya düşürmüşlerdir. Bu az sayılarına rağmen, Müslüman Türk temsilcilerinin ısrarla haklarını savunduklarını gören Rus yönetimi, yaklaşan I.
Dünya Harbi’ni bahane ederek Duma’yı kapatmıştır.
b) Basın ve Yayın Yoluyla Azatlık Mücadelesi
Rus idaresinde yaşayan Türk ülkeleri arasında en fazla gazete ve
dergi Azerbaycan’da, özellikle Bakü’de yayınlanmıştır. Bu da, Azerbaycan Türklerinin basın hayatına, dolayısıyla bilgilenmeye verdiği
önemini ortaya koymaktadır. Buna rağmen bazı gazeteler hariç, çıkan gazetelerin çoğu, ya Rus Hükümetinin baskısı ve sansürü, ya da
maddi yetersizlikler yüzünden sık sık kapanmıştır.
Azerbaycan’da neşredilen gazeler ve dergiler çeşitli siyasî,
içtimaî fikirlerin ülkede yayılmasına ve taraftar bulmasına neden olmuştur. Bir taraftan Rusya’da kuvvet kazanmaya başlayan sosyalist
fikirleri yayan basın organları çoğalırken, diğer taraftan daha kuvvetli ve yaygın bir şekilde Azerbaycan Türklerinin millî ve dinî düşünce ve hislerine hitap eden liberal, milliyetçi, medeniyetçi ve muhafazakar gazeteler ve dergiler neşrediliyordu. Böylece Azerbaycan
kamuoyu bilinçleniyor ve halk kendi mukadderatına yön verecek
fikirler çevresinde toplanmaya çalışıyordu. Aşağıda haklarında bilgi
verilen gazeteler ve dergiler, kronolojik bir sırayla Azerbaycan halkını ayndınlatmada gösterdikleri başarıya ve yayın sürelerine göre
yer almışlardır.
L. Klimoviç, İslâm v tsarskoy Rossii, Moskova, 1936, s. 225-26’dan
naklen veren Bala, aynı eser, s. 6.
1
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1) 1905 Öncesinde Azerbaycan Türklerinde Basın Hayatı
(1870-1905)
Azerbaycan Türklerinin milli ve medeni uyanışında, modern
okullardan sonra en büyük etkiyi çıkardıkları gazeteler ve dergiler
vermiştir. Sade Türkçe ile neşriyat yapmayı prensip edinen bu dergiler ve gazeteler, Azerbaycan Türkçesinin Farsçanın tesirinden kurtularak edebi bir dil haline gelmesine büyük katkılar sağlamıştır1.
Rus idaresinde yaşayan Türk ülkelerinde ve Azerbaycan’da diğer ülkelere kıyasla dergi ve gazete çıkarma bir hayli geç başlamıştır. Bunun en büyük sebebi Rusya’nın işgal ettiği bu ülkelere tamamen hakim olmak ve mümkünse halkını Ruslaştırmak için özel bir
politika uygulamasıdır. Fakat, Rusya’da 1905 İnkılabından sonra
sağlanan hak ve özgürlüklerle Azerbaycan’da basın hayatının hızla
geliştiğini görmekteyiz. Hattâ, o kadar hızlı olmuştur ki, Rus idaresindeki Türk bölgelerinden daha çok gazete ve dergiyi Azerbaycan
Türkleri çıkarmıştır.
Ruslar, Kafkas ülkelerini işgal ettikten sonra Hıristiyan Gürcüler ile Ermenilere gazete çıkarma hakkı verdikleri halde, Müslüman
Azerbaycan Türklerini bu haklardan mahrum etmişlerdir. Bu kültürel siyaseti ile Ruslar, idare ettikleri insanlara bir nevi çifte standart
uyguladıklarını göstermişlerdir. Tiflis’te 1830’da Rusça olarak çıkan
“Tifliskiye Vedomosti” (Tiflis Bülteni), 1841’de yine Tiflis’te Rusça
olarak çıkan “Zakafkaskiy Vestnik” (Kaskasötesi Habercisi) gazeteleri okurlarına Farsça olarak bir ilave vermeye başlamışlar ise de, bu
Farsça ilaveye rağbet olmayınca, Türkçe ilave vermeye başlamıştır.
Rus yetkililerin bin bir nazla izin verdikleri bu Türkçe ilave esasında
onların halka iletmek istedikleri emirleri, vergi kanunlarını ve resmi haberleri ihtiva etmekte idi2. Fakat buna rağmen Türkçe çıkan
bu ilave gazete, Azerbaycan halkı arasında büyük ilgi uyandırmıştır.
Bunun üzerine İ. S. Şahtahtlı adlı bir Azeri eğitimcinin Gürcü meslektaşları Keorki Sereteli ve Niko Nikoladze ile bir gazete çıkarma
teşebbüsü olmuş ise de, Rus hükümeti buna izin vermemiştir.
Fakat, Azerbaycan Türkleri daha fazla beklemeden, değişik bir
yöntemle, 1870 yılında bir gazete sahibi olmuşlardır. Maarif sahası1
A. Bennigsen- C. L. Quelquejay, Stepte Ezan Sesleri, Çev. N. Uzel,
Ankara, 1981, s.41.
2
Baykara, Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri, s.53-54.
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na yaptığı hizmetlerle ünlü işadamı Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Kuzmin ve Sokolov adında iki Rus’un Bakü’de çıkardığı “Kaspi” (Hazar) adlı gazeteyi 57 bin Rubleye satın almıştır. Böylece, Rusça da
olsa Azerbaycan Türkleri bir gazete sahibi olmuşlardır. Bu gazeteye
Ali Merdan Topçubaşı ve Hasan Bey Zerdâbî gibi iki ünlü fikir adamı da yazılar yazarak Azerbaycan halkının menfaatlerini korumaya
çalışmışlardır. Kaspi gazetesi bütün Kafkas ve Azerbaycan Müslümanlarının menfaatlerini müdafaa etmeye 1918’de Azerbaycan’ın
istiklalini ilan etmesine kadar sürdürmüştür1.
Kaspi gazetesinin neşri ve Azerbaycan halkının menfaatlerini
savunması Azeri aydınları arasında büyük ilgi uyandırmış, onları
Türkçe gazete çıkarmak için yeni arayışlara sevk etmiştir. Bu gazete
çıkarma fikri bilhassa Hasan Bey Zerdâbî önderliğinde bir grup aydın için vazgeçilmez bir fikir haline gelmiştir. Sonunda, ılımlı tutumu ile herkesin taktir ve saygısını kazanmış olan Hasan Bey Zerdâbî
büyük mücadelelerden sonra Rus hükümetinden Türkçe gazete çıkarma iznini almaya muvaffak olmuştur2. 22 Temmuz 1875 günü
alınan bu izin ile ilk Türkçe gazete olan “Ekinci” gazetesini çıkarmaya başlayan Hasan Bey Zerdâbî ve arkadaşları, malî imkânsızlıklar
nedeniyle 15 günde bir gazeteyi çıkarabilmişlerdir. Bu geçikmeler
ile ilk sene (1875) 11, ikinci sene (1876) 24, üçüncü sene ise (1877)
20 sayı, toplam 55 adet yayınlanan Ekinci, sade Türkçesi ile bütün Azerbaycan halkı tarafından okunan ve sevilen bir gazete haline
gelmiştir. Ekinci gazetesinin Azerbaycan halkı üzerinde bıraktığı bu
müsbet ve birleştirici tesirden, onların hakkını cesurca savunmasından endişeye kapılan Rus yetkilileri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi
başladıktan sonra, Azerbaycan Türklerinin Türkiye lehinde nümayiş
yapacakları gerekçesi ile Ekinci gazetesini kapatmışlardır3.
Hasan Bey Zerdâbî’den sonra Azerbaycan gazetecilik tarihinde Celâl ve Hacı Said Ünsizâde kardeşlerin faaliyetleri başlamıştır. Ekinci’nin kapanmasına üzülen bu iki kardeş 1879’da Tiflis’te
“Ziyâ” adlı edebî ve dinî bir dergi çıkarmışlardır. Haftalık olarak
1
R.R. Arat, “Matbuat”, İslam Ansiklopedisi, VII, s.385; BennigsenQuelquejay, Stepte Ezan Sesleri, s.51.
2
Bennigsen- Quelguejay, a.g.e., s.40-41.
3
Arat, a.g.m., s.385.
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yayınlanan bu dergi Ocak 1879’dan Aralık 1888’e kadar taş basması olarak 76 sayı yayınlanmıştır. 6 Aralık 1880’den itibaren “Ziyâ-ı
Kafkasya” adını alan bu dergi Tiflis’te 97 sayı, Şamahi’de ise 11 sayı
neşredilmiştir. Ekinci gazetesi nasıl Azerbaycan Türklerinin ilk gazetesi oldu ise, Ziyâ ve Ziyâ-ı Kafkasya’da Azerbaycan Türklerinin
Türkçe olarak neşrettiği ilk dergi olmuştur1.
Kendilerini Türk aydınlanmasına hasreden Celâl ve Said
Ünsizâde kardeşler, 1883-1891 yılları arasında Tiflis’te “Keşkül”
adlı bir dergi daha çıkarmışlardır. Azerbaycan Türklerinden başka,
Rusya’daki diğer Türk boylarından da bir çok yazar ve aydın, Keşkül dergisine yazıları ile katkıda bulunmuşlardır. Derginin bu karakteri dolayısıyla, onun bütün Türk-İslâm dünyasına yayılmasını
sağlamış, bu özelliğinden dolayı da Türk-İslâm dünyasının ilk ortak
yayın organı haline gelmiştir2. Azerbaycan Türleri arasında vatanseverlik ve milliyetçilik fikirlerini yaymış olan Keşkül dergisi, 30-40
sayfalık bir mecmua halinde 5 yıl daha devam ettikten sonra, Rus
hükümeti tarafından Türkçülük ile itham edilen Ünsizâde kardeşler
Osmanlı Türkiyesine iltica etmek mecburiyetinde kalmış ve dergi de
kapatılmıştır.
Ünsizâde kardeşlerin matbuat hayatından çekilmesinden sonra,
Azerbaycan basınında 10 seneye yakın bir duraklama devri yaşanmış ve hiçbir gazete ve dergi yayınlanmamıştır. Bunun en büyük
sebebi, Kafkasya Sansür Komitesinin ve bu Komitede Azerbaycan
Türkçesindeki yayınları kontrol etmekle görevli olan Melik Mekrabov ile 1899’da onun yerine geçen G. S. Garahanov ile Kişmişov
gibi kişilerin Azerbaycan basınına karşı düşmanca tavırları idi3.
Bu dönemde, bilhassa asrın son 10 yılı olan matbuatsız devirde, Rus hükümetince neşrine izin verilmeyen gazeteler ve dergiler
de olmuştur. 1890’da Samed Bey Mihmandarlı’nın gazete çıkarmak
için yaptığı müracaat ret edilmiş, Mehmed Ağa Şahtahtlı’nın “Şark-ı
Rus”tan önce “Tiflis” ve Neriman Nerimanov’un “Taze Haberler”
1
2

Arat, a.g.m., s.385.
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s.208.
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ve “Mekteb” adlı gazete ve dergilerinin yayınlanmasına izin verilmemiştir. Yine asrın sonlarında, Sıkı Seferoğlu ve Sultan Mecid
Ganizâde’nin bu konudaki teşebbüsleri de bir sonuç vermemiştir1.
30 Mart 1903’ten itibaren Tiflis’de Mehmed Ağa Şahtahtlı tarafından çıkarılmaya başlanan “Şark-ı Rus” Ekinci’den sonra
Azerbaycan’da çıkarılan ikinci siyasi gazete olmuştur. Aynı zamanda
20. yüzyılın ilk Azeri gazetesi olan Şark-ı Rus, başlangıçta haftada
3 defa, daha sonra ise günlük olarak neşredilmiştir. Böylece ilk günlük Türkçe gazete olmak vasfını da kazanan Şark-ı Rus bir müddet
sonra Bakü’de neşredilmeye başlanmıştır. Edebî, içtimaî ve siyasî
karakterdeki bu gazetede Azerbaycan aydınlarından başka, diğer
Türk boylarından pek çok ünlü şahsiyetin çeşitli konularda yazılar
yazdığını görmekteyiz. Bu yüzden Şark-ı Rus gazetesi bütün Türk
illerinde en çok okunan gazetelerden biri haline gelmiştir. Şark-ı Rus
gazetesi bilhassa kadın hakları ile Arap alfabesinin ıslahı konusunda da büyük mücadele vermiştir. Gazete Mart 1904’de kapanmıştır2.
Böylece Azerbaycan matbuat tarihinin hazırlık dönemi olan 1905
öncesi devri sona ermiştir.
2) 1905 Sonrası Azerbaycan Türklerinde Basın Hayatı
(1905-1918)
Gazeteler: Ocak 1904-Kasım 1906 arasında Bakü’de günlük
Türkçe neşredilen Hayat gazetesi siyasi, ilmi, edebi ve ticari yazılarıyla halkın en çok okuduğu gazetelerden biri olmuştur. İrşad: 1905
sonu ile 1908 arasında neşredilen bu gazete İslâmî fikirleri savunmuştur. Himmet: 17 Ekim 1905 İnkılabı öncesinde çıkan ilk sosyalist görüşlü gazetedir. 1904’de Bakü’de kurulan “Sosyal-Demokrat
Müslüman Himmet Partisi”nin resmi organı olarak neşir hayatına
başlamış, ancak 100 nüsha kadar yayınlandıktan sonrda neşri durBaykara, a.g.e., s.88.
M. Emin Resulzâde, Azerbaycan Cumhuriyeti Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti, s.23; Yeni Kafkasya, Sayı:9 (1926), s.5. Azerbaycan
matbuatı hakkında daha fazla bilgi için bakınız, kıymetli asistanım İbrahim
Yüksel’in yaptığı, Azerbaycan’da Fikir Hayatı ve Basın, İstanbul, 1988, s.
92-128 ile N. Zeynalov’un Azerbaycan Matbuatı Tarihi, Adu.neşri, Bakü,
1974, s. 23-52.
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muştur. Günlük olarak çıkmıştır. Koç-davet: 26 Mayıs 1906’da
Bakü’de Ermenice-Türkçe olarak çıkarılan bu gazete, Azerbaycan
sosyalistlerinin Himmet Partisi ile Ermenilerin Rus-Sosyal Demokrat İşci Partisi’nin kurduğu “Ermeni-Azeri Birliği”nin yayın organıdır. 6 Ağustos 1906 tarihine kadar 16 sayı çıkmıştır. Bu gazetenin
kuruluş ve neşir amacı Ermeni-Müslüman ihtilafına son vermek idi.
Himmet Partisinin kurucularından Dr. Neriman Nerimanov, Meşhedî
Aziz Bekov , Sultan Mecid Efendiyev ile Rus-Sosyal Demokrat İşçi
Partisi Bakü Komitesinin Ermeni üyelerinden S. Şaumyan, L. Knınyanç, P. Minasakanyan ve Gürcü A. Çaparidse ile V. Radus-zenkoviç,
V. Nogin gibi Ruslar bu gazetenin belli başlı yazarları idi. Tekamül:
16 Aralık 1906-26 Mart 1907 tarihleri arasında Bakü’de Mehmet
Emin Resulzâde yönetiminde çıkmış ve 2000 nüshaya kadar baskısı
yapılmıştır. Yazarları arasında Mehdi Hacinski, S.M. Sultanov,
Meşhedî Aziz Bekov, S.M. Efendiyev ile ihtilalci sosyalistlerden
Zeynelov ve Nerimanov gibi Himmet Partisi’nin üyeleri de bulunmaktadır. Haftalık, radikal, mesleki ve işçi menfaatlerini gözeten bir
yayın organıdır. Yoldaş: 1907 Ağustos’undan itibaren Tekamül gazetesi kapatıldıktan sonra Bakü’de Azeri sosyalislerinden Asadullah
Ahundov yönetiminde çıkmaya başlayan, sosyalislerin üçüncü ve
sonuncu resmi yayın organıdır. Haftada iki defa çıkan bu gazetenin
yazarları arasında Nerimanov, Azizbekov, Efendiyev gibi ileri gelen
sosyalistler de bulunuyordu. Bakü valisinin emri ile kapatılan bu gazete sadece 3 sayı çıkabilmiştir. Taze Hayat: Nisan 1907’den itibaren Hacı Zeynelabidin Tagiyev’in desteği ile Haşim Bey Vezirov
idaresinde neşredilen milliyetçi, muhafazakar, sosyalizme muhalif
günlük edebi, ilmi ve siyasi gazetedir. Devamlı yazarları arasında
Ağa Mirzazâda Şirvânî, Celal Yusufzâde, Fethali İranî gibi muhafazakarların bulunduğu bu gazetede Türkiye, İran ve Rusya Müslümanları ile ilgili yazılar çıkmakta idi. 440 sayı çıkan bu gazete Panislamcılık fikirini yaymakla itham edilerek Etim 1908’de kapatılmıştır. Terakki: Haziran 1908- Ekim 1909 arasında Bakü’de çıkan
bu gazete Ahmet Ağaoğlu tarafından yönetilmiş ve iş adamı Murtaza
Muhtarov’un desteği ile önce haftada 4 defa, sonra ise günlük olarak
neşredilen milliyetçi, liberal, demokratik ve siyasi bir gazetedir.
Üzeyir ve Ceyhun Hacıbeyli kardeşler, Mehmet Emin Resulzâde bu
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gazetenin yazarları arasında bulunuyorlardı. Büyük rağbet göre bu
gazete İran kontrolündeki güney Azerbaycan’da okunmuş ve trajı
3500 nüshaya ulaşan en popüler gazetelerden birisi olmuştur. Bu gazetenin politikasını Ahmet Ağaoğlu şöyle açıklamıştır: “bir taraftan
Rus hükümetine karşı mücadele ederek her türlü haklardan mahrum
olan Türk unsuruna haklarını temin etmek, diğer taraftan Türk birliği fikrini sağlamak maksadıyla mezhep ihtilafını ve bilhassa ŞiiSunnî düşmanlığını kaldırmaya çalışmaktır. Bununla beraber, halkı
ilme ve irfana ısındırmak Türkçe eğitim yapan okul vesair kültür
müesseseleri vücuda getirmek için uğraşmak başlıca hedefimizdir”1.
İttifak: Bakü’de, Taze Hayat gazetesinin devamı olarak Haşim Bey
Vezirov tarafından çıkarılan bu günlük gazete siyasi ve milliyetçi
fikirleri ile tanınırdı. Cehalet ve taasuba karşı mücadele eden bu gazetenin yayını Eylül 1909’da Rus hükümeti tarafından durdurulmuş
ise de, 1910 yılında yeniden çıkmaya başlamış, fakat bu sefer Rus
hükümeti Pan-İslamcı fikirler taşıyor diye gazeteyi 1911 yılında kapatmıştır. İstikbal: Kasım 1908’de Gence’de Hüseyn Ahundzâde tarafından neşredilen milliyetçi, terakkiperver haftalık bir gazetedir.
Bakü’nün dışında neşredilen ilk gazete olan İstikbal yerli küçük zenginler tarafından finanse edilmiştir. Sadâ: 1909 sonlarında Bakü’de
İttifak gazetesinin devamı olarak Haşim Bey Vezirov tarafından neşredilen bu gazete 395 sayı çıktıktan sonra 1911’de Pan-İslamist ithamı ile Rus hükümeti tarafından kapatılmıştır. Hakikat: 1909 bonlarında Bakü’de Üzeyir Hacıbeyli tarafından Türkeyeli muharrir ve
muallimlerden Ahmet Kemal ile birlikte neşredilen bi gazete eylül
1910 yılında kapıtılıncaya kadar 160 sayı çıkmıştır. Malumat: Haziran 1911’de Bakü’de Hacı İbrahim Kasımzade idaresinde neşredilen bir haftalık gazete olup, Hakikat, Güneş ile birlikte Oruçzade
tarafından çıkarılmış bir gazetedir. Diğer gazetelerde olduğu gibi bu
gazete de İslamcılıkla itham edilerek kapatılmıştır. Bakü Hayatı:
Ağustos 1911’de Himmetçilerin Yoldaş gazetesinden bu yana çıkardıkları ikini gazetedir. Yazarları arasında Himmetçilerden Dadaş
Bünyadzade ve Ağa Hüseyn Resulzade gibi sosyalistler bulunuyordu. Bir müddet sonra Ruslar tarafından kapatılmıştır. Sada-yı Va1
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tan: 1911 Kasım’ında Haşim Bey Vezirov tarafından Bakü’de çıkarılan bu gazete halkı okumaya teşvik için bir kampanya yürütmüş ve
bir müddet sonra da kapanmıştır. Rus-İran Tavassutu: 1911’de
Bakü’de Türkçe ve Rusça olarak neşredilen bu gazete haftada bir
defa çıkmış Rusyalı, Kafkasyalı, İranlı ve Türkistanlı tüccarların ticari hayatı ve o bölgelerin ekonomik hayatı hakkında bilgiler vermiştir. Sada-yı Hak: Mart 1912’den itibaren Haşim Vezirov tarafından Sada-yı Vatan’ın kapatılması üzerine neşredilmeye başlayan bu
gazete halk tarafından çok tutulmuş ve baskı sayısı 8.000’ne kadar
yükselmiştir. 1913’te Bakü’deki Rus valisinin emri ile İslam birliği
ve Türk birliği kampanyası yapıyor iddiası ile kapatılmıştır. İkbal:
1912’de Kazanlı bir Türk gazetecesi olan Minatullah İbrahim tarafından neşredilmeye başlanan bu gazete Bakü’lü Hüseyn Sadık Bey
tarafından satın alınarak neşrine devam etmiştir. Üzeyir Hacı Beyli,
Mehmed Emin Resulzade gibi önemli şahsiyetlerin yazı yazdığı bu
gazete Azerbaycan halkının menfaatlarını açık bir şekilde savunduğu için Nisan 1915’te aşırı milliyetçi ithamıyla Ruslar tarafından yayını durdurulmuştur. Esasında gazete kadın haklarını ve hürriyetlerini daha çok savunmuş ve bunu yaparken sade ve temiz bir Türkçe
kullandığı için halk tarafından sevilmişti. Sada-yı Kafkas: Mart
1914’te Haşim Vezirov tarafından Sada-yı Hakk’ın kapatılması üzerine çıkarılan bu gazete 2 yıl devam etmiş ve 1916’da Rus hükümeti
tarafından kapatılmıştır. Yeni İkbal: Nisan 1915’ten sonra İkbal gazetesinin devamı olarak çıkarılmaya başlanan bu gazete Şubat
1917 yılına kadar devam etmiştir. Üzeyir Hacı Beyli ve Mehmed
Emin Resuyzade gibi milliyetçi yazarlar bu gazetenin yazar kadrosunu oluşturmuştu. Açık Söz: 2 Ekim 1915 ile 31 Mart 1918 arasında Bakü’de çıkan bu gazete edebi, içtima ve siyasi konularda Azerbaycan halkını biylgilendirmeye çalışmıştır. Kurucusu ve başyazarı
olan Mehmed Emin Resulzade’nin gayretleri ile bu gazete Azerbaycan istiklâl mücadelesinde önemli bir yere sahip olmuş, savunduğu
ve yaydığı fikirlerle istiklâl davasının yayıcı ve müdafii olmuştur.
Devrin ünlü şahsiyetlerinden Feridun Köçerli, Hüseyn Cavit, Ahmed Cevad Mirza Bala ve Abdulvahap Yurtsever bu gazetede yazı
yazmışlardır. Açıksöz gazetesi o kadar tutunmuştur ki hem Azerbaycan gençliğini hem de Kafkasya’daki diğer milletlerin aydınlarını
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etrafında toplamış, Azerbaycan’ın muhtariyeti kampanyasını başarıyla yürütmüştür. Başlığının hemen altında yer alan “Türkleşmek,
İslamlaşmak, Muasırlaşmak” sloganını kendisine şiar edinen bu gazete sistemli bir Türkçülük ve demokrasi fikrini yaymış ve kısa zamanda bütün Rusya Türkleri arasında çok okunan bir gazete haline
gelmiştir. Tirajı 10.000’in üzerine çıkan bu gazete 1917 Bolşevik
İhtilalinden sonra daha serbest ve mükemmel program dahilinde
neşriyatına devam etmiş ve bütün Rusya Türklerinin mukadderatlarını tayin etmek haklarının verilmesini savunmuştur. 31 Mart 1918’de
Ermeniler ve Rus Bolşeviklerinin Azerbaycan halkına karşı giriştikleri saldırılar esnasında matbaası yakılmış, fakat milliyetçi Musavat
Partisi’nin resmi yayın organı olarak 1917’den itibaren varlığını sürdürmüştür. Bayrağ-ı Adalet: 20 Haziran 1917’de Bakü’de neşredilmeye başlanan bu haftalık gazete İran’daki ihtilalcilerin destekçiliğini yapmıştır. Himmet: 3 Temmuz 1917- 30 Temmuz 1918 arasında Bakü’de çıkan bu gazete aynı zamanda aşırı solcu himmet partisinin yayın organı olmuştur. Başyazarlığını Neriman Nerimov’un
yaptığı bu gazetenin diğer yazarları M. Azizbekov, Stephian Şaumyan, S. M. Efendiyev, Taki Şahbazi, Dadaş Bünyadzade, H. Sultanov, M. İsrafilbekov ve P. Çaparitze gibi ileri gelen sosyalistlerdi.
Albayrak: 1917’de Tiflis’te Himmet Partisinin mahalli komitesi tarafından düzensiz bir şekilde çıkarılan bu gazete 1918’de Bakü’ye
nakledilerek neşrine devam etmiştir.
Bu arada 1905-1918 yılları arasında kısa fasılalarla çıkan Güneş,
Yeni Hakikat, Aşar-ı Hakikat, Hakikat-ı Efkâr, Arı, İkdam, Yeni
İkdam, Taze Haber, Son Haber, Doğru Söz, Yeni Gence, Zahmet
Sadası, İttihad, Ekinci, Gelecek, Ahbar, Kafkas Komünası gibi
gazeteler olmuştur.
Dergilere Gelince; Molla Nasreddin: 7 Nisan 1906’da Tiflis’te
Celil Mehmed Kuluzâde idaresinde neşredilmeye başlanan bu dergide siyasi, içtimai, mizahi yazılar çıkmıştır. Kuluzâde’den başka Azerbaycan’nın meşhur mizah şâiri Sabir, hiciv ve tenkit üstadı Ömer Faik Numanzâde, şâir Ali Nazmi, meşhur dram yazarı Abdurrahim Hakverdili, Mehmed Said Ordubad ve şâir Ali Kulu Necefoğlu gibi milliyetçi ve demokrat aydınlar yazmıştır. Büyük rağbet
gören bu dergi ve yazarları yalnız Azerbaycan’da değil bütün Rus243

ya Türkleri, Türkiye, İran ve Hindistan’da da okunmuş ve 1909’daki
52. sayısı 4000 nüsha basılarak rekor seviyeye ulaşmıştır. Usul-u
Cedid mekteplerinin yerleşmesini hararetle savunan Molla Nasreddin dergisi Azerbaycan’nın içtima ve siyasi proplemlerine de ışık
tutmuştur. Molla Nasreddin dergisi Azerbaycan matbuat tarihinde o
zamana kadar ulaşılamayan büyük bir başarı elde etmiştir. 1917 yılına kadar devam eden bu dergi Celil Mehmed Kuluzâde yönetiminde 1921 yılından itibaren Tebriz’de 8 sayı olarak çıkmış daha
sonra Bakü’ye nakledilerek 1931 yılına kadar neşrini sürdürmüştür.
Fiyuzâd: 1 Kasım 1906’dan itibaren Hüseynzâde Ali Bey tarafından neşredilmeye başlanan bu dergi edebi, ilmi, siyasi, içtimai ve resimli yazılar neşretmiştir. Meşhur milliyetçi işadamı Hacı Zeynelabidin Takiyev’in maddi desteği ile çıkan bu dergi Hüseynzâde Ali
Bey’in güzel yazıları ile Azerbaycan Türk aydınlarının şuurlanmasında ve milli hareketin olgunlaşmasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca Hüseynzâde yazdığı yazılarla Türkçülük ve Osmanlıcılık fikirlerini yaymaya çalışmış, siyaseten de Osmanlı Türklüğünü, bağımsız Türk dünyasının nüvesi olarak göstermiştir. Ayrıca, Şii-Sünni ihtilafının kalkması, Osmanlı Türk medeniyetinin tanınması ve sevilmesi için de çalışmıştır. Hüseynzâde’ye bu mücadelesinde aynı dergide yazılarıyla Hüseyn Sabri Ayvazov, Ahmed Râik, şair Mehmed
Hâdi ve Türkiye’den Ahmed Kemal yazılarıyla destek vermişlerdir.
Molla Nasreddin’den sonra en tesirli ve okuyucusu bol olan bir dergi olmuştur. Debistân: 1906’da Bakü’de yayınlanmaya başlanan ve
15 günde bir çıkan bu dergi, resimli pedegoji ve edebiyat yazılarıyla
meşhur olmuştur. Dönemin kıymekli eğitimcileri Muhammed Hasan
Efendizâde ve Ali İskender Caferzâde’nin öncülüğünde çıkan bu dergi milliyetçi ve Türkçü bir karaktere sahip olmuş, sade Türkçe cereyanını desteklemiştir. Azerbaycan’nın ilk gazetecesi olan Hasan Bey
Zerdâbî bu dergide düzenli yazılar yazmıştır. Dergi 27 sayı çıktıktan
sonra 1908’de kapanmıştır. Rehber: 1906-1907 arasında öğretmen
Mahmudbekov tarafından neşredilen bu dergi liberal görüşlü, pedegoji ve edebiyat dergisi olarak neşir yapmıştır. Ayrıca eğitim konularına ağırlık vermiştir. Bahar: 1906’da Bakü’de neşredilen pedegoji,
edebiyat ve siyaset dergisidir. Behlül: 19 Mayıs 1907’de Ali Alesger Aliyev tarafından Bakü’de 6 ay süreyle neşredilen bu dergi re244

simli, siyasi, iktisadi ve mizahi konuları işlemiş, Türkçülük temayülü gösterdi iddiasıyla Ruslar tarafında kapatılmıştır. Yeni Fiyuzâd:
Ekim 1910- Mart 1911 arasında Ali Paşa Hüseynzâde ve Ahmed Kamil tarafından çıkarılan bu haftalık dergi Pan-İslamcılıkla itham edilerek Rusya tarafından kapatılmıştır. Şahab-ı Sâkıb: 1910’da şair
Ali Abbas Nüznib tarafından Bakü’de aylık olarak çıkarılan bu dergi Türkçülük ve İslamcılık fikirleri yayıyor diye Ruslar tarafından
kapatılmıştır. Necâd: Eylül 1910’da aynı adlı maarif cemiyeti tarafından Bakü’de neşredilmeye başlanan bir siyasi ve edebi dergidir. Pan-İslamist görünüşlü ve milliyetçi karakterdeki bu dergide
Asadullah Ahundov gibi bazı Marksist yazarlar da yazı yazmıştır.
1912’de kapanmıştır. Mekteb: Kasım 1911’de Bakü’de Gaffur Reşad Mirzazâde ve Abdurrahman Efendizâde adlı 2 öğretmen tarafından neşredilen bu dergide edebi, ahlâki, ilmi ve pedegojik konular işlenmiştir. 1920 yılına kadar neşrine devam eden bu dergide Neriman Nerimanov, Ali Eber Sâbir, Ali Abbas Müznib ve Oruç Aliyev gibi eğitimçi şair ve yazarlar da yazı yazmıştır. Işık: 1911’de
Bakü’de neşredilen ilk kadın mecmuasıdır. Haftalık çıkan bu derginin müdiresi Samaralı Hatice Subhanhulova idi. Şipur: 1913’te Kadir Haydarov tarafından Bakü’de bir yıl süreyle çıkarılan bu 15 günlük resimli mizah dergisi milliyetçı karakterdeki yazılarıyla ün salmıştır. Şelâle: 1913 yılında İsa Aşurbeyli tarafından Bakü’de neşredilmeye başlanan bu dergi haftalık olup, edebi, siyasi, mizahi, resimli bir İslamî neşir organıdır. Milliyetçi ve Türkçü karakterdeki bu
derginin baş yazarı Sabribeyzâde Halid adlı bir Osmanlı Türküdür.
1914 sonbaharında kapanana kadar bu dergi Hüseynzâde Ali Bey’in
Fiyuzad dergisinin fikirlerini devam ettirmeye çalışmıştır. Dirilik:
1914 yazında Ali Abbas Müznid tarafından Bakü’de 15 günde bir çıkarılan bu dergi siyasi, edebi ve tarihi yazılar neşretmiştir. Azerbaycan Türkleri için milliyet fikrini savunduğundan dolayı Ruslar tarafından kapatılmıştır. Tûtî: 1914’de Ağa Taki Nakiyev tarafından
Bakü’de neşredilen bu mizah dergisi, Molla Nasreddin dergisini taklit etmeye gayret etmiştir. 1917 yılında kapanmıştır. Basiret: Mayıs
1914’te Gulam Rıza Şerifzâde ve Hacı İbrahim Kasımzâde tarafından Bakü’de neşredilen bu haftalık dergide siyasi, iktisadi ve edebi yazılar çıkmıştır. Ilımlı bir politika izlediği için 1920 yılına ka245

dar neşrine izin verilmiştir. Kurtuluş: 1915’de Bakü’de Hüseyn Sadık Bey tarafından 15 günde bir neşredilen bu dergi edebi ve içtima
yazılarıyla dikkat çekmiştir. Musavatçı görüşü desteklemiştir. Yine
1915 yılında Erivan’da çıkan “Burhan-ı Hakikât” ve Bakü’de çıkan
Müznib haftalık edebi dergiler olarak bilinmiştir. Eylül 1916’da Ağa
Hasan Mirzazâde tarafından neşredilen Şevkât dergisi edebi bir dergi olarak kısa süreli çıkmıştır.
1870’de başlayan Azerbaycan milli basınının 1905’ten sonra
tam olarak yerleşmeye başlamasıyla Azerbaycan’da siyasi, içtimai,
milli fikirler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilhassa Müslüman
Azerbaycan Türklerinin milli basınının kuvvetlenmesi ile hem milli
hislerinin uyanmasında, hem de hürriyet ve istiklâl gibi milli hedeflerin aydınlatılmasında en büyük tesiri yapmıştır. Kısaca, Rusya idaresinde yaşayan bütün Türk ülkeleri içinde en fazla gazete ve dergi
Bakü merkez olmak üzere Azerbaycan’da yayınlanmıştır. Yukarıda
ana hatlarıyla bilgi verdiğimiz dergilerin haricinde 1906-1917 yılları arasında Leylâ, Mahzar, Zenbur, Mir’ât, Hilâl, Hakyolu, GülNiyet, Leylek, Mezeli, Kardeş Kömeği, Baba-yı Emir gibi kısa
süreli dergiler de çıkmıştır.
Milli Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1918-1920 arasında Azerbaycan, Azerbaycan Hükümeti’nin Ahbarı, Türk Sözü,
Musavat, İstiklâl, İl, Doğru Yol, Halkçı, Feale ve Ekinci, Müslümanlık, Halk Sözü, Yeni Hayat, Fukara Sadası, Azerbaycan
Fukarası, Hak Sadası, Yoldaş, Meşale, Genç İşçi ve Bakü Feale
Konferansının Ahbarı adlı 19 gazete ile Gençler Yurdu, İl Hayatı, Şipur, Evrak-ı Nefise, Zahmet Hayatı, Kurtuluş Yolu, Medeniyet, Tartan- Partan isimli 8 dergi çıkmıştır.
c) Siyasi Partiler Kanalıyla Azatlık Mücadelesi
1) Himmet Partisi: 20. yy başlarında Bakü’deki sanayi işçilerinin yarıdan fazlası İran idaresindeki güney Azerbaycan’dan gelen
Türk işçileri teşkil ediyordu. 1901’de Bakü’de kurulmuş olan Rus
Sosyal Demokrat Partisi Bakü Komitesi, bu Türk işçilerini kendi
taraflarına çekerek davalarına hizmet ettirmek için “Himmet Sosyal Demokrat Müslüman Grubu” adıyla 1904 yılında gizli bir cemiyet kurmuştu. Azerbaycan’da kurulan ilk Türk siyasi partisi olan
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Himmet’in kurucuları arasında Neriman Nerimanov, Mehmet Emin
Resulzâde, Meşhedi Aziz Bekov, Sultan Mecid Efendiyev, Asadullah
Ahundov, Dadaş Bünyadzâde, Ali Hüseyn Resulzâde ve Zeynel Zeynelov gibi o devrin sosyalist aydınları da bulunuyordu. Himmet’in
programı ve mücadele metodları doğrudan doğruya sosyalistlerden
ve sosyalızmden ilham alıyordu. Kısa zamanda işçilerden başka burjuva ve aristokrat kökenli aydınların da Himmet Partisi’ne girdiğini görüyoruz. Bu karışık üyeler dolayısıyla Himmet’in yöneticileri
arasında anlaşmazlık doğmuş, bu ise Mehmed Emin Resulzâde gibi
birçok parti üyesini partiden ayrılarak milliyetçiler safına geçmesine
sebep olmuştur. Bundan sonra Himmet Partisi karakter itibariyle İslam milliyetçisi ve gelenekçi görüşün aşırı sol kanadı olarak Sovyet
sisteminin Azerbaycan’a gelmesinde önemli rol oynamıştır. Sovyetlerin 1938’de yaptığı milliyetçileri temizleme operasyonu esnasında
Himmet Partisi burjuva milliyetçiliği ile suçlanarak kapatılmıştır1.
2) Difâî: Azerbaycan’da kurulan ikinci siyasi parti olan Difâî
esasında müdafaa teşkilatı olarak ortaya çıkmıştı. 1905’ten sonraki serbestlik döneminde Ermenilerin Taşnak Fırkası öncülüğünde
Azerbaycan halkına karşı Erivan, Nahcivan, Ordubad, Karabağ,
Gence, Bakü ve Şirvan bölgelerinde başlattığı silahlı saldırılara karşı, silahsız Müslüman halkı bu saldırılara karşı korumak için kurulan
bir müdafaa teşkilatıdır. Bunun kurucusu ise Ağaoğlu Ahmed Bey
olmuştur. Bu gizli cemiyetin ilk işi Ermenilerin Türklere karşı giriştikleri mezalim ve saldırılara fiili mukavemet göstererek durdurmak olmuştur. Kısa zamanda siyasi bir teşkilat haline gelen Difâî,
Azerbaycan Türklerinin hak, hürriyet ve istiklâlinin sağlanmasını,
Kafkasya milletleri ile samimi kardeşlik ve birlik kurulmasını istediklerini neşrettikleri bir bildiri ile açıklamışlardır. Difâî Partisi
kısa zamanda Azerbaycan’nın diğer şehirlerinde de teşkilatlanmış
ve devrin aydın ve milliyetçi unsurlarını etrafında birleştirmeye
muvaffak olmuştu. Fakat 1907’den itibaren Rusların baskı rejimine
dönmesi üzerine partinin kurucusu Ağaoğlu Ahmed Bey Türkiyi’ye
göç etmek mecburiyetinde kalınca parti dağılmıştır. Fakat bu parti1
Geniş bilgi için bkz., T. Swietochowski, “The Himmat Party: Socialism
and the National Question in Russian Azerbaijan: 1904-1920”, Cahiers du
Monde Russe et sovietique, No: 19 (1978), s. 119-142.
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nin taraftarları kısa zamanda Musavat Partisi’ne girerek orada çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
3) Rusya Müslümanları İttifakı Partisi: Bu parti sadece Azerbaycan Türklerine mahsus olmayıp Rus idaresinde yaşayan bütün
Türk halklarına yönelik hizmet veren bir siyasi teşkilattır. 16-21
Ağustos tarihleri arasında Tataristan’daki Nijni Novgorot şehrinde
yapılan “Rusya Müslümanları Üçüncü Toplantısı”nda MüslümanTürk halklarının bir parti etrafında toplanması fikri galip gelerek
1906 yılında bu partinin kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar
doğrultusunda toplantıya başkanlık yapan Azerbaycan’ın yetiştirdiği büyük aydınlardan Ali Merdan Topçubaşı’nın hazırladığı nizamname kabul edilerek “Rusya Müslümanları İttifakı” adıyla bu siyasi
parti kurulmuş oldu. Bu parti Rusya’nın açtığı Devlet Duması’na 25
temsilci göndermiştir. 1907 Mart-Haziran arasında açılan II. Devlet
Duması’na 35 temsilci göndermiştir. Fakat bu partinin temsilcilerinin Duma’de Müslüman Türklerin haklarını ısrarla savunmaları Rus
şövenistlerini endişelendirdiği için III. Devlet Duması’na (19071912) bu partiden 10, IV. Devlet Duması’na (1914-1917) ise sadece 7 temsilci göndermesine izin verilmiştir. Rus baskısı dolayısıyla
partinin hızla güç kaybetmesi üzerine parti kendisini fesh etmiştir.
Rusya Müslümanları İttifakı Partisi, Rusya imparatorluğu içinde yaşayan Müslüman Türk topluluklarını bir araya getirmeyi gaye edinmiş olan tek kuruluş olmuştur.
4) Musavat: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Azerbaycan Türkleri
arasında fikri ve siyasi yönden önemli rol oynayan Musavat Partisi,
1911-1912’de Himmet Partisinden ayrılan milliyetçi grup tarafından
kurulmuştur. 1912-1913 arasında vuku bulan Balkan Harbi esnasında Rusların uyguladığı Pan-Slavist siyaset, Azerbaycan Türkleri
arasında Türkiye’ye karşı büyük bir milli sempatinin uyanmasına
sebep olmuştur. Musavat Partisi Rusya’da yaşayan Türkleri her
yönü ile Ruslarla eşit haklara sahip görmek istemiş ve Türk-İslam
aleminin hürriyet ve istiklâline kavuşmasını savunmuştur. Musavat
Partisi’nin kurucusu olan Mehmed Emin Resulzâde daha önce Himmet Partisi’nde birlikte çalıştığı arkadaşları Mehmed Ali Resulzâde,
Abbaskulu, Kazımzâde, Veli Mikailzâde ve Gulam Rıza Şerifzâde
gibi aydınlarla birlikte 8 maddelik bir program hazrlayarak siyasi
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hayata atılmıştır. 1- Milliyet ve mezhep farkı gözetmeden bütün
Müslümanların birleşmesi için çalışmak, 2- İstiklâllerini kaybetmiş
Müslüman memleketlerinin yeniden müstakil olmaları için çalişmak, 3- İstiklâllerini müdafaa veya yeniden elde etmek için çarpışan
bütün Müslüman memleketlerine maddi ve manevi yardım etmek,
4- Müslüman milletlerin ve memleketlerin müdafaa ve taarruz kuvvetlerini arttırmak için yardım etmek, 5- Bu fikirlerin yayılmasına
mani olan bütün engelleri ortadan kaldırmak, 6- Müslümanların birleşmesine ve ilerlemesine çalışan diğer bütün partilerle irtibat tesis
etmek, 7- İnsanlığın mutluluk ve ilerlemesine çalışan yabancı partilerle, ihtiyaç nispetindi irtibat ve fikir alışverişinde bulunmak, 8Müslümanların yaşama vasıtalarını, eğitimini, ticaretini, sanayi ve
her türlü iktisadiyatını kuvvetlermeye çalışmak.
Musavat Partisi 1911’deki kuruluş beyannamesinde, Müslümanların bir zamanlar Pekin’den İspanya’ya kadar hakim oldukları halde,
bugün parçalanmış halde ve yabancıların tahakkümü altında buludukları belirtildikten sonra şöyle denmiştir: “…Bundan dolayı Kur’an’ın
eldeki bütün vasıtalarla düşmanı def etmeyi emredin âyet-i şerifesi mucibince Musavat Partisi kurulmuş olup bütün Müslüman dünyasının
dağılmış olan kuvvetlerini birleştirmek, Müslümanların milli ve insani
haklarını müdafaa etmek maksadıyla açıkça meydan-ı mübarezeye
atılmıştır. Bu fırka, milliyet ve mezhep farkı gözetmeden Müslümanların bütün manevi ve maddi kuvvetlerini birleştirmeye başlamıştır.”
Azerbaycan Türklerinin büyük çoğunluğunun fikirlerine tercüman olan Musavat Partisi, Nisan 1917’de Bakü’de “Kafkasya Müslümanları Kongresi”ni toplamaya muvaffak olmuş, bu kongre esnasında “Türk Adem-i Merkeziyet Partisi” ile birleşerek “Türk Adem-i
Merkeziyet Musavat Halk Fırkası”adını almıştır. Ekim 1917’de
toplanan Musavat Partisinin ilk resmi kurultayında Mehmed Emin
Resulzâde başkanlığa getirilmiş, Aralık 1919’da toplanan II. Kurultayda ise Partinin hürriyetçi, istiklâlci, milliyetçi, halkçı ve cumhuriyetçi görüşlerden oluşan yeni programı ilan edilmiştir.
Musavat Partisi, 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan’ın istiklâli ilan
edildikten sonra da, milli cumhuriyetin ve hükümetin kurulmasında
büyük rol oynamış, Nisan 1920’deki Sovyet işgaline kadar da iktidarda kalmıştır.
249

5) Bu dört büyük partinin haricinde 5 ayrı siyasi partinin oluştuğunu görmekteyiz. Bunlar sırasıyla: Türk Adem-i Merkeziyet Partisi: 1917 Şubat ihtilalinden sonra Nesib Bey Yusufbeyli ve arkadaşları tarafından Gence’de kurulan bu parti programı itibariyle milliyetçi olması sebebiyle Musavat Partisi ile birleşerek kadrosuyla birlikte “Türk Adem-i Merkeziyet Musavat Halk Fırkası Cephesi”nde
çalışmalarını sürdürmüşlerdir; Ahrar Partisi: Milli Azerbaycan
Cumhuriyet Parlamentosundaki küçük partilerden biri olan Ahrar,
1918 Haziranından sonra ortaya çıkmıştır. Türkiyecilik ve Sünnilik
politikası izleyen bu partinin ideali Türk halkçılığı olup program itibariyle Musavat Partisi’ne yakın idi. Siyaset yönünden zayıf bir durumda oldukları için varlıklarını uzun süre devam ettirememişlirdir;
İttihad Partisi: 1918’de “Rusya’da Müslümanlık” adıyla kurulmuş
olmasına rağmen İttihad adıyla tanınan bu partinin resmi ideali İslam birliğini sağlamaktı. Partinin başkanı, aynı zamanda Osmanlı İttihad ve Terakki Partisi mensuplarından olan Dr. Karabekov idi; Tarafsız Demokrat Grup: Bu grup yüksek tahsil görmüş bazı aydınlar
ile burjuva sınıfına mensup kişilerden oluşmuş, Azerbaycan parlamentosunda her hangi bir partiye girmemişler ve milliyetçi akımları
desteklemişlerdir. Genel politikaları bakımından Musavat Partisi ile
uyum içinde hareket etmişlerdir. Bu grubun en önde gelen simaları
Ali Merden Topçubaşı ve Azerbaycan Milli Hükümetinin 2 dönem
başbakanlığını yapmış olan Feth Ali Han Hoylu idi; Sosyalist Blok:
Azerbaycan parlamentosundaki sosyalist bloka mensup kişilerin bir
kısmı Himmet Partisi’nin uzantısı olan Sosyal Demokrat Menşevik
denilen gruba dahil idi. Bu grubun başkanı İbrahim Abiylov ile Semed Ağa Ağamalioğlu idi. Sosyalist blokun diğer önemli bir grubunu ise, İçtimaiyyun İnkılabiyyun denilen İnkılapçı sosyalistler oluşturuyordu. Bunların liderleri ise Arslan Bey Safir Kürklü idi. Bunların içinde bir de Ali Haydar Karayev adlı bir kominist bulunuyordu.
d) Siyaseten Azatlık İsteyenler
1870’de başlayan Azerbaycan millî basınını 1905’den sonra tam
olarak yerleşmeye başlamasıyla siyasî, içtimaî, millî fikirler de ortaya çıkmaya başlamıştır. 19. asrın ikinci yarısında yetişen birbirinden kıymetli Azerbaycan aydınları bu gazetelerde yazılar yazarak,
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hem halkın millî hislerinin uyanmasında, hem de hürriyet, istiklâl
gibi millî hedeflerin aydınlatılmasında en büyük rolü oynamışlardır.
Bu fikirlerin ilk savunucuları ve öncüleri, daha önce de izah edilen,
Abbaskulu Ağa Bakuhanlı, Mirza Fethali Ahunzâde, Seyyid Azim
Şirvâni, Hasan Bey Melikzâde Zerdabî gibi büyük şahsiyetler idi.
Bu nesil Azerbaycan aydınlarının tesirinde yetişen ve Azerbaycan
halkının hak ve hürriyetlerini, istiklâlini daha cesurca savunan şu
şahsiyetleri görmekteyiz: Hüseynzâde Ali Turan (1864-1942), Ahmet Bey Ağaoğlu (1869-1939), Ali Ekber Tahirzâde Sâbir (18611911), Ali Merdan Topçubaşı (1862-1934), Neriman Nerimanov
(1871-1925) ve Mehmet Emin Resulzâde (1884-1955). Bu birbirinden kıymetli fikir ve siyaset adamları yalnız Azerbaycan halkına değil, bütün Türk dünyası halklarına da ışık tutan çalışmalar yapmışlardır. Bu büyük şahsiyetlerin hayat hikayelerini ve mücadelelerini
özetle şöyle hatırlamak zarureti vardır:
Hüseynzâde Ali Turan (1864-1942): Azerbaycan halkı arasında siyasî ve medeni Türkçülük hareketinin ilk yayıcısı olan
Hüseynzâde Ali Bey Bakü’nün Salyan kasabasında doğmuştur. Bir
öğretmen ailenin çocuğu olan Hüseynzâde Ali Bey o dönem Kafkasya ötesi Şeyhülislamlığı yapan Şeyh Ahmet Saylanî’nin yanında büyümüştür. Babasının okulunda ve Tiflis’teki Rus Gimnazyumunda okuduktan sonra Petersburg’a giden Hüseynzâde, orada Tabii Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1890’da İstanbul’a giderek Askeri Tıbbiye’ye giren ve oradan mezun olduktan sonra
Haydar Paşa Hastanesi’nde görev yapan Hüseynzâde daha sonra
1897’de Türk-Yunan Muharebesine katılmıştır. 1900 yılında Askeri
Tıbbiye’ye hoca olarak atanmış ise de, İttihat ve Terakki Partisi’ne
mensup olması dolayısıyla bu görevinde fazla kalamamış ve 1903’de
Azerbaycan’a dönmüştür1.
1904 yılında Azerbaycan’dan Mısır’da çıkan “Türk” gazetesine “Mektub-u Mahsus” adlı bir yazı gönderen Hüseynzâde, Panislamizm ve Pantürkizme taraftar olduğunu ve Müslüman Türklerin birleşmesinin lüzumunu anlatmıştır2. Bir müddet sonra Türk birliği fik1
Y. Akçura, Türk Yılı, İstanbul, 1928, s. 415-416; Aynı müellif, “Hüseynzâde Ali Bey”, Türk Yurdu, C. VIII/3-5 (1915), s. 25-84.
2
Akçura, Türk Yılı, s. 413-414.
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rini daha da geliştiren Hüseynzâde Panturanizm etrafında Türklerin
birleşmesi fikrini ortaya atmıştır. Bu fikirlerini, yazdığı makalelerde
ve şiirlerde açıkça ifade eden ilk Türk düşünürü olmuştur. Onun bu
fikirleri İstanbul’da Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura tarafından hararetle benimsenmiş, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde en kuvvetli fikir akımı haline gelmiştir1.
Hüseynzâde’nin milliyetçilik fikirlerini yayma faaliyeti
Azerbaycan’a döndükten sonra daha belirgin hele gelmiştir. Bakü’de
1905’den itibaren çıkmaya başlayan “Hayat”gazetesinin baş yazarlığını yapan Hüseynzâde, bu gazetede yazdığı “Türkler kimdir ve kimlerden ibarettir?”, “bize hangi ilimler lazımdır?” ve “yazımız, dilimiz,
birinci yılımız” adlı makaleleri ile Türklük hakkındaki düşüncelerini
ortaya koymuştur2. Bu yazılarıyla Hüseynzâde Türk kavimlerinin bir
bütün ve birlik oluşturduğunu göstermek istemiştir. Ayrıca, Türklerin
kalkınabilmesi için çağdaş ilimlerin gerekli olduğunu ileri sürmüştür.
Kısaca, Hüseynzâde, bütün Türk alemi için yegane kurtuluş yolunun
“Türkleşmek, İslâmlaşmak, Avrupalılaşmak” tan geçtiğini ileri sürmüştür. Hüseynzâde’nin bu üçlü prensibi XX. asrın ilk çeyreğinde
büyük rağbet görmüş ve Türk dünyasının her tarafına yayılmıştır. Hayat gazetesinin kapatılması üzerine “Füyüzât” mecmuasını çıkaran ve
bu dergide fikirlerini anlatmaya devam eden Hüseynzâde, siyaseten
Osmanlı Devleti’ni müstakil Türklüğün nüvesi olarak görmüş, tıpkı
Gaspıralı’nın yaptığı gibi o da Osmanlı Türkçesinin bütün Türk ülkelerinde yayılmasını ve Türklerin edebi dilini teşkil etmesini istemiştir.
Hüseynzâde Ali Bey’in Türklüğü ve Türkçeyi müdafaa eden bu yazıları bölgede kültürel nüfuz için yarışan İran ile Rusya’yı son derece rahatsız etmiştir. Onun İslâm birliği fikri mezhep ayrılıklarından
arınmış bir görüş olduğu için son derece rağbet görmüştür3. Neticede,
uyanan ve aydınlanan Azerbaycan’da Türklük, Müslümanlık ve Batılılaşma fikirleri kuvvetli bir şekilde yerleşmeye başlamıştır.
A. C. Yöntem, “Ziya Gökalp’e Türkçülüğü Aşılayan Adam”, Yakın Tarihimiz, C. I/9 (1962), s. 259-260.
2
A. H. Bayat, “Ali Bey Hüseynzâde ve En Önemli Yazılarından Türkler Kimdir ve Kimlerden İbarettir 1905”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:
106 (1997), s. 9-24.
3
Akçura, Türk Yılı, s. 415.
1
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1910’dan sonra tekrar İstanbul’a gelen Hüseynzâde, İttihat ve Terakki Partisi’nin kurucularından olduğu için bu partinin genel merkez
üyeliğine getirilmiştir. Bu partide 1918’e kadar çalışan Hüseynzâde,
I. Dünya Savaşı sonunda Hükümet tarafından Kafkasya’ya gönderilmiş ve orada Azerbaycan’ın millî bir devlet olarak kurulması için çalışmıştır. 1926’da Fuat Köprülü ile birlikte Bakü’de toplanan I. Türkoloji Kongresine katılmış, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da
hayatını Türkçülük çalışmaları ve hekimlik yaparak geçirmiş ve 1942
yılında Üsküdar’da vefat etmiştir1. Türkçe’nin yanı sıra, Rusça, Fransızca, İngilizce, Farsça dillerini iyi bilen, Latince ve Yunanca’yı da
anlayan Hüseynzâde fikirleriyle Türk dünyasına ışık tutan büyük bir
mütefekkir olarak tarihe geçmiştir2.
Ahmet Ağaoğlu (1869-1939): Azerbaycan Türklerinin fikir hayatında öncülük eden milliyetçi şahsiyetlerden biri de Ahmet Ağaoğludur. Şuşa’da doğan Ahmet Bey’in babası ulemadan bir kişi olduğu için önce dini tahsil yapmış arkasından da Ermeni çoçuklarının
çoğunlukta olduğu Rus okuluna devam etmiştir. Bu okulda okurken
ilk olarak Ermenilerin Türkler’e karşı nasıl düşmanca tavır içine
sokulduğunu anlamıştır. 1887’de Rus okulunu bitiren Ahmet Bey,
ertesi yıl Petersburg Politeknik okuluna devam etmiş ise ede sıhhati
bozulduğu için bu okulu bitirememiştir. 1889’da Paris’e giden Ahmet Bey, Sorbon Üniversitesinde Tarih, Filoloji ve Hukuk okumuştur. Paris’te okuduğu yıllarda “La nouvelle revue” ile “Revue blue”
gibi dergilerde Şarka ait makaleler yazmış, aynı zamanda Tiflis’te
çıkan Rusça “Kafkas” gazetesine de yazılar yazmıştır. Yine Paris’te
bulunduğu dönemlerde Jöntürklerden Ahmet Rıza Bey ile İslâm mü1
H. Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1979, s.
263-vd.
2
Hüseynzâde Ali Bey hakkında daha geniş bilgi için bkz., A. H. Bayat, Hüseynzâde Ali Bey, A.K.M. Yay., Ankara, 1998; Aynı müellif, “Kendi Notlarıma Göre Hüseynzâde Ali Turan’ın Hayat Hikâyesi”, Türk Kültürü,
XXXIV/404, s. 733-738; B. Ercilasun, “Hüseynzâde Ali Bey’in Türkiye’deki
Faaliyetleri”, Azerbaycan, Sayı: 286, (1992), s. 10-15; Y. Garayev, “Köküne
Bütövlüyüne Boylanan Yoldaş - Ali Bey Hüseynzâde”, Tarih: Yakından ve
Uzakdan, Azerbaycan İlimler Akademiyası Nizâmi Adına Ed. Enstitü Bakü,
1996, s. 276-315; İ. Habibullayev, Hüseynzâde Ali Bey (Turan): Hayatı ve
Fikirleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.
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tefekkiri Cemalettin Afgani gibi şahsiyetlerle tanışıp Türk ve İslam
dünyasının meselelerini tartışmıştır1.
1894’de Azerbaycan’a dönen Ahmet Bey, Kafkas ve Kaspi gibi
Rusça gazetelerde yazarlık, Rus okullarında ise Fransızca öğretmenliği yapmıştır. 1905 yılında Hüseynzâde Ali Bey ile birlikte Hayat
gazetesinde çalışmış, 1906’da ise “İrşâd” gazetesini çıkarmıştır. Bu
gazetede bir yandan Azerbaycan halkının Rus hükümetine karşı haklarını savunurken, diğer yandan da Türk birliği fikrini yaymaya çalışmıştır. Bununla da yetinmeyen Ahmet Bey, Türkler arasındaki ŞiiSünni düşmanlığını kaldırmaya, halkı ilim ve irfana ısındırmaya ve
Türkçe okullar çoğaltılması fikirlerini halka aşılamaya gayret etmiştir2. İrşad gazetesini Rusların kapatması üzerine “Terakki” gazetesini neşreden Ahmet Bey İslâm dünyasının meseleleri ile ilgili yazılarını bu gazetede neşretmiştir. Tiflis’te 1901’de basılan “İslâma Göre
ve İslâm Âleminde Kadın” adlı Rusça eserinde, İslâm ülkelerinin
manen ve maddeten kalkınabilmesi için kadın haklarına ve eğitime
ağırlık verilmesi gerektiğini savunmuştur. “İslâm ve Âhund” adlı bir
çalışmasında da, mezhepler arasındaki ihtilafın İslâm alemine verdiği zararları dile getirmiştir. Bu iki eserinde de görüldüğü gibi Ahmet
Bey İslâmın gerçek anlamda anlaşılabilmesi için bir takım ıslahatın
yapılması zaruretine inanmıştır3.
Ahmet Ağaoğlu, fikirlerinin nazari olarak kalmasını istememiş
ve hayatta tatbikini görmek için bütün Azerbaycan’ı ve Müslüman
Kafkas ülkelerini adım adım adım dolaşmış ve yeni okulların açılması ve maarif işlerinin hızlanması için çaba göstermiştir. Büyük
bir fikir adamı olmakla birlikte aktif hayatta da önemli işler yapan
Ahmet Ağaoğlu, 1905’de Ermenilerin Azerbaycan Türklerine hücum etmeleri üzerine, Bakü’de “Difâî” adlı gizli bir cemiyet kurarak Türkler’e karşı yürütülen mezalimi durdurmak için fiili mukavemet teşkilatı oluşturmuştur. Ermeni gençleri ile Rus okulunda okuduğu yıllarda, Rusların Ermenileri nasıl Türk düşmanı olarak yetiştirdiklerini bildiği için, kurduğu Difâî teşkilatı Azerbaycan halkının
müdafaasında önemli rol oynamıştır. Yakın dostu Hüseynzâde Ali
Bey ile birlikte yürüttüğü Türk-İslâm milliyetçiliği fikirleri büyük
1
2
3
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Akçura, Türk Yılı, s. 419-426.
Akçura, a.g.e., s. 428.
Akçura, a.g.e., s. 429-431.

yankılar yapan Ahmet Ağaoğlu, aynı zamanda bu fikirlerini fiiliyata sokan ender şahsiyetlerden biri olmuştur. Nitekim, 1907’de Bakü
civarındaki petrol toprakları üzerinde meskun bulunan Türk ahaliyi
göç ettirmek isteyen Rus yetkililerine karşı mücadele etmiş ve halkın yerlerinde kalmasını sağlamıştır. Fakat bir müddet sonra gittiği
Petersburg’da konu ile ilgili raporunu Rus Hükümeti reddetmiştir1.
Ahmet Ağaoğlu bir taraftan Azerbaycan halkının milli menfaatlerini korumaya çalışırken diğer taraftan yazılarıyla Rusların ve Ermenilerin Türkler’e karşı mütecaviz tutumlarını dile getiren makaleler yazarak Petersburg gazetelerinde yayınlatmıştır. Böylece gerek
yazıları ve gerekse faaliyetleriyle Rus Hükümetinin arzu etmediği
şahıs haline gelen Ağaoğlu’nun esas gayesi Azerbaycan Türlerini
uyandırmak ve diğer milletlerle ve Ruslar ile eşit haklara sahip olmasını sağlamaktı.
Rusya’nın 1907’den sonra tekrar baskı ve şiddet politikasına
dönmesi üzerine Ağaoğlu, 1900 senesi sonlarına doğru İstanbul’a
gitmek mecburiyetinde kalmıştır. 1908’den sonra İstanbul’da Türkçülük faaliyetlerinin içinde aktif rol alan Ağaoğlu, 1918’de Milli
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yardımına koşan Nuri Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunun siyasi müşaviri olarak Azerbaycan’a gitmiştir. İngilizlerin Azerbaycan’a girmesi üzerine yeniden İstanbul’a
dönen Ağaoğlu, Türkçülük faaliyetleri yüzünden İngilizler tarafından Malta’ya sürülmüştür. 1921’de Malta’dan dönen Ahmet Ağaoğlu Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür siyasetinde
önemli vazifeler ifa etmiş, iki devre mebus seçilmiş ve İstanbul Üniversitesinde de Hukuk profesörlüğü yapmıştır2.
Ali Ekber Tahirzâde Sâbir (1861-1911): Azerbaycan Türklerinin fikir dünyasında ince mizahı ve hicvi ile yıldız gibi parlayan Ali Ekber Tahirzâde Sâbir, 1861 yılında Şamahı’da doğmuştur.
Akçura, a.g.e., s. 432.
Ahmet Ağaoğlu’nun Türkiye’deki faaliyetleri, eserleri ve fikirleri hakkında geniş bilgi için bkz. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 401-vd; Akçura, Yeni Türk Devletinin Öncüleri, s. 167-168; M.
Tüzün, Ahmet Ağaoğlu’nun Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma,
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, 1976 ve S. Ağaoğlu,
Babamdan Hatırâlar, Ankara, 1940; A. G. Soysal, Ahmet Ağaoğlu (18691939): The Life and Thought of a Turkish Nationalist During 1908-1918,
Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1995.
1
2
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Azerbaycan’ın ünlü maarifçi şairi Seyyid Azim Şirvânî’nin talebesi
olan Sâbir, halkın sıkıntılarını, uğradığı haksızlıkları, yöneticilerin
vurdum duymazlığını mizahî ve hicvî şiir ve yazılarıyla dile getirdiği
için, halkın bütün kesimleri tarafından sevilen bir şahsiyet haline gelmiştir. Çok kuvvetli ve tesirli bir hiciv kabiliyetine sahip olan Sâbir,
çok geçmeden millî ve siyasî konulardaki tenkitleriyle, Rusların,
dinî ve içtimaî konulardaki tenkitleriyle de cahil zümrenin ve mollaların hedefi haline gelmiştir. Ama O, bu haksız düşmanlığa aldırış
etmeden vazifesini yapmaya devam etmiştir. Devrin bütün gazetelerinde, özellikle Şark-ı Rus, Hayat, Taze Hayat, Debistan, Füyûzât,
İrşâd, Sadâ, Zenbur, Hakikat, Yeni Füyûzât, Behlül, Rehber, Güneş,
Yeni Hakikat, Mâlûmât ve Mekteb gibi gazete ve dergilerde şiirleri ve yazıları çıkmıştır. Fakat, bilhassa Molla Nasreddin dergisinin
başına geçtikten sonra, mizah ve edebiyat yazılarının en güzellerini
yazan Sâbir, yalnız Azerbaycan’da değil, diğer Türk ülkelerinde de
çok meşhur olmuştur1. Sâbir ve Molla Nasreddin birbirinden ayrılmaz iki unsur haline gelmiştir. Molla Nasreddin’de yazdığı yazılarında ve şiirlerinde halka anlatmak istediği fikirlerini kendine mahsus bir üslûp ile ortaya koyan Sâbir, Azerbaycan içtimaî hayatında
adeta temas etmediği bir saha bırakmamıştır. Onun en büyük ideali,
Azerbaycan’ın milli kurtuluşuna ve hürriyetine kavuşmasını, zümre
ve sınıf farkı gözetmeden bütün fertlerin devlet ve kanun önünde eşit
bir hayata kavuştuğunu, cehaletten ve sefaletten kurtulmak için milletin çağdaş medeniyeti benimsediğini görmek, dinin devr-i sââdette
olduğu gibi yükseliş ve ilerleme sebebi olmasını, her çeşit gerilik
ve hurafelerin halkın hayatından uzaklaştırılmasını, Rus idaresinde
yaşayan bütün Türk halklarının bir birlik etrafında toplanmalarını
isteyen bir şahsiyetti. Kısaca Sâbir, Türkçü, gerçek bir Müslüman,
halkçı, hürriyetçi, medeniyetçi, Rusluğun (Pan-Slavizmin) ve Rus
tahakkümünün düşmanı idi2.
“Sâbir”, Azerbaycan Dergisi, Temmuz 1953, s. 3-12; Baykara, a.g.e.,
s. 190-191.
2
M. F. Köprülü, “Azeri”, İslam Ansiklopedisi, II, s. 148-149; A. Caferoğlu, “Modern Azerbaycan Edebiyatına Toplu Bir Bakış”, Azerbaycan Yurt
Bilgisi, Sayı: 37(1931), s. 45-46; S. Refik, “Son Devir Azeri Edebiyatı”, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Sayı:1(1932), s. 34; M. A. Resulzâde, “Azeri Edebiya1
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Ali Merdan Topçubaşı (1863-1934): Azerbaycan Türklerininmilli aydınlanma çağının en büyük liderlerinden biri olan Ali
Merdan Topçubaşı, 1863’te Tiflis’te doğmuştur. Bilinen ilk dedesi
Gürcü ordusunda topçu başı (topçu kumandanı) olduğu için aileye
Topçubaşı denmiştir. Babasının babası ise Petersburg Üniversitesinde Şarkiyat Profesörü olan Mirza Cafer Topçubaşı’dır1. İlk eğitimini
bir Müslüman okulunda alan Ali Merdan Bey, bu okulu birincilikle
bitirdiği için Tiflis’teki Rus Gimnazyumu (Lisesi)’na kaydolmuştur.
Rus Lisesini bitirdikten sonra Petersburg Üniversitesinde Hukuk
tahsil eden Ali Merdan Bey, bir müddet avukatlık yaptıktan sonra,
Hacı Zeynelabidin Bey’in Ruslardan satın aldığı “Kaspiy” (Hazar)
gazetesinin başına geçerek, Azerbaycan halkının haklarını savunmaya başlamıştır.
Rusya’da vuku bulan 1905 inkılâbından sonra Türklerin kazandığı hakların müdafaası için bir taraftan “Hayat” gazetesinde yazılar yazmış, diğer taraftan da tertip edilen kongrelerde bütün Türk
halklarının birlik içinde hareket etmelerini sağlamıştır. Bir hukuk
adamına yakışır şekilde sergilediği ılımlı, adaletli ve kararlı tutumu
ile Rus idaresinde yaşayan Müslüman Türk halklarının yaptığı bütün kongrelerin başkanlığını yapmış ve başarılı kararlar alınmasını
sağlamıştır. 16-20 Ağustos 1906’da Nijni Novgorod’da yapılan 3.
Rusya Müslümanları Kongresi’nde alınan bir kararla, Ali Merdan
Bey, kurulan “Rusya Müslümanları İttifakı Partisi”nin programını
ve nizamnâmesini hazırlamıştır (Ali Merdan Topçubaşı’nın hazırladığı Rusya Müslümanları İttifakı Partisi’nin programı bu çalışmanın
sonunda ek olarak verilmiştir)2.
1906’da toplanan “Birinci Devlet Duması”na Bakü temsilcisi
olarak katılan Ali Merdan Bey, diğer Müslüman ülkeler temsilcileri
tarafından Duma’daki “Müslüman Fraksiyon” başkanlığına seçiltında Sâbir”, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Sayı: 33-34(1934), s. 334-340, Sayı:
35-36, s. 376-387.
1
Togan, “Azerbaycan”, İslam Ansiklopedisi II, s. 116; İmanov, Ali Merdan Topçubaşı, s. 22.
2
Baykara, a.g.e., s. 159-179; ayrıca bkz., Programnıe Dokumenti Musulmanskih Poloticheskih Parti, 1917-1920 gg., Reprintby the Society for
Cenrtal Asian Studies, Oxford, 1985, s. 10-104.
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miştir1. Ne var ki, Müslüman Türk temsilcilerinin, mensup oldukları halkların haklarını ısrarla müdafaa etmeleri Çar hükümetini son
derece rahatsız etmişti. Nitekim Çar, 1907’de açılan II. Duma’yı kapatmak suretiyle Müslümanları susturma yoluna gitmiştir. Çar’ın bu
tutumu, yalnız Müslüman temsilciler tarafından değil, diğer partilerin temsilcileri tarafından da protesto edilmiştir. Bu arada, Ali Merdan Bey, Duma’nın kapatılmasını kınayan “Viborg Beyannâmesi”ne
imza attığı için 3 ay hapse mahkum edilmiştir. Fakat o bu güçlüklerden yılmamış, Müslüman Freksiyonunun çalışmalarına yardım
etmiş ve bu konudaki çalışmalarını sonuna kadar devam ettirmiştir.
III. Duma’nın (1907-1912) çalışmalarına temsilci olarak girememesine rağmen, Duma’ya giren 10 müslüman temsilcinin ricası
ile “Müslüman Freksiyon Bürosu”nun başkanlığını yapmış, tecrübe ve birikimleriyle onlara yardımcı olmuştur. 1914 Haziranı’nda
Petersburg’da toplanan 4. Rusya Müslümanları Kongresi’nde sert
bur konuşma yapan Ali Merdan Bey, Rus Hükümetinin Müslüman
halkı baskı altında tutmasını ve Ruslaştırmaya çalışmasını tenkit etmiş, Müslümanlara din ve vicdan hürriyeti verilmesini istemiştir2.
I. Dünya Harbi’nin çalkantılı yıllarında Azerbaycan halkını itidalli olmaya davet eden Ali Merdan Bey, Bolşevik İhtilâline kadar bu
itidalli tutumunu sürdürmüştür. Fakat Şubat 1917 İhtilâlinin ortaya
çıkardığı yeni ortamdan da azamî şekilde istifade etmenin yollarını
aramaktan geri kalmamıştır. 15-20 Nisan 1917’de Bakü’de toplanan “Kafkas Müslümanları Büyük Kongresi”ne “Tarafsız Demokrat Grubu”n temsilcisi olarak katılmış, kongreye katılan delegeleri
birlik halinde hareket etmeye davet etmiştir. Bunu takiben katıldığı “Umumi Rusya Müslümanları Kurultayı, 1-11 Mayıs 1917”nda
başkanlık divanına seçilmiş, kongreye katılan Neriman Nerimanov,
Mehmet Emin Resulzade ve Ahmet Ağaoğlu ile birlikte başarılı çalışmalar yapmıştır3.
Seyidzade, a.g.e., s. 43.
A. Arsharuni-Kh. Gabidullin, Ocherki Panislamizma i Panturizma v
Rosii, Reprint by the Society for Central Asian Studies, London, 1990, s. 8788.
3
Geniş bilgi için bkz., Rusya’da I. Müslüman Kongresi Tutanakları,
neşir: İ. Ilgar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988, s. 47 vd.
1
2
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Millî Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra önemli
görevler üstlenen Ali Merdan Bey, Azerbaycan’ı temsilen Gürcistan ve İstanbul’a gitmiş, ülkesini fevkalade selâhiyetle temsil etmiştir. 1919 yılında yapılan Paris’teki Versay Barış Konferansı’na
Azerbaycan’ı temsilen katılan Ali Merdan Bey, Bolşeviklerin Nisan
1920’de Azerbaycan’ı işgal etmesi üzerine, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde verdiği konferanslarla ülkesinin uğradığı haksızlıkları dile
getirmiştir. Sadece Azerbaycan Türklerinin değil, Rus esaretinde yaşayan bütün Türklerin kurtuluşları için çalışan Ali Merdan Topçubaşı 1934’te Paris’te vefat etmiştir.
İyi bir hukukçu olarak verdiği mücadelelerde dürüst ve adil tutumu, ileriyi gören ince siyasetiyle herkesin taktir ve sevgisini kazanmış olan Ali Merdan Bey, Türklüğü ve Müslümanlığı mümkün
olduğu kadar politize etmekten çekinmiş ender şahsiyetlerden biri
olarak Azerbaycan tarihine geçmiştir1.
Neriman Nerimanov (1871-1925): XIX. asrın sonları ile XX.
asrın başlarında yetişen Azerbaycan aydınlarının büyük çoğunluğu
milliyetçi kişilerden oluşuyordu. Bu dönemde yetişen, Azerbaycan
halkının menfaatlerini sosyalist bir platformda savunan en büyük
şahsiyet ise, Neriman Niremanov olmuştur. 1871’de Tiflis’de doğan
Nerimanov, Gori öğretmen okulunu bitirerek 1890’da öğretmenlik
hayatına başlamıştır. O dönemdeki her idealist öğretmen gibi, hem
gençleri ve hem de yetişkin insanları eğitmeye çalışan Nerimanov,
1894’de Bakü’de açtığı “Kıraathane” adlı okuma salonu ile halkın,
ülkede ve dünyada olup bitenleri öğrenmelerini sağlamaya çalışmıştır. Sömürülen Azerbaycan halkının haklarını korumaları için
sosyalist fikirleri yaymaya çalıştığı için bazı çevrelerce tenkit edilmiştir. Bu tenkidi yapanlardan birinin, yüksek tahsil yapmadan bu
gibi ictimaî meselelerle uğraşmaya salahiyetinin olmadığını söylemesi üzerine Nerimanov, öğretmenliği bırakarak yüksek tahsil yapmaya karar vermiştir. Hacı Zeynelabidin Tagiyev’in maddi desteği
ile Odesa Tıp Fakültesini bitiren Nerimanov, Azerbaycan’a dönerek
doktorluk yapmaya başlamıştır2. Tıp tahsili esnasında Rusya’daki
1

Daha fazla bilgi için bkz., V. İmanov, Ali Merdan Topçubaşı, İstanbul,

2003.
2

Bennigsen-Quelquejay, Stepte Ezan Sesleri, s.130.
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sosyalistlerle ilişki kuran Nerimanov, tam bir sosyalist gibi hareket
etmeye başlamıştır. Bu fikirlerini Azerbaycan, İran ve Kafkasya’da
yaymaya çalışmıştır. 1917 Bolşevik İhtilalinden sonra kurduğu
Himmet Partisi ile Rus Sosyal Demokrat Partisi arasında işbirliğini
geliştiren Nerimanov’un esas düşüncesi müstakil sosyalis bir Azerbaycan devleti kurmaktı1.
Milli Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kuran Mehmet Emin Resulzâde
ve arkadaşlarıyla geçinemeyen Nerimanov, Astrahan’a giderek viyayet icra komitesinin maarif şubesinde müdür olarak görev almıştır.
Bolşeviklerin Nisan 1920’de Azerbaycan’ı işgal etmesi üzerine ülkesine dönerek istiklal komitesinde aktif görev almış, 1921 Mayıs’ında
ise, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin başkanlığına getirilmiştir. Sovyetler ile işbirliği yapmasına rağmen müstakil Azerbaycan fikrini terk etmediği, halkın menfaatlerini ve haklarını savunduğu için, ölümünden sonra komünizmi saptırıcı ve milliyetçi burjuva
ithamlarıyla suçlanmıştır2. Pek çok sosyalist gazetede yazılar yazan
Nerimanov, ayrıca tıp ve İslam ile Türk Sarf ve Nahvi, Türk Dilinin
Muallimi gibi kıymetli eserler de ortaya koymuştur3.
Mehmet Emin Resulzâde (1884-1955): XX. Yüzyılın ilk çereğinde fikirleri ve icraatı ile Azerbaycan tarihine damğasını vuran şahsiyetlerin başında gelen Mehmet Emin Resulzâde, 1884’de Bakü’de
doğmuştur. Dindar bir aileden gelen Mehmet Emin ilk tahsilini babası Ahund Hacı Molla Bey’in hocalığını yaptığı okulda yapmış ve
Farsca öğrenmiştir. Bundan sonra “Bakü Teknikum” okuluna devam
eden Mehmet Emin Bey siyasi ve ictimai akımlara karıştığı gerekçesiyle okuldan ayrılmak mecburiyetinde bırakılmıştır. “Kaspi” gazetesinin matbaasında mürettip olarak çalışmaya başlayan Mehmet
Emin Bey gazeteciliğe olan hevesi ve kabileyeti dolayısıyla “Şark-ı
Rus” gazetesinde yazı yazmaya başlamıştır. Böylece doğru dürüst
bir tahsil yapmamasına rağmen, gazetecilik hayatına giren ve başarılı yazılarıyla büyük alaka uyandıran Mehmet Emin Bey, Azerbaycan
halkının uğradığı haksızlıkları görerek bu mücadelesini sosyalist bir
Swietochowski, a.g.e., s.227.
E. Abid, Azeri Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1929, s.185-186.
3
Geniş bilgi için bkz. H. A. Hasanov, Neriman Nerimanov’un Milli
Dövletçilik Bakışları ve Faaliyetleri, Bakü, 2004, s.1-39.
1
2
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çizgide devam ettirmiştir. Himmet, Yoldaş ve Tekamül gibi sosyalist
gazetelerde ateşli yazılar yazan Mehmet Emin Bey. Dönemin Rus
sosyalistlerinden Stalin, Kalinin ve Vaşinisky gibi Boyşeviklerle işbirliği halinde çalışmıştır. Neriman Nirimanov ile birlikte 1904’de
Bakü’de “Himmet Müslüman Sosyalist Partisi”ni kuran Mehmet
Emin Bey, aynı adı taşıyan gazetede de yazılar yazmıştır. Bu aşırı hareketleri ile Bakü’deki Rus yönetimini rahatsız eden Mehmet
Emin Bey, 1908-1910 yılları arasında İran’a giderek oradaki sosyalist hareketlerini organize etmeye çalışmış ve çıkardığı “İran-ı Nev”
adlı gazete ile fikirlerini yaymıştır. Rusların İran’da nüfuz kazanmalarına karşı kampanya yürürtüğü gerekçesiyle, 1911’de Tahran’daki
Rus büyük elçisinin isteği ile İran’ı terk etmek ve İstanbul’a gitmek
mecburiyetinde kalmıştır1.
İstanbul’da bulunduğu dönemde Yusuf Akçura, Ziya Gökalp,
Mehmet Emin Yurdakul, Hüseynzâde Ali Bey gibi milliyetçi fikir
adamları ile tanışan Mehmet Emin Bey, sosyalist fikirleri bırakarak
tam bir Türkçü gibi hareket etmeye başlamıştır. Türk Yurdu dergisinde İran idaresindeki güney Azerbaycan Türklerinin problemleri
hakkında bir seri yazı yazan Mehmet Emin Bey, 1913 yılında Romanov Hanedanının 300. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan aftan yararlanarak Bakü’ye dönmüştür. Bakü’de çıkan İkbal, Yeni İkbal ve Şelale adlı gazetelerde edibi, içtimai ve milliyetçi yazılar yazmaya başlamıştır. Şelale gazetesinde yazdığı “Dil, İctimaî bir âmil” ve “Yeni
Lisancılar ve Türkçüler” adlı makaleleriyle Osmanlıcılık-Azericilik
cereyanlarını Türkçülük fikri etrafında birleştirmeye muvaffak olmuştur. Tıpkı Gaspıralı İsmail Bey gibi, o da, sade ve temiz Türkçe tezini savunmuş ve 1915’den itibaren çıkardığı “Açık Söz” gazetesinde bu dili kullanarak bütün Azerbaycan halkının kalbini kazanmıştır2. Bu destekten istifade eden Mehmet Emin Bey, “Milli Birlik”
adı altında yazdığı seri makalelerle Azerbaycan’da milli birliği büyük ölçüde gerçekleştirmeye muvaffak olmuştur. Bu yazılarında o,
milleti şöyle tarif etmiştir: “millet, dili, dini, edebiyatı, tarihi, ananeleri ve adetleri bir olan beşeri bir topluluktur. Yalnız din birliği bir
milleti teşkil etmeye yetmez”3.
1
2
3

Baykara, a.g.e., s.209-210.
M. Bala, Milli Azerbaycan Hareketi, Berlin, 1938, s.74-75.
M. Bala, a.g.e., s.75.
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Mehmet Emin Resulzâde, 1911’de arkadaşları tarafından kurulan “Musavat Partisi”ne girerek fikirlerini siyaset alanına taşımıştır.
Kısa zamanda partiyi kontrolüne alan Resulzâde, İstanbul’da iken
etkilendiği Türkçülük fikrini partinin ideolojisi haline getirmiştir.
1917’de partinin I. Kongresinde başkanlığa getirilen Mehmet Emin
Bey, Rusya Türkleri için Milli Muhtariyet tezini en kuvvetli şekilde
savunun kişi haline gelmiştir. Kafkasya’dan Rusya kurucu meclisini
seçilen temsilcilerin oluşturduğu “Kafkasya Ötesi Seym”inde Müslüman grubun başkanlığını yapan Resulzâde, Kafkasya milletlerinin
Rusya’dan ayrılarak istiklalerini ilan etmeleri için kampanya başlatmıştır. Azerbaycan’ın istiklalinin ilan edilmesinde de büyük gayret sarfeden Mehmet Emin Bey, 28 Mayıs 1918’de Kafkasya Ötesi
Seym’inden ayrılarak “Azerbaycan Milli Şurası”nın başkanlığına
seçilmiş ve aynı gün Azerbaycanın istiklalini ilan etmiştir. Azerbaycan Milli Şurası’nın ve Azerbaycan’ın başkanlığını yürüten Mehmet
Emin Resulzâde, ülkesinin istiklalini garanti altına almak için aynı
yıl Osmanlı Türkiyesi ile bir ittifak anlaşması imzalamıştır. 27 Nisan 1920’deki Sovyet işgaline kadar Azerbaycan cumhurbaşkanlığını
yürüten Mehmet Emin Bey, Sovyetler tarafından sürgüne gönderilmiş ise de, eski arkadaşı Stalin’in yardımı ile bu sürgün hayatından
kurtularak Avrupa üzerinden Türkiye’ye gelmiştir. Daha İstanbul’da
çıkardığı Yeni Kafkasya, Azeri Türk, Odlu Yurt ve Berlin’de yayınladığı Kurtuluş gibi dergilerle Azerbaycan’ın uğradığı haksız işgali anlatmaya çalışmış, ülkesi ile ilgili pek çok ilmi, tarihi ve siyasi
eserler yazmıştır1. 1955 yılında Ankara’da vefat eden Mehmet Emin
Resulzâde’nin “Bir Kere Yükselen Bayrak, Bir Daha Yere İnmiz” sloganı Azerbaycan Türklüğünün kalbinde bir meşale olarak kalmıştır.
e) Bolşeviklerin İhtilal Beyannamesi ve Türkler
Rusya’da Çarlık rejimini 27 Şubat 1917’de deviren Sosyal Demokratlar, neşrettikleri beyannamelerle Ruslara ve Rus olmayan
milletlere eşit haklar verileceğini vaat ediyorlardı. Fakat, Rus Sosyal Demokratlaron verdikleri sözleri tutmamaları, onlara ümit
bağlayan milletleri sukût-u hayale uğratmıştır. Bu atmosferden faydalanan Bolşevikler, meşhur Ekim İhtilali’ni yaparak ülkeye hakim
olmuşlardır. Ekim İhtilali’ni gerçekleştiren Bolşevikler, neşrettikleri
1
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yeni beyanname ile Ruslara ve Rus olmayan milletlere daha geniş
hürriyet ve haklar verileceğini bildiriyorlardı. 3 Aralık 1917 tarihini
ve Bolşevik İhtilalinin önderlerinden Lenin ve Stalin’in imzalarını
taşıyan “Rusya’nın ve Doğu’nun bütün Müslüman Emekçilerine”
hitap eden beyannâmede şöyle deniyordu:
“Rusya’da büyük vak’alar cereyan etmektedir. Başkalarının ülkelerini taksim etmek için başlanan kanlı harbin sonu yaklaşmaktadır.
Bütün dünya milletlerini boyunduruk altına almış olan yırtıcıların
hüküm ve saltanatları yıkılıyor... Yeni bir dünya, emekçilerin ve hürriyet isteyenlerin dünyası doğuyor...
Bütün Rusya’daki işçi, asker ve köylü mümessilleri ihtilalci Sovyetlere yayılmıştır. Memlekette hâkimiyet halkın elindedir.
Rusya’nın emekçi halkı tek bir arzu ile yanıp-tutuşmaktadır. Şerefli
bir sulhun akdini sağlamak ve bütün dünyadaki mahkûm milletlere
hürriyetlerini elde etmelerine yardımcı olmak.
İşte bu hadiseler karşısında biz, Rusya’nın ve Şark’ın nasipsiz
emekçilerine müracaat ediyoruz.
Rusya Müslümanları, Volga boylarının, Kırım’ın Tatarları, Sibirya ve Türkistan Kırgızları ve Sartları, Kafkas ötesi Türkleri ve
Tatarları (yani Azerileri), Kafkasların Çeçenleri ve Dağıstanlılar,
Rus Çarlarının zalimleri tarafından camileri, minberleri yıkılmış,
dinleri, âdetleri çiğnenmiş olanlar; biz sizlere hitap ediyoruz!
Bundan böyle sizin akide ve âdetleriniz, millî ve medenî bütün mümessilleriniz hür ve her türlü taarruzdan masun olduğu ilân
olunuyor. Yani millî hayatınızı hür ve mümanâatsız olarak tesis
ediniz. Sizin buna hakkınız vardır. Biliniz ki, gerek sizlerin gerek
bütün Rusya’da yaşayan milletlerin hakları ihtilalin bütün kudreti
ve onun organı olan işçi, asker ve köylü mümessillerinin Sovyetleri
tarafından korunmaktadır.
Bu inkılâba ve onun hükümetine yardım ediniz.
Ey Şark Müslümanları, Acemleri, Türkler, Araplar, Hindular,
asırlardan beri hayatları, mülkleri, hürriyet ve vatanları Avrupalı
alçak simsarların ticaret emtiası olan ve harplere başlayan yağmacılar
tarafından memleketleri paylaşılmak istenen herkes!
Tahtından indirilmiş Çar’ın imzaladığı ve devrilmiş Kerenski hükümetinin onayladığı, İstanbul’un ele geçirilmesine ait gizli
anlaşmanın yırtıldığını, yok edildiğini bildiririz. Rusya Cumhu263

riyeti ve onun hükümeti olan Halk Komiserleri Sovyeti (Şûrası),
yabancı memleketlerin işgaline karşıdır. İstanbul Müslümanların
elinde kalmalıdır. İran’ın taksimine ait muâhede de yırtılmış ve yok
edilmiştir. Harp hareketleri biter bitmez, askerler İran’dan geri çekilecek ve İranlılara kendi mukadderatlarını tayin etme hakkı temin
edilecektir.
Kezâ Türkiye’nin taksimine ve ondan Ermenistan’ın
koparılmasına âit muâhedenin de yırtıldığını ve yok edildiğini ilân
ederiz. Askerî hareketler biter bitmez Ermenilere kendilerinin siyasî
mukadderatlarını kendilerinin serbestçe tayin hakkı temin edilmiş
olacaktır.
Kulluk ve esâretiniz hiçbir zaman Rusya ve Rusya’nın ihtilalci
hükümeti tarafından istenmemektedir. Köleliğiniz, sizin vatanlarınızı
yağma ile sömürge haline sokan alçak Avrupa emperyalizminden
gelir.
Memleketimize kölelik getiren bu yağmagerleri defediniz.
Savaş ve yıkımları eski dünyanın temellerini sarstığını, emperyalististilacılara karşı bütün dünyanın nefret ateşleri tutuştuğu kargaşalığın
her kıvılcımın ihtilalin güçlü bir alev haline geldiği, hatta,
yabancıların esaret boyunduruğu altında ezilip inlemekte olan Hint
Müslümanlarının kendi zâlim müstebitlerine karşı ayaklandıkları
bir zamanda susmak olmaz. VAkil kaybetmeyin ve memleketinizi
yüzyıllar boyunca gasbetmiş olanları omuzlarınızdan silkip atınız.
Kendi öz ocaklarınızın yağma ve talan edilmesine imkân vermeyiniz.
Kendi memleketinize sahip olmalısınız. Kendi hayat ve maişetinizi
kendi arzu ve bünyenize göre tanzim ediniz. Sizin buna hakkınız
vardır; çünkü sizin mukadderatınız, kendi elinizdedir.
Bolşeviklerin,3 Aralık 1917’de neşrettikleri ihtilal beyannamesinde “herkesin eşit şartlarda” olacağını ifade etmeleri ve “Rusya
Müslümanları, Volga boylarının, Kırım’ın Tatarları, Sibirya’nın ve
Türkistan’ın Kırgızları ve Sartları, Kafkas Ötesi Türkleri, Tatarlar ve
Azeriler, Kafkasların Çeçenleri ve Dağıstanlılar, Rus Çarlarının zalimleri tarafından camileri, minberleri yıkılmış, dinleri, adetleri çiğnenmiş olanlar, biz size hitap ediyoruz... Bundan böyle sizin akide
ve adetleriniz, milli ve medeni bütün müesseseleriniz hür ve her türlü taaruzdan masun olduğu ilan olunuyor. Yani milli hayatınızı hüz
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ve mümanaatsız olarak tesis ediniz. Sizin buna hakkınız vardır...”1
ifadesini kullanmaları herkese olduğu gibi Türk halklarına da büyük
ümitler vermişti.
Yukarıdaki İhtilal beyannamesinin neşrinden tam üç ay sonra,
yani 3 Mart 1918’de, Sovyet ihtilalcileri, Rusya imparatorluğu dahilinde kendilerine karşı gösterilen direnci kırmak ve ayaklanmaları
bastırmak için, Kafkaslardaki askeri birlikleri kullanmak maksadıyla
Almanya ve Türkiye ile Brest-Litovsk Muahedesini imzalamışlardır.
Bu andlaşmanın 5. maddesi aynen şöyle idi: “Rusya Cumhuriyeti
gerek Rusya’da ve gerek işgal edilen Türk eyaletlerinde, Türk ve
Rus tebası Ermeni çetelerinin terhisini taahhüt eder ve bu gibi çeteleri tamamıyla fesheder”2.
Rusya cephesinde bütün bu gelişmeler olurken, Rus idaresine
düşmüş olan Türkler, 1-11 Mayıs 1917’de Moskova’da “Umum
Rusya Müslümanları Kongresi”ni topladı. Azerbaycan temsilcilerinin, özellikle Mehmet Emin Resulzade ile Ali Merdan Topçıbaşı’nın
yaptığı konuşmalar ve kongreye verdikleri öneriler son derece dikkat çekici idi. Bu tekliflerden Resulzade’nin sunduğu ve savunduğu
“Rusya Federsyonu içinde topraklı muhtariyet” tezi, yani Rusya’nın
parçalanması ve her milletin kendi mukadderatını kendisinin tâyin
etmesi fikri kongre üyeleri tarafından büyük bir coşku ile kabul edilmişti3.
Ne var ki, self-determination hakkını kullanmaya kalkan milletler Bolşevikler tarafından hiç de hoş görülmüyordu. Demokrasi
fikrini savunan, kendi halkının mukadderatının kendisi tarafından
tâyin edilmesi fikrini ileri süren Rus olmayan milletler, Bolşeviklerin muhalefetine rağmen, ülkelerinde müstakil bir hayatın temelini
atmaya başlamaktan çekinmemişlerdir. Bolşeviklerin toplanmasına
izin vermedikleri, fakat daha önce üyelerinin seçimi yapılmış olan,
Kurucu Meclis’in Türk üyeleri, ülkelerine dönmeye başladılar. Bu
A. N. Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1970, s 649-652; F. Armaoğlu,
“Bolşevik İhtilali ve Self-Determination Prensibi”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XVII/2 (1963) , s 211-250
2
A. N. Kurat, Türkiye ve Rusya, s 652-658
3
Tafsilat için bkz Rusya Birinci Müslüman Kongresi Tutanakları, neşreden İ.Ilgar, Ankara, 1988
1
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arada Azerbaycan Milletvekilleri de memleketlerine dönmüşlerdi.
Güney Kafkasya seçim bölgesi içine giren Azerbaycan Türklerinin temsilcileri, diğer bölge temsilcileri ile bir araya gelerek selfdetermination hakkını kullanmağa karar verdiler. Azeri, Gürcü ve
Ermeni temsilciler 22 Nisan 1918’de Tiflis’te yaptıkları toplantı sonunda birlikte hareket etmeye karar verdiler. Toplanan milletvekilleri “Seym” adını verdikleri Parlamento’da Güney Kafkasya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunu bir deklarasyonla ilan
ettiler. Fakat, Cumhuriyeti’n varlığını korumak için “savaş ve barış
konularında köklü fikir ayrılıklarının ortaya çıkması” üzerine, bir
müddet sonra Federasyon dağıldı. 26 Mayıs 1918’de Gürcistan, 28
Mayıs 1918’de ise Azerbaycan ve Ermenistan ayrı ayrı bağımsızlıklarını ilan ettiler.
f) Rusların Ermenileri Azerbaycan ve Türkiye Üzerine
Saldırtması
Daha önce bahsedildiği gibi Rusya 19.yüzyılın başlarından itibaren Ermenileri Türkiye ve Azerbaycan ve Türkiye aleyhinde kullanmaya başlamışlardı.Rusya’nın bu siyaseti 1877-1878 Osmanlı-Rus
harbini galip bitirmesinden sonra daha belirgin hale gelmiştir. Nitekim Rusya İngiltere ve Fransa’nın da desteğini alarak harbin sonunda imzalanan Berlin Antlaşması’na Ermenileri koruyan bir madde
koydurmaya da muvaffak olmuştur. Bununla da yetinmeyen Rusya
İstanbul’daki büyükelçisinin girişimleri ile Osmanlı Devleti’nden
Ermeniler lehine Doğu Anadolu’da yeni ıslahat yapmasını istemiş ve
bu isteğini kabul ettirmiştir. Rusya’nın maksadı kendi kontrolünde
bir Ermenistan oluşturarak bu devlet vasıtasıyla güneye inme siyasetini gerçekleştirmekti.
Rusya’nın bu desteğine güvenen bazı Ermeni grupları
Taşnaksutyun ve Hınçak komitelerini kurmuş bu komitelerin organize ettiği terör hareketleri ile hem Osmanlı hem de Azerbaycan
Türkleri aleyhinde faaliyetlerde bulunarak Ermeniler için toprak
kazanmaya çalışmışlaradır. Daha önce Rusların yardımıyla Azerbaycan halkının toprağı olan Erivan bölgesini işgal eden Ermeniler,
Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü buhrandan istifade ederek Ruslar,
İngilizler, Fransızlar ve Amerikan misyonerlerinden aldıkları destek
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ile 1894-1896 yıllarında toprak kazanmak için Doğu Anadolu’da
isyanlar çıkartmaya ve köylere baskınlar yapmaya başlamışlardır.
Pek çok Müslüman’ın ölümüne sebep oldukları için Osmanlı kuvvetlerinin takibine uğrayan bu Ermeni militanlar Rus idaresindeki
Ermeni bölgesine sığınmak mecburiyetinde kalmışlardır1.
1905 İnkılabı ile Azerbaycan Türklerinin eşit hak istemelerine
ve sömürülmeye direnmelerine tahammül edemeyen Ruslar, bu Ermeni militanlarını Azerbaycan halkı üzerine saldırtmıştır. Bu beklenmedik Ermeni saldırısından çok sayıda Azerbaycan halkı hayatını
kaybedince Azerbaycan ileri gelenleri halkı bu Ermeni saldırısından
korumak için “Difaî” adlı savunma teşkilatı kurmak mecburiyetinde
kalmışlardır2. Ahmet Ağaoğlu’nun önderliğinde kurulan bu savunma teşkilatı Ermeni komitelerinin hücumlarını durdurduğu gibi Ermenilerin en çok tahribat yaptığı Gence ve havalisinde karşı taarruza
geçerek Ermenileri mağlup etmeye muvaffak olmuştur. Bu başarıdan
sonra Difaî teşkilatı bazı cesur üyeleri vasıtasıyla Ermenilere silah
yardımı yapan Rus yöneticileri de öldürterek Azerbaycan halkının
böyle komplolara baş eğmeyeceğini göstermiştir3.
Ne var ki, Difaî teşkilatının bu onurlu mücadelesi Rus hükümetini son derece rahatsız etmiştir. Başbakan Sdolipin’in talimatı ile zor
kullanan Kafkasya Genel Valisi Grandük Nikolay, Difaî teşkilatını
tasfiye etmekle kalmamış üyelerini de hapis ve ölüm cezaları ile
yok etmiştir. Rus hükümetinin Azerilere karşı bu sert tutumundan
cesaret alan Ermeni komiteleri düşmanca faaliyetlerine yeniden hız
vermişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin 1912-1913 yıllarında cereyan eden Balkan
Harbi’ndeki perişan halini gören Rusya, İngiltere ve Fransa aralarında
Bu hususta geniş bilgi için bkz. M. Saray, Ermenistan ve Türk Ermeni
İlişkileri, İ. Ü. Yay., İstanbul, 2003, s. 38-45.
2
Azerbaycan Türklerinin kurduğu bu “Difâî” (İslâm Birliği Cemiyeti)’nin
Ermeni saldırılarına karşı Azerbaycan halkını kahramanca nasıl koruduğuna
dair bilgiler İstanbul’da memnuniyetle karşılanmıştır. Geniş bilgi için bkz.,
B.O.A., Yıldız Sadaret Hususi Ma’ruzâtı, Nr. 509/55, “Kafkasya Müslümanlarınca Kurulan “Difâî İttihâd-ı İslâm Cemiyeti”. Difâî ile ilgili belgeler bu
çalışmanın sonunda ek olarak verilmiştir.
3
Baykara, age, s.132-136; Aygün Attar, Karabağ Sorunu Kapsamında
Ermeniler ve Ermeni Siyaseti, ATAM, Ankara, 2005, s. 61-62.
1
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anlaşarak Osmanlı Devleti’ni parçalamaya karar vermişlerdir1.
I. Dünya Harbi’ni başlatan bu üç devlet Osmanlı tebaası Ermenilere ve Rumlara da isyan etmeleri için her türlü yardımı yapmaya
başlamışlardır. Bu yardım ve teşvike güvenen Ermeniler derhal harekete
geçerek Doğu Anadolu’da düşmanca faaliyetlerini hızlandırmışlardır.
Osmanlı hükümetinin ricalarına rağmen Ermeniler düşmanca faaliyetlerini durdurmamışlardır. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Ermeni
isyancıların en çok faaliyette bulunduğu Doğu Anadolu’da emniyeti
sağlamak için hem Ermeni isyancıların elebaşılarını hem de o bölgede
yaşayan ve isyancılara yataklık yapanları devletin güney vilayetlerine
nakletmek mecburiyetinde kalmıştır2.
Ne var ki, Osmanlı ordusunun Rus birliklerine karşı Kafkasya’da
başlattığı Sarımakış harekatında başarısız olması üzerine Rus kuvvetleri ile birlikte ilerleyen Ermeni güçleri Doğu Anadolu’da ve özellikle Van’da büyük katliamlar yapmışlardır3. Fakat Rus orduları Kafkas cephesi hariç diğer cephelerde pek başarılı olamamıştı. Büyük
sıkıntı içine düşen Çar yönetimi müttefikleri İngiltere ile Fransa’dan
yardım istemek mecburiyetinde kaldı. İngilizler ve Fransızlar
Rusların istediği yardımı Boğazlar vasıtasıyla göndermek istemişler
fakat Çanakkale’de Türk ordusuna yenilince bu isteklerini yerine
getirememişlerdir. Müttefiklerinden beklediği yardımı alamayan Çar
hükümeti daha fazla dayanamamış ve Aralık 1917’de Bolşevikler
tarafından devrilmiştir. Bolşevik ihtilalini yapanlar Rusya’nın savaş
halinde olduğu Türkiye ve Almanya ile Brest-Litovsk Antlaşması’nı
imzalayarak harpten çekildiklerini ilan etmişlerdir. Rusya’nın harpten çekilmesi ile diğer cephelerde olduğu gibi Kafkas cephesindeki
Rus orduları da geri çekilmeye başlamıştır. Fakat geri çekilen Rus
birlikleri silahlarının önemli bir kısmını Ermenilere bırakmıştır. Rus
ordusunda vazife gören Ermeni kökenli askerler Taşnaksutyun parGeniş bilgi için bkz., Sovyet Devlet Arşivi Gizli Belgelerinde
Anadolu’nun Taksimi Planı, Çev. Hüseyn Rahmi, Belge yay., İstanbul, 1972,
s. 250 vd.; A. Hurşit Tolon, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Taksim Anlaşmaları ve Sevr’e Giden Yol, ATAM, Ankara, 2004, s. 40-82.
2
Saray, age, s. 60-78.
3
Geniş bilgi için bkz., Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni
İsyanları (1896-1916), İstanbul, 1994, s. 128-178; J. Mc Carthy- E ArslanC. Taşkıran- Ö.Turan, The Armenian Rebellion at Van, Univ of Utah Pres,
2006, s. 54vd.
1
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tisi etrafında toplanarak hem Azerbaycan hem de Doğu Anadolu
topraklarında büyük katliam hareketlerine girişmişlerdir1.
Halbuki 3 Mart 1918’de Türkiye ile Bolşevik Rusya arasında
imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması’na göre Ruslar işgal ettikleri Türk
topraklarından geri çekilecekler ve Kars, Ardahan ve Batum ahalisinin Türkiye ile birleşmelerine mani olmayacak, Rus işgali altındaki
Türk topraklarında Türk ve Rus uyruğundaki Ermeni çetelerinin
ellerinden silahlarını alacak bunları dağıtacak ve Rus ordusunda
vazife gören Ermeni birliklerini terhis edecekti2. Ne var ki, Bolşevik
Rusyası’nın Türkiye ile yaptığı bu dostane antlaşma Kafkaslardaki
Rus komutanların geriye çekilirken silah ve mühimmatlarının önemli
bir kısmını Ermenilere bırakmalarıyla bozulmuştur. Bu silahları alan
Ermeniler Rus ordusunda yetişmiş Ermeni subaylarının komutasında
daha öce kurulmuş olan Ermeni birliklerine ilaveten yeni birlikler
oluşturmuşlar 1918 yılı başlarında Ermeniler 40.000 askerden
oluşan tam teçhizatlı bir kolorduya sahip olmuşlardır3.
Bolşeviklerin samimiyetsizliğini ortaya koyan ikinci hadise ise
Halk Komiserler Reisi Lenin’in Ermeni asıllı Stepan Şaumyan’ı
“Kafkasya Fevkalade Komiserliği”ne tayin etmesi olmuştur.
Bolşevik yönetiminin meşhur 13 numaralı bildirisine göre Ermeni
meselesindeki tutumu şöyle açıklanıyordu:
“Halk Komiserler Şurası Rus ordusu tarafından işgal edilmiş
olan Türkiye Ermenistanı’nda Ermeni halkının tam istiklal ilan etmek dercesine kadar kendi mukadderatını tayin hakkını müdafaa
edeceğini bütün Ermeni halkına ilan eder.”4
1
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, Ankara, 1995; Cemil Hesenli, “Brest-LitovskAntlaşmasından Sonra Ermenilerin Azerbaycan’da Yaptığı Katliam”, İstanbul Üniversitesi’nin 2006
yılında düzenlediği “Uluslar arası Ermeni Sempozyumu”nda verdiği tebliğ.
2
M. Saray, Atatürk’ün Sovyet Politikası, İstanbul 1990, s.12-17.
3
H. Bal, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluş Mücadelesi 19141918, Basılmamış Doktora tezi, İ. Ü. Sos. Bil. Enst.,İstanbul 1996, s.73; A.
N. Kurat, Türkiye ve Rusya, (XVIII.yüzyıl sonlarından Kurtuluş Savaşı’na
Kadar Türk-Rus İlişkileri 1789-1919), Ankara 1970, s.463.
4
03.01.1918 tarihli Amele ve Asker Şurası İhbarı Gazetesi’nden naklen
veren M. Bala Mehmetzade, Milli Azerbaycan Hareketi, Yayınlayan A. Karaca, Ankara 1991, s.83-84.
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Yukarıdaki talimatı Lenin’den alarak önce Tiflis’e ve sonrada
Bakü’ye gelip yerleşen Şaumyan’a göre “asırlardan beri mazlum Ermeni milletinin beklediği âmâl-i milliyeyi kuvveden fiile çıkarmak”
zamanı gelmişti. Taşnaksutyun partisi ile birlikte gerekli hazırlıkları
yapan Şaumyan Bakü petrollerini müdafaa için şehirde bulunan
25.000 kişilik özel Rus-Ermeni askerlerine talimat vererek 17-21
Mart tarihleri arasında Azerbaycan Türklerine karşı katliam hareketini
başlattı. Kadın, çocuk ve ihtiyar demeden üç gün üç gece devam eden
bu katliam neticesinde 14.000 kişi hayatını kaybetti. Bakü karadan
ve denizden yapılan bombardımanlarla bir harabeye dönüştürüldü.
“Camiler tahrip edildi, maarif ve hars müesseseleri, matbaalar, tiyatrolar, mektepler ve kütüphaneler ateşe verilerek yakıldı.”1 Halbuki Lenin
7 Aralık 1917’de neşrettiği ihtilal beyannamesinde Rus Çarlarının
bu tip hareketlerini şiddetle kınamış ve şu vaatlerde bulunmuştur:
“Camileri yıkılmış, dinleri ve adetleri çiğnenmiş olan siz ey Maverayı Kafkasya Türk ve Tatarları! Bundan sonra milli ve medeni müesseseleriniz serbest ve masun ilan olunuyor. Milli hayatınızı istediğiniz
gibi kurunuz hatta isterseniz Rusya’dan ayrılınız!”
Bu belgeler göstermektedir ki, Bolşevik ihtilalini yapanlar sözlerinde durmamış, yaptıkları ile söyledikleri birbirini tutmamıştır.
Bu sırada Ermenilerin kurmak istedikleri Ermenistan için toprak kazanma siyasetini sürdürdüklerini görüyoruz. Şaumyan’ın
Bakü’de katliam yaptığı günlerde Taşnak liderlerinden Andranik
komutasındaki Ermeni birlikleri Ocak, Şubat ve Mart aylarında
Erzurum ve Erzincan’ın köylerinde binlerce masum insanı ya
katletmişler ya da göçe zorlamışlardır. Ermenilerin Müslüman halkı
katlettiği haberini alan Türkiye’nin Doğu cephesi kumandanı Vehip
Paşa, Kafkaslardaki Rus ordusu kumandanı General Pejevalskiy’e bir
mektup yazarak “Rus askerlerinin çekilmesi ile onların yerini alan
Ermenilerin Müslüman ahaliyi diri diri yaktığını birbirine bağlayarak
kurşuna dizdiğini” belirtmiş ve bu katliamın önlenmesi için hemen
müdahale etmesini istemiştir2. Rus kumandanının teminatına rağmen
M. Bala Mehmetzade, age, s.84; M. E. Resulzade, Azerbaycan Cumhuriyeti, (Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti), Yayınlayanlar, Y. Akpınar, İ. M. Yıldırım, S. Çağın, İstanbul 1990, s.38-39.
2
Askeri Tarih Dergisi, sayı83, 1983, s.181182; Ermeni saldırıları hakkında Türk ve Rus kumandanların yazışmaları için bkz. H.K. Türközü, Osmanlı
ve Sovyet Belgeleri ile Ermeni Mezalimi, TKAE, Ankara 1982, s.33-63.
1
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Ermeni katliamını durmaması Türk kuvvetlerini harekete geçmeye
mecbur etmiş Andranik kumandasındaki Ermeni ordusu mağlup
edilerek katliam ancak durdurulabilmiştir. Bolşevik ihtilalini yapanlar, ya Rusya İmparatorluğu’nun her tarafına hakim olamadıkları
ya da samimi davranmadıkları için Ermenilerin giriştiği bu katliam
hareketlerine müdahale yapmamışlardır. Bolşeviklerin bu tutumundan istifade eden Ermeniler bir müddet sonra İngilizler ile Fransızların
da desteğini alınca saldırganlıklarını ve katliam hareketlerini
hızlandırmış 1920 sonlarına kadar Azerbaycan’dan Doğu Anadolu’ya
ve Çukurova’ya kadar uzanan bölgeyi kana bulamışlardır.
Ermenilerin, hem Türkiye ve hem de Azerbaycan istikametlerinde sınırlarını genişletmek için yaptıkları kıyım harekatınden en
çok zarar gören bölgeler Doğu Anadolu’da Kars ve Ardahan ile
Azerbaycan’da Nahçivan bölgeleri olmuştur. Kars ve Ardahan bölgelerinde 45 bin Türk’ü katleden Ermeniler, Nahçivan’da ie çoğu
müdafaasız 70bin Azeri Türkü’nü katletmişlerdir1.
g) İstiklâl öncesinde Azerbaycan’da cereyan eden gelişmeler:
1890’lara kadar Azerbaycan, nispeten huzur içinde kalmıştı. Rus
yönetiminin aldığı ağır vergilerin ve bazı despotça idare tarzının haricinde Azerbaycan halkını tedirgin eden hasuslara normal derecedebir
sıkıntı yaratmamıştı. 1833’de Azerbaycan’a iskan edilen Rus göçmenleri ile Bakü merkez olmak üzere pek çok Azeri ticaret bölgelerinin Ermeni tüccarlara teslim edilmesine de alışılmıştı. Ne var ki,
devamllı harbler yüzünden Rusya’da ekonomik düzenin bozulması,
Avrupa devlelerine yüzbinlerce ruble borcun birikmesi, iyi gitmeyen
ekonomi dolayısıyle pek çok fabrikanın kapanması ve işççilerin işsiz
kalması Rusya’da büyük buhran yaratmıştı. Fakat, 1890’larda Bakü
petrollerinin çıkattılmaya başlanması Rus ekonomi için bir ümit kaynağı oluşturmuştu. Bir anda Bakü, dünyanın belli başlı iş merkezlerinden biri haline gelmişti. Pek çok iş adamının akın akın geldiği
Bakü’ye 50 bine yakın bir Ermeni topluluğu da toplanmıştı2.
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi,
s. 18-22, 34-35, 45-48 ve 72-74; Vakıf Caferoğlu Memmedov, “Nahçivan’da
Ermenilerin Yaptığı Soykırım”, Ermeni İddiaları ve Azerbaycan Gerçeği
I. Uluslar arası Sempozyumu”, 4-6 Mayıs, Ankara, 2005.
2
F. Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia (1905-1921), New
York, 1951, s 16
1
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Rus yönetiminin himayesinde hareket eden Ermeniler gittikçe
zenginleşirken, Azerbaycan Türkleri de kendi ülkelerinde fakirleşiyorlardı.
Bu iktisadi dengesizlik Türkler ile Ermeniler arasında dostça olmayan münasebetlere ve sürtüşmelere sebep oldu. Bu devir üzerine
araşrırma yapan modern tarihçinin de dediği gibi, Ermeniler, iktisaden ülkenin efendisi durumuna gelmişerdi. Azerbaycan’da kurulan
167 petrol şirketinin 49’u Azerilere, 55’i Ermenilere aitti. Endüstri
alanında kurulan şirketler arasında da buna benzer bir dengesizlik
bulunuyordu 1. Bu ekonomil dengesizlik, biraz da Rusların Ermenileri tutması yüzünden kısa zamanda düşmanca münasebetlere dönüştü.
Ermeniler ile Azerbaycan Türkleri arasında ilk mücadele bir
Azeri Türkünün Taşnak çeteleri tarafından öldürülmesi üzerine Şubat 1905’de başladı. Türklerin, Ermeniler gibi Taşnak teşkilatı yoktu.
Bu yüzden çıkan çatışmalarda Azeriler düzensiz, plansız ve silâhsız
olarak Ermenilere karşı mücadele ettikleri için ağır telefat verdiler.
Ermeni çetelerinin basıp katlettiği köylere yüzlerce, binlerce insan hayatın kaybetti. Ruslar, kan dökülmesini önleyecek durumda
olmalarına rağmen, Ermenileri destekledikleri için hareketsiz kaldılar2.
İdareci durumunda olan Rusların bu kayıtsılığı, Ermeni Taşnak
teşkilatının acımasız öldürmeleri, sonunda Azeri Türkleini de teşkilatlanmaya sevk etmiştir. Gence’de toplanan bazı Azeri ileri gelenleri “DİFAİ PARTİSİ” adı altında bir teşkilat kmuşlardır. Bu teşkilatın
yegane gayesi Azerilere karşı yapılan saldırıları ve haksızlıkları önlemekti3. Bu teşkilat böylece Azebaycan Milli Hareketi’nin ilk nüvesini teşkil etmiştir.
DİFAİ Cemiyeti’nin kurulması, Azerbaycan’da siyai faaliyetlerin gelişmesine de öncülük etti. Nitekim, bir müddet sonra “Sosyalist
Himmet Partisi”, 1911’de ise Demokratik Musavat Partisi kuruldu.
S. M. Efendiyev başkanlığında kurulan Sosyalist Himmet Partisi, Bolşeviklere bağlı bir Marksist teşkilat olarak ortaya çıkmıştı.
1
T. Swietochowski, Müslüman Cemaetten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycan’ı (1905-1920), İstanbul, 1988, s 67
2
Kazemzadeh, a. g. e. , s 19
3
T. Sweitochowski, a. g. e., s 72
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Bu yüzden Rus idarecilerin sık sık takibine uğruyordu. Fakat, İhtilal günleri yaklaştıkça bu parti, Bolşeviklrden kopmaya ve kendini
Azerbaycan Türklerinin kurtuluşuna vermeye başlamıştır. Bu safhada partiye Mehmet Emin Resulzade gibi milliyetçi kişilerin girdiğini
görüyoruz. Ne var ki, Ruslar, bu partinin sadece Azerbaycan Türklerinin menfaatini koruduğu gerekçesi ile 1907’de kapatılmasına karar
vermişlerdir.
Bu arada, Gaspıralı İsmail Bey, Ali Merdan Bey Topçubaşı ve
Yusuf Akçura gibi aydınların önderliğinde toplanan “Rusya Müslümanları İttifaki” kongresinin de Azerbaycan’da milli hareketin hızlanmasına katkıda bulunduğunu görmekteyiz. Zira, ilk toplantısını
Nijniy Novgorod şehrinde yapan bu Rusya Müslümanları İttifakı,
aldığı kararlarda tüm Türk topluluklarının sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınması için yeni fikirler ileri sürmüştü. Bu fikirlerin, Azerbaycan Türklerinin modern hayat yönelmelerinde önemli bir katkısı olmuştur. Ali Merdan Bey Topçıbaşı’ndan başka Menmet Emin
Resulzade ve Ahmet Ağaoğlu gibi Azeri aydınlarının bu kongre
esnasında temayüz ettiklerini görmekteyi. Aynı kongrede Gaspıralı
İsmail Bey’in yaptığı şu teklif bütün Türk delegelerince alkışlarla
kabul edilmiştir:
“Umumen Türklerin aslı ve nesli birdir. Zaman ve mekan ihtilafıyla şive adetlerimizde ihtilaf peyda olmuştur. Bu ihtilaf yekdeğerimizi anlamayacak dereceye gelmiştir. Bundan sonra mekteplerimizi
bir olan lisanı hadim olacak hale getirmek lazımdır.
Kongrelerin mektep ve medrese komistonu tarafından hazırlanmış lahiyasında, iptidai mekteplerimiz için dört seney-i tedrisiye
tâyin olunmuştur. Bunun 3 senesindesade, mahalli şive ile tedrisat
icra edilip, son senesinde umumi Türk lisanıyla yazılmış kitaplar
okutulmalıdır; bu sayede tedricen muhtelif şive ve her lehçe birleşmiş olur”1.
Gaspıralı’nın bu prensipleri, Milli Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
doğuşunda ve yaşamasında kuvvetli etkenlerden biri olmuştur.
Azeri aydınları, uzun kültür ve tarin birliğini paylaştıkları İran ile
İran kontrolü altında kalan Güney Azerbaycan Türklerini unutmaM. Saray, Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk Dünyasında Dil
ve Kültür Birliği, İstanbul, 2003, s. 51.
1
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mış, bu ülkede cereyan eden 1907-1908 meşruti hareketleri ilgiyle
takip etmişlerdir. Azeriler ümid etmişlerdi ki, İran idaresinde yaşayan Güney Azerbaycan Türklerinin hayatlarında iyiye doğru bir gelişme olacaktır. Ne var ki, onları bu umutları boşa çıkmıştır. Zira,
İran’daki meşruti hareket son derec sınırlı kalmış ve Türklere yeni
bir hayat için ümit vermemiştir. Hatta ileride görüleceği gibi, kuzey
Azerbaycan’ı taklide kalkışanlar İranlılar tarafından takip edilerek
pasifize edilmemişdir.
Azerbaycan’daki milli hareketin en çok Türkiye’den etkilendiğini görmekteyiz. Zira, İslamın olduğu kadar, Türkçülüğün de merkezi
Türkiye idi. Sultan II. Abdülhamid ( 1876-1908 )’in 1870’li yılların
ikinci yarısında başlattığı İslam birlliği hareketi, Rusya idaresinde
yaşayan Türkler için bir nevi bir umut kaynağı teşkil etmiştir. Hareket, İslam birliği hedeflemekle birlikte aynı zamanda Türk birliğini de içine alıyordu. Onun için, Osmanlı Türkiyesi dışında yaşayan
bütün Türkler için İstanbul bir nevi hazırlık mekezi haline gelmişti.
1911’de “Türk Yurdu” dergisinin çıkmaya başlamasından bir yıl sonra, yani 1912’de “Türk Ocakları”nın kurulması ile yalnız Osmanlı
Türklerinin değil, bütün Türk dünyasının meseleleri tartışılmaya başlanmıştır. Bu hareketlere ayrı bir hız kazandıran “Kırım Talebe Cemiyeti” 1908’de, “Buhara Yararına İlmi Yayma Cemiyeti”1908’de,
“Rusya Türk Talebeleri Cemiyeti”ni 1911’de kurmuşlardı.
Türkiye dışından gelen Türk aydınları Türkiye’deki bu faaliyetlere o kadar karışmışlardır ki, bir nevi idari mekanizmada da vazife almaya başlamışlardır. Nitekim, Azerbaycan’dan Ali Hüseynzade
ile Kırım’dan Gaspıralı İsmail Bey İttihat ve Terakki’nin Genel Merkez üyeliğine seçilmişlerdir. Ayrıca, Çarlık rejiminin takibine uğrayan rek çok Azeri, Kırımlı, Kazanlı Türkçü fikir adamları İstanbul’a
gelip bu çalışmalara katılıyorlardı. Bilhassa Azerbaycan’dan gelen
aydınlar İstanbul’daki bu müsait şartlarda Türkçülük fikirlerini enine boyuna tartışıyorlardı. Bu arada, Ziya Gökalp’ın “Türkleşmek,
İslamlaşmak ve Muasırlaşmak şeklinde ortaya koyduğu prensipler,
Azeri aydınları oldukça etkilemişti. Ziya Gökalp’ın bilahare “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde işlediği bu fikirler için kısa vadeli
hedef şöyle belirtiliyordu:
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“Bugün harsça birleşmesi kolay olan Türkler, bilhassa Oğuz yani
Türkmenlerdir. Türkiye Türkleri gibi Azerbaycan, İran ve Harezm
ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uyruğuna mensupturlar. Binayenaleyh, Türkçülükteki yakın mefkuremiz Oğuz ittihadı, ya da Türkmen
ittihadı olmalıdır. Bu ittihaddan maksat nedir? Siyasi bir ittihat mı ?
Şimdilik hayır, istikbal hakkında bugünden hüküm veremeyiz. Fakat
bugünkü mefkuremiz, Oğuzların yalnızca harsça birleşmesidir”1.
Bu fikirler Azerbaycan Türkleri açısından son derece önemliydi. Zira, Osmanlı Türklerine en yakın Oguz kitlesini Azerbaycan
Türkleri teşkil ediyordu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra,
bugün Türkler arasında yeniden başlayan dil ve kültür birliği çalışmalarının Ziya Gökalp’ın işaret ettiği prensipler çerçevesinde başlaması son derece manidardır.
Azerbaycan Türklerinin milli istiklâl hareketinde hiçbir teşkilat “Musavat Partisi” kadar tesirli bir rol oynamamıştır. Himmet
Partisi’nin 1907’de Ruslar tarafından dağıtılmasından sonra, bu
partide vazife gören aydınlardan Mehmet Emin Resulzade’nin başkanlığında 1911’de “Musavat Partisi” kurulmuştur. Musavat Partisi
kısa zamanda bütün Azerbaycan Türklerinin ümidi haline gelmiştir.
1-11 Mayıs 1917’de toplanan II. Rusya Müslümanları Kongresinde
tartışılan ilerici fikirlerin önemli bir kısmı bu partinin programından
çıkmıştır. Bu sebepten dolayı, her Türk topluluğu kurmak istediği
siyasi parti için Musavat’ı ve programını örnek almaya çalışmıştır.
Musavat Partisi’nin programına göre Azerbaycan Türkleri,
Türkçülük, İslamcılık ve Muasırcılık akımlarından hem fikir haline gelmişlerdir. Bu prensipler, bilindiği gibi, Ziya Gökalp’ın ortaya
kouduğu prensipler idi. Azerbaycan Türkleri bu prensipleri o kadar
benimsemişlerdir ki, bugün Azerbaycan Cumhuriyetinin bayrağına
da aksetmiştir.
İlk kurulduğu yıllarda Musavat Partisi’nin programı şöyle idi:
1 - Milliyet ve mezhep farkı gözetmeden bütün Müslümanların
birleşmesi.
2 - İstiklâllerini kaybetmiş Müslüman memleketlerinin, yeniden
müstakil olmalarına çalışmak.
3 - İstiklâllerini müdafaa ve ihya için çarpışan bütün Müslüman
memleketlerine maddi ve manevi yardımda bulunmak.
1

Z. Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul, 1976, s 62
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4 - Müslüman milletlerin ve memleketlerin, tedafüi ve taarruzi
kuvvetlerini artırmak için yardım etmek.
5 - Bu ideallerin yayılmasına mani olan bütün engelleri yıkmak.
6 - Müslümanların birleşmesine ve terakkisine çalışan diğer bütün fırkalarla irtibat tesis eylemek.
7 - Beşeriyetin saadet ve terakkisine çalışan yabancı kurullarla,
ihtiyaç görüldüğü nisbette irtibat ve mübadeleyi efkarda bulunmak.
8 - Müslümanların, yaşamak uğrundaki savaş vesaitini, Onların
ticaret, sanayi ve alelumum iktisadi hayatlarını kuvvetlendirmeğe
çalışmak”1.
Musavat Partisi’nin 1917’de yapılan I. Kongresinde delegelerin
coşkun alkışları içinde programına milliyetçilik ve Türkçülük ile ilgili şu hususlar ilave edildi:
“Yalnız din birliği, muasır mana ile bir millet teşkil etmez. Milliyeti teşhis eden müşterek alametlerden başlıcası dil, adet ve edebiyattır. Bu noktayı nazardan bütün Türkler bir millettir.
“Tabii devletin milli olduğu, milliyetin de yalnız dinle değil, başlıca dil üzerine müstenit, harsen teesüs eylediği kanaatiyle biz, bugünkü haliyle dağınık bulunan geniş Türk dünyasının bir gün gelip
de müttehit ve müttefik bir Türk alemi teşkil edeceğine inanıyoruz”
deniyor ve çok geniş anlamlı ve iddialı olan bu maksumum ülkü
“Musavat” partisi programının başına geçiriliyordu2.
h) Milli Azerbaycan Devleti’nin Kuruluşu:
Bolşevik İhtilalini yapanların, Rus olmayan milletlere kendi kaderini tayin (self determination) hakkını tanıması, her toplumda olduğu gibi, Azeri, Ermeni ve Gürcü halkları arasında da büyük yankı
yapmıştı. Bu halkların ileri gelenleri tam istiklal için, biraz da İngilizlerin telkiniyle, kendi kaderlerini tayin hakkını kullanıp 26 Nisan 1918’de “Müstakil Kafkasya Federal Cumhuriyeti”ni kurdular3.
Türkiye bu müstakil devleti 28 Nisam 1918’te resmen tanıdı.
Ne var ki, bu üçlü konfederasyonu oluşturan taraflardan biri olan
Ermeniler,emperyalist emellerini gerçekleştirmek için Rusya’daki
H. Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, İstanbul, 1975, s 203
H. Baykara, a.g.e., s 205
3
Firuz Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucassia 1905-1921, New
York, 1951, s. 107-108.
1
2
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Sovyet Hükümetinden yardım almayı ümit ettiğinden hükümet içinde zorluklar çıkarmaya başladılar. Gürcüler ise, hem Sovyet Hükümeti, hem Alman Hükümeti ve hem de İngiliz Hükümeti ile temas
halindeydi. Azerbaycan Türklerine gelince, onların yegane ümidi
Türkiye idi. Ermeniler, Kars ve çevrsini, Gürcüler ise Batum’u mutlaka almak istiyorlardı. Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat’ın dediği gibi
“her üç millet de kendisini destekleyecek bir kuvvet, bir büyük devlet aramaktaydı. Ermeniler, ne olursa olsun, Rusya’ya veya Antant
Devletlerine dayanmak arzusundaydılar. Gürcüler ise, icablarına
göre ya Rusya veya Almanya veya İngilter’nin desteğini almak istiyorlardı. Azerbaycanlılar tabiatıyla Türkiye’den başka destek bulamayacaklarına inanmışlardı. Bu şartla ve zihniyet içinde ve büyük
sarsıntıda bu konfederasyonun dağılacağı muhakkaktı”1.
Bu arada, Osmanlı Devleti ile Bolşevik Rusyası arasında daha
önce imzalanan ve 3 Mart 1918’de yürürlüğe giren Brest-Litovsk
Antlaşmasına göre Rus birlikleri Kars, Ardahan ve Batum’u boşaltacak ve halkın isteği doğrultusunda bu üç şehrin kaderi tespit edilecekti. Fakat Rus birlikleri geri çekilirken silahlarını Gürcülere ve
Ermenilere bıraktığı için bilhassa Ermeniler bölgede terör estirmeye
başlamışlardı. Türk ordusunun güney cephesine ağırlığını koymaması için bölgede bulunan İngiliz ve Fransız konsoloslukları, Rusların Ermenilerle Gürcüleri silahlandırmalarına ve Türk kuvvetlerinin
dikkatlerini bu yöne çekmesini istedikleri için ses çıkarmamışlardı2.
Bu gelişmeye rağmen, Brest-Litovsk Antlaşması’na göre Kars,
Ardahan ve Batum’da (Elviye-i Selâse) “plebisit” yapılmış ve halkın
büyük çoğunluğunun kararı ile adı geçen üç beldenin Anavatan’a
yani Türkiye’ye katılmasına karar verilmiştir3. Bu gelişmelerden
memnun kalmayan Sovyet Hükümeti, Türkiye’ye bir nota vererek
yapılan plebisiti tanımadığını ve bunun yenilenmesi gerektiğini bildirmiştir4. Bu Sovyet müdahalesi ise bölgede gerginliğin yeniden
artmasına neden olmuştur.
Akdes Nimet Kurat,Türkiye ve Rusya, A.Ü.D.T.C.F. yay., Ankara,
1970, s. 493.
2
Kazemzadeh, A.g.e., s. 78-80; Cemil Hesenli, Azerbaycan Tarihi 19181920, Ankara, 1998, s. 40
3
Geniş bilgi için bkz., Ahmet Ender Gökdemir, Cenûb-i Garbî Kafkas
Hükümeti, ATAM, Ankara, 1998.
4
Kurat, a.g.e., s. 491-494.
1
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Bu Sovyet müdahalesinden cesaretlenen Gürcüler ve Ermeniler, Brest-Litovsk antlaşmasını tanımadıklarını ilan ederek kurulan
“Gürcü-Ermeni-Azeri Konfederasyonu”nu birinci ayın sonunda lağvetmişlerdir. Her biri kendi devletlerini kuran bu üç halktan Ermeniler fiilen bölgede bir yayılma politikası izlemeye başlamışlardır.
Ortak devletin dağılmasından sonra, bu devlette vazife alan kişiler ile diğer Azerbaycan milletvekilleri bir araya gelerek “Milli
Azerbaycan Şurası”nı oluşturdular. Bu Şura’nın reisliğine ise Mehmet Emin Resulzâde seçilmiştir. Bu Şura’nın ilk işi “Milli Azerbaycan Devleti”nin istiklalini ilan edecek bildiriyi hazırlamak oldu.
Milli Azerbaycan Şurası’nın hazırladığı bir beyanname ile “Milli
Azerbaycan Devleti”nin kurulduğunu ilan etmiştir.
“Büyük Rusya İnkılabı’nın cereyanında devletin ayrı ayrı bölümlere ayrılması, Zagafgaziya’nın Rus orduları tarafından terk edilmesine neden oldu. Kendi hallerine bırakılan Zagafgaziya milletleri mukadderatlarının idaresini bizzat ellerine alarak Zagafgaziya Birleşik
Halk Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Bu siyasi olayın gerçekleşmesi üzerine Gürcüler Zagafgaziya Birleşik Halk Cüz’ünden çıkıp Bağımsız
Gürcü Halk Cumhuriyeti kurmayı yegane kurtuluş olarak gördü. [Ermeniler de kendi devletlerini kurma hazırlığına başladılar.]
Bu gelişmeler üzerine, Rusya ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen savaş yüzünden hasıl olan şimdiki siyasi durum ve memleket
dahilinde bulunan misilsiz anarşi, Güney ve Kuzey Zagafgaziya’dan
ibaret olan Azerbaycan’a içinde bulunduğu durumdan çıkmak için
özel bir devlet teşkilatı kurmasını telkin ediyordu.
Buna binaen arai umumiyye ile intihap olunan Azerbaycan Milli
Şurası bütün cemaate ilan ediyor ki:
“1) Bugünden itibaren Azerbaycan milleti hâkimiyet hakkına
malik olduğu gibi, Kafkasberisi’nin güney ve doğusundan ibaret bütün haklara sahip müstakil bir devlettir.
2) Müstakil Azerbaycan Devleti’nin idare tarzı, demokratik
cumhuriyettir.
3) Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, başta komşuları olmak
üzere, tüm milletler ve devletlerle dostane ilişkiler kurmaya kararllıdır.
4) Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, millet, mezhep, sınıf
ve cnsiyet gözetmeden sınırları dahilindeki bütün vatandaşların tüm
haklarını teminat altın alınır.
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5) Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, arazisi dahilinde yaşayan bütün milletlerin serbest gelişmeleri için imkan tanır.
6) Azerbaycan Kurucu Meclisi toplanıncaya kadar, Azerbaycan’daki en yüksek yetkili merci, genel oy ile tespit edilmiş olan,
Milli Şura’ya karşı mesul ola Geçici Hükümettir”1.
İstiklal beyannamesini ilan ettikten sonra Milli Şura, Azerbaycan
Hükümeti’ni kurma görevini Fethali Han Hoyskiy’e verdi. Kısa bir
çalışmadan sonra Hoyskiy, hükümet üyelerini Milli Şura’ya şöyle
takdim etti: Bakanlar Kurulu Başkanı ve İçişleri Bakanı F.H.Hoyskiy,
Savunma Bakanı Hüsrevpaşa Sultanov, Milli Eğitim ve Maliye Bakanı Nisib Yusufbeyli, Dışişleri Bakanı Mehmet Hasan Hacinski,
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hudadat Melikaslanov, Tarım ve
İşçi Bakanı Ekber Şeyhülislamov, Adalet Bakanı Halil Hasmemmedov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mehmet Yusuf Caferov, Devlet Nezareti Bakanı Cemo Hacinski.2
Azerbaycan Milli Şurası’nın kurduğu bu ilk Türk Cumhuriyeti’nin
hükümet başkanlığına ise Fethali Han Hoyskiy seçilmişti. Fethali
Han’ın ilk işi, büyük devletlerin merkezine bir telgraf çekip istiklâl
ilanını bildirmek olmuştur. Paris, Roma, Berlin, Viyan, Washington, Bükreş, Madrid, Lahey, Stokholm, Kopenhag, Kiev, Tahran ve
İstanbul’a gönderdiği mesaj şöyle idi:
“Bu ayın 28’nde toplanan Azerbaycan Milli Şurası, Transkafkasya’nın güney-doğusunda bulunan Azerbaycan’ın istiklâlini ilan
ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ni teşkil etmiştir. Keyfiyetin Hükümeti
metbuanızın haberdar edilmesini suret-i mahsusada rica eyler ve üstün hürmetlerimi sunmakla kesbi şeref eylerim. Hükümetin şimdilik
“Geçici Merkezi” Gence şehridir” 30 Mayıs 1918”3.
Fethali Han’ın kurduğu bu ilk hükümet bir nevi koalisyon kabinesinden oluşuyordu. Zira, Musavat Partisi’nin yanısıra Tarfsız Demokratik Grup, Himmet ve Müslüman Sosyalist Blok adlı partiler
kurulmuş ve Musavat’ın haricinde diğerleri sadece birer temsilci ile
kabinede yer almıştı. Altı kabine üyesi Musavat’a aitti.
1
M. Bala, Milli Azerbaycan Hareketi - Musavat Partisi Tarihi, Berlin,
1938, s 135
2
Cemil Hesenli, Azerbaycan Tarihi (1918-1920), Ankara, 1998, s.95-96)
3
H. Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, İstanbul, 1975, s 261
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Müstakil Azerbaycan Hükümeti’nin varlığını tehdit eden pek
çok unsur vardı. Yeni Cumhuriyetin varlığını tehdir eden dış güçlere
karşı Azerbaycan Hükümeti, kardeş Türkiye ile ikili yardımlaşma
andlaşması imzaladı. 4 Haziran 1918’de imzalanan bu andlaşma
çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan’a siyasi, iktisadi ve kültürel yardımda bulunmayı taahhüt ediyordu. Türkiye adına Adalet Bakanı
Halil Menteşe ile Kafkas Cephesi Başkumandanı Vehib Paşa’nın,
Azerbaycan adına Milli Şura Başkanı M. E. Resulzâde ile Dışişleri
Bakanı M. H. Hacinski’nin imzaladığı antlaşmanın esası 11 maddeden, ekleri ise 9 maddeden oluşuyordu. Bu anlaşmanın giriş kısmı
şöyle idi:
“Bir tarafta Osmanlı Hükümeti diğer tarafta kendi bağımsızlığını
ilan etmiş Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti’nin Hükümeti arasında
siyasî, hukukî, iktisadî ve fikrî alanlarda iyi dostluk ilişkilerini kurma hususunda karşılıklı olarak anlaştılar”1.
Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan bu dostluk ve işbirliği antlaşmasının en önemli kısmı, antlaşamanın 4. maddesi idi. Bu
maddeye göre, “huzur ve istikrarı sağlamak, ülkenin güvenliğini
temin etmek için, eğer ihtiyaç olursa, Osmanlı Devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne askeri yardım yapma sorumluluğunun kabul
ediyordu.2
i) Sovyet-Ermeni İttifakına Karşı Azerbaycan’ın Türkiye’den
Yardım Talebi
Yukarıda izah edilen fikri gelişmeler çerçevesinde müstakil hayata başlayan Azerbaycan Cumhuriyeti, çok geçmeden büyük engellerle karşı karşıya kaldı. Bu engellerin başında Bolşevikler geliyordu. Zengin petrol yataklarının bulunduğu Azerbyacan’ın müstakil
olması ve Bolşevik kotrolünden çıkması, Rusya’ya hakim olan Bolşevikleri son derece rahatsız etmeye başlamıştı. Bolşevikler, zaten
Bakü’ya hakim durumda idiler. Sayıları az da olsa Bakü’da bulunan
işçilerin önderliğinde kurulan Sovyet tipi bir idareye Ermeniler de
1
“Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Andlaşma, 4 Haziran 19198”, B.O.A. Hariciye, Hukuk Müşavirliği Odası, Nr.
107/7. Antlaşmanın tam metni bu çalışmanın sonunda ek olarak verilmiştir.
2
B.O.A.,Aynı Belge
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destek oluyorlardı. Bolşeviklerle tam bir ittifak içinde çalışan Ermeniler, Azerbaycan Türklerine karşı giriştikleri katllim hareketlerini
fütursuzca devam ettiriyorlardı. Azerilerin elinde yeterli silâh bulunmadığı için bu mücadelerle büyük zayiat veriyorlardı. Sonunda,
Azerbaycan Hükümeti Türkiye’den, daha önce imzalanmış andlaşmalar çerçevesinde, askeri yardım istemeye karar verdi. Azerbaycan Hükümeti Hariciye Vekili Mehmet Hacinskiy Türk Hükümetine
yaptığı müracaatta şöyle diyordu:
“Son günlerde istiklâlini ilan ile Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ile
muhademet ahidnamesi bağlıyan Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyesi, Rusya İhtilalin neticesi olarak dahilde büyük müşkilata maruz
bulunuyor.
Azerbaycan arazisinden büyük bir kısmı isyan bayrağı kaldırmış
ve kendilerine “Bolşevik” adını takmış olan eşkiya çeteleri memleketin idare merkezi, servet kaynağı, bir söz ile can noktası bulunan
Bakü’yu, şehir ile beraber Bakü vilayetini dahi ellerine geçirerek
ahaliyi yağma ediyor, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hükümetini tanımamkla, binalarını sarsıyor, kendilerine tabi olmayanları ise ateş
ve kılıçla istisal ediyor, şehri yakıyor, mamureleri yıkıyor, ahaliyi
katliam ederek servet ve samanını yağma ediyorlar. Vilayet merkezi olan Bakü’den başka Şemahi, Kuba, Lengiran gibi sancaklarla,
sancak merkezleri bulunan şehirler dahi merkum eşkiyanın cebir ve
istilasına maruz kalarak Gence vilayeti keza taht-ı tehdidde bulunuyor. Günden güne kuvvetlenmekte, şimalde bulunan müttefikler
ile İran’da entrikalar icra eden İngilizlerden her zaman yardımlar
almakta olan bu zümre-i müfsidenin istisali, yeni teessüs etmiş olan
Cumhuriyetin imkanı haricinde müşkil bir emirdir...
“Mülahazat-ı mezkureden dolayı Bakü vilayetinin bir an evvel Bolşevik namındaki eşkiya çetelerinden kurtuluşu, Azerbaycan
Hükümeti’nin ilk vazifesini teşkil ediyor. Bu mesele yakın bir zamanda şekl-i matlupta hall olunmazsa Cumhuriyetin mevcudiyeti
büyük şüpheler altında kalmakla beraber, ahalinin hayatı dahi neticesi havsalaya sığmaz felaketlere maruz bulunacaktır ki, bu cihet
muhtelif zamanlarda Azerbaycan ahallisi mamına Hükümet-i Seniyyeye vaki olan müteaddid müracatlardan dahi malüm-u samileri
olasa gerek.
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“Yukarıda mezkur tehlikenin vücudu ve Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye ile Azerbaycan Cumhuriyeti meyanında bağlanan muhadenet muahadesinin dördüncü maddesine binayen, Zat-ı Devletlerine müracaatla Hükümet-i Seniyye’nin kuva-i askeiye-i Osmaniyye vasıtasıyle Bolşevik eşkiya çetelerinin tenkil ve tedibi babında
hükümet-i metbuama yardımda bulunmalarını istidaya cesaret ederim. Azerbaycan ahalisinin müktedir ve hayırdan hemsayeleri bulunan Türkiye Devlet-i Muazzamasına karşı vaki olan bu istimdadların
kabul edileceğine kanaatim berkemel olduğu ile ihtiramat-ı faikamın
kabülünü rica ederim”1.
Bu yardım ricasının kabülü için ayrıca Azerbaycan Milli Şura
Reisi Mehmet Emin Resulzade, Türk Hükümetine müracaat etmiş
ve yardımının en kısa zamanda gönderilmesini istemiştir2.
Türk Hükmeti, Azerbaycan Hükümeti’nin bu yardım isteğini
derhal kabul etmiş, Bolşevik İhtilalinin patlak vermesi ile Kafkas
cephesini bırakıp çekilen Rus kkuvvetleri karşısında boşalmış olan
Türk birliklerinden 8,500 civarında bir kuvveti Azerbaycan’a göndermiştir. Nuri Paşa kumandasında Azerbaycan’a giren Türk askerleri Azeri kardeşleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır.
Azeri gönüllülerin yardımı ile bu Türk ordusu, Ermenilerin yardım
ettiği Bolşevikleri yenerek 15 Eylül 1918’de Bakü’yu kurtarmıştır3.
Ne var ki, Osmanlı Türkiyesini mağlup addeden Mondros Mütarekesinin 30 Ekim 1918’de imzalanmasıyla bu Türkiye - Azerbaycan
yardımlaşması da sona ermiştir. Mondros Mütarekesinin 11. maddesi
gereğince Türk ordusu Azerbaycan’ı boşaltmak mecburiyetinde kalmıştır. İran’da bulunan İngiliz birliklerinin Bakü’yu işgal etmeleri
ile birllikte Bolşevik ve Ermeni militanları yeniden Azerbaycan’da
eşkiyalığa başlamışlardır. İngiliz generali Thomson’un hükümetine danışıp “Azerbaycan Milli Şurası” hükümetinin ilkedeki yegane otorite olarak kabul edileceğini bir beyanname ile bildirmesine
A. N. Kurat, Türkiye ve Rusya, s 669-670
A. N. Kurat, a.g.e., s 670-671
3
H. Baykara, a.g.e., s 262-268. Daha geniş bilgi için bkz., Nasır Yüceer,
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Azerbaycan ve Dağistan
Harekatı, Ankara 1996, s.93-130; Mustafa Budak “Nuri Paşa’nın Kafkas İslam Ordusu hakkındaki raporu”, Kafkas Araştırmaları IV, İstanbul, 1998,
s.61-105
1
2
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rağmen Ermeni ve Bolşevik faaliyetlerine de mani olmamıştır. Bu
ise, Azebaycan Hükümetini büyük problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti, bir taraftan ülke dahilinde faaliyet
gösteren düşmanları ile müsadele ederken, diğer taraftan da İtilaf
Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri nezdinde teşebbüslerde bulunarak istiklâlini muhafaza etmeye çalışmış ise de,
istediği neticeyi alamamıştır.
j) Azerbaycan’da İngiliz İşgali (30 Ekim 1918-1930 Ocak 1920)
Çarlık idaresinin Bolşevikler tarafından devrilmesi, bu idare ile
ittifak halinde olan İngilizleri müşkül duruma düşürmüştü. Ayrıca
Bolşeviklerin Brest-Litovsk Antlaşması ile Rus ordularının cephelerden çekilmesi Kafkaslardan Baltık Denizine kadar uzanan cepheyi de boş bırakmıştı. Bu iki faktöre ilaveten Bolşeviklerin sömürücülere karşı tavır koyması, sömürgeci Avrupa emperyalizminin
öncülerinden biri olan İngilizleri son derece rahatsız etmişti.
İran’da bulunan İngiliz kuvvetleri General Donsteville ilerleyerek Hazar Denizi kıyısındaki Enzeli’yi işgal etmiş ve Bakü’yü
Bolşeviklerden almak için hazırlıklara başlamıştı. Bu arada Almanların Rusların bıraktığı boşluktan istifade edememesi ve barış
istemesi, harbin beklenmedik bir şekilde sona ermesini sağlamıştı.
Bu gelişmelerden oldukça rahatlayan İngilizler, Mondros Antlaşması ile Türkiye’nin,diğer bölgelerde olduğu gibi, Kafkaslardan da
harp öncesi sınırlarına çekilmesini istemiştir. Antlaşmalar çerçevesinde Azerbaycan Hükümeti’nin ricası ile Bakü’yü Bolşevik ve
Ermeni zulmünden kurtaran Nuri Paşa kumandasındaki Türk birlikleri, Mondros Antlaşması’nın imzalanmasından on yedi gün sonra
Azerbaycan’dan ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır1.
Önemli bir askeri gücü Bakü’ye konuşlandıran İngilizler, başlangıçta Azerbaycan Hükümeti’ne düşmanca bir tavır içine girmediler.
Fakat 28 Mayıs 1918’de Fethali Han Hoyskiy başkanlığında kurulan
hükümet değişik baskılaryüzünden sarsılmış ve bihassa Nuri Paşa
kumandasındaki Türk birliklerinin çekilmesi ile daha da zor duruma
düşmüştür. İngilizlerin, uzun bir süre Ruslarla birlikte Ermeni iddiN. Yüceer, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun Azerbaycan ve Dağıstan Harekatı, Ankara, 1996, s. 158-163.
1
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alarını desteklemesi, bölgede faaliyet gösteren Ermeni çete gruplarını daha da cesaretlendirmişti. Ermeni çetecileri Doğu Anadolu ve
Azerbaycan topraklarında öyle acımasız katliamlar yapmışlardır ki,
insafa gelen İngilizler olayları Türk yetkililerene bildirmek mecburiyetinde kalmışlardır1.
Bir taraftan Ermeni çetecilerinin bu yıkıcı faaliyetleri ile Bolşevik entrikacılarına, diğer taraftan Azerbaycan’da faaliyet gösteren
siyasi partilerin birbirleriyle mücadele etmelerine dayanamayan F.H.
Hoyskiy başkanlığındaki Azerbaycan Hükümeti istifa etmek mecburiyetinde kalmıştır. Yeni hükümet 14 Nisan 1919’da Nesib Bey
Yusufbeyli tarafından kurulmuş ve 8 ay kadar devam etmiştir. Dahili
ve harici ihtilafların artması üzerine istifa eden Yusufbeyli yeni kabineyi 29 Aralık 1919’da kurmuş ve zor şartlarda Azerbaycan’ı hükümetsiz bırakmamaya çalışmıştır. Yusufbeyli’nin bu hükümeti 27
Nisan 1920’de Bolşeviklerin Azerbaycan’a hakim olmalarına kadar
devam etmiştir2.
İngilizlerin Azerbaycan’da bulundukları dönemde uğraştıkları
en önemli konu Rusya’da çıkan iç harp olmuştur. Çar Hükümeti’nin
müttefiki olan İngilizler, Çar Hükümeti’ni destekleyenlerin talebi
üzerine, Bolşevikler aleyhinde çalışan Beyaz Orduların kumandı
General Denikin’e silah yardımında bulunmuşlardır. İngilizlerin bu
hareketi Bolşevikleri son derece kızdırmıştır. Bolşevikler Çarlık dönemi idarecilerinin yaptığı gibi, İngilizleri Afganistan üzerinden yürüyerek Hindistan’da vurmakla tehdit etmişlerdir. Bir müddet sonra
İngilizlerden daha fazla destek alamayan Denikin kuvvetleri Kızıl
Ordu birliklerine yenilince, Bolşeviklerle İngilizler hem bir dostluk
antlaşması ve hem de ticaret antlaşması yaparak bu düşmanlığa son
vermişlerdir3. Bu antlaşmalardan sonra Bolşevikler, yani Sovyetler
yeniden Azerbaycan’ı ve Azerbaycan petrolünü ele geçirmişlerdir.
Juntin Mc Carthy, Ölüm ve Sürgün. Osmanlı Müslümanlarına Karşı
Yürütülen Ulus Olarak Temizleme Hareketi, 1821-1922, İstanbul, 1995, s.
258-265; M. Erat, “Kars ve Çevresinde Ermeni Mezalimi (1919)”, Kafkas
Araştırmaları III, İstanbul, 1997, s. 149 vd.
2
Mirza Bala Mehmetzâde,Milli Azerbaycan Hareketi, Ankara, 1991, s.
105 vd.
3
Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları (21-11-1920 – 02-06-1922), İstanbul, 1955, s. 197-200.
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Azerbaycan’ı ve Kafkasları Sovyetlere bırakan İngilizler ise, başta
Irak olmak üzere diğer İslâm ülkelerinin petrollerine sahip olmakla
yetinmişlerdir1.
k)Türkiye Azerbaycan’ın Bütünlüğünü Savunuyor
İngilizler destekledikleri Menşevik kuvvetlerinin Bolşevik kuvvetlerine yenilmesi üzerine, Sovyetlerleyeni bir mücadeleyi göze
alamamış ve onlarla bir barış andlaşması imzalamışlardır. Daha çok
iktisadi ve ticari konuları iceren bu sovyet-ingiliz antlaşmasına göre
İngilizler, işgal ettıkleri Azerbaycan’dan çekilmeyi ve Kafkasların
kaderini Sovyetlere bırakmayı kabul ediyordu. İngilizerin göz yumması ile daha önce Azerbaycan’a büyük zararlar veren Ermeniler
ile Komünistler, Ingilizlerin çekilmesinden sonra hücumlarını daha
da yoğunlaştırıp Azerbaycan’da idarenin Sovyetlerin eline geçmesini sağlamışlardır. Bu üzücü gelişmelerden yılmayan Azerbaycan
devlet ricali ve aydınları, Gürcüleride yanlarına alarak , uluslararası alanda destek sağlamak için önce Istanbul’a gelerek Türk idarecileri ile istişare yapmış ve sonrada Batılı devletlererin desteğini
alabilmek için Paris’e müteveccihen yola çıkmışlardır. Ali Merdan
Topcubaşı başkanlıgındaki Azerbaycan heyeti ile Gürcistan heyeti,
Paris’te toplanan milletlerarası kongrede İngiliz, Alman, Fransız ve
Amerikan heyetleri ile 12 Ocak 1920’ deAzerbaycan ve Gürcistan’
ın istıklallerinin tanınacağı müjdesini almışlardır. 2
Ne var ki, Azerbaycan ile Gürcistan’ın istiklâlini tanıdıklarını
ilan eden Büyük Devletler, bu ülkede yıkıcı faaliyetlerde bulunan
Ermeni ve Bolşevik militanlarının hareketlerine ne mani olmuşlar ne
de herhangi bir tedbir almışlardır. Neticede, Azerbaycan’ın istiklâli
uzun sürmemiş, Sovyetlerin kışkırtmaları ve korumaları yüzünden
yalnız Azerilere değil, Türkiye Türklerine de musallat ola Ermeniler
büyük tahribat yapmaya başlamışlardır. O ana kadar sabırla bekleyen
Doğu Cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşa’ya Ankara’dan izin
1
Kaya Tuncer Çağlayan, British Policy Towards Transcaucasia
1917-1921, İSİS, İstanbul, 2004, s. 213-235.
2
Geniş bilgi için,Vugar İmanov,Ali Merdan Topcubaşı (18651934),İstanbul, 2003, S.168-192; Cemıl Hasanlı, Azerbaycan Tarihi 19181920, Ankara, 1998, S212-231).
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çıkmış ve bu katliamı durdurma emri verilmiştir. Taşnak militanları
önderliğinde korkunç katliamlar yapan Ermenilere, Kazım Karabekir Paşa kumandasındaki Türk kuvvetleri ağır darbe indererek bu
katliamı durdurmuştur1. Türk ordusunun yürüttüğü bu başarılı askeri
harekatın Azerbaycan’a kadar uzanmasından endişe duyan Bolşevikler, Kızıl Ordu’ya emrederek Kafkasların işgalini sağlamışlardır.
Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bir bir işgal edilerek bu ülkelerde Bolşevik usulü yeni hükümetler kurmuştur2.
Bilindiği gibi Atatürk, fevkalade zor zor şartlar altında yürüttüğü Milli Mücadele yıllarında Sovyetlerden yardım talebinde bulunmuştu. Fakat Sovyetler istenen yardıma mukabil Ermeniler lehine
Türkiye’den toprak talebinden bulununca ilişkiler kopma noktasına
gelmişt. Türkiye’nin Anadolu’dakıi Yunan işgalini durduamadığı bir
dönemde Sovyetlere bozuşmak istemeyen Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşları bir çözüm yolu bulmak ve Sovyet yardımını ödünsüz almak için ince bir diplomasi savaşına girdiler. Önce hem Türkiye’ nin
Doğu sınırlarından tacız vermeyeceğini göstermek ve hemde bölgede devam eden Ermeni saldırılarını durdurmak içinKazım Karabekir
Paşa Kumandasındaki Türk birlikleriniileri hare kata sevk etti. Sonra
da dilomatik kanalla Kafkaslarda Sovyet menfaatlerine saygılı olunacağını bildirdi . Bu, o kritik günlerde Türkiye’ nin ataması gereken
bir adımdı. Bazı Türk ve Azeri muelliflerin iddia ettiği gibi Mustafa
Kemal Paşa ve TBMM Hükümeti Azerbaycan’ı, Azerbaycan’ ı Sovyetlerin insafına terk etmemiştir. 3 Türkiye, belkide tarihinin en kritik günlerini yaşadığı için kardeş Azerbaycan’ a istediği gibi yardım
edememişdir.
Atatürk ve TBMM Hükümeti için Azerbaycan ve Azeri Türkleri,
Doğu Türklerine yani Rusya idaresinde yaşayan diğer Türk topluluklarına açılan bir kapı veya onlarla Türkiye arasında bir köprü idi.
Onun için Azerbaycan Türklerinin kaderleri ile çok yakından ilgiGeniş bilgi için bkz., Muhammet Erat,Milli MücadeleDöneminde Kazım Karabekir Paşa’nın Faaliyetleri,191-1921, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2000, s. 515-561.
2
Tafsilatı için bkz M. Saray, Atatürk’ün Sovyet Politikası, İstanbul,
1990
3
Hüseyn Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, İstanbul,
1975, S.391-397.
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lenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en hararetli tertışmaları bu mevzuada olmuştur. Doğu siyaseti üzerine sorulan bir soruya
devrin Dışişleri Bakanı Ahmet Muhtar Bey şu cevabı vermiştir: “Ermeni çetelerin bölgede yaptığı katliamlarla ilgili daha önce sizlere
bilgi verilmiştir. Bilindiği gibi, Ermenilerin bu katliamlarını ancak
Kazım Karabekir kumandasındaki birliklerimiz durdurabilmişti. Fakat, bölgede çok büyük oyunlar oynanmaktadır... Endişemiz şu ki,
İngilizlerle Bolşevikler, Azerbaycan türk alemi ile bizim aramıza bir
Ermenistan dikmek istiyorlar. Tekrar arz ediyorum: Bütün dünyanın ittihaz ettiği bir karar var: O da bizimle Azerbaycan arasında,
Azerbaycan Türk alemi arasında bir Ermenistan meydan agetirmek
istiyorlar.Bakalım kim galebe edecektir: Karahan’ın sürüklediği
Sovyetler mi, yoksa biz mi”1.
Atatürk’ün Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Bey’in bu azimli ifadesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin bütün gayretlerine rağmen, maalesaf, Sovyetlerin dediği olmuş, Türkiye ile Azerbaycan Türk alemi arasında bir Ermenistan yaratılmıştır. Mustafa
Kemal Paşa’nın, bundan sonra bütün gücüyle, Azerbaycan Türklerinin menfaatlerini be birliğini krumaya çalıştığını görüyoruz. Atatürk,
Doğu’da Ermenilere karşı başarılı harekat yurutmüş olan Kazım Karabekir Paşa’ya gönderdiği gizli emirde şu hususlara yer veriyordu:
Moskova Sefiri Ali Fuad Paşa’ya verilen talimatnamenin hülasası
Rus ve Azerbaycan ricaliyle temasımızda faydalı olur mülahazasıyla
birer suretini Bakü’daki temsilcimiz Memduh Şevket ile Tiflis temsilcimiz Kazım Beylere ulaştırılmasını istirham ederim” diye başlayan Mustafa Kemal Paşa’nın gizli direktifi şöyle devam ediyordu:
“1. Azerbaycan’ın tamamen ve ciddden müstakil bir devlet haline
gelmesine taraftarız, ve bunun temini için de Rusları gücendirmemek
ve kuşkulandırmamak şartıyla teşebbüsat-ı lazimede bulunulacaktır.
Bu babda memleketin petrol vs. gibi kendi iktisadi kaynaklarına sahip olması için yine aynı şartla çallışacaktır. Rusların Azerbaycan’da
yapacakları muamele bütün İslam alemenin Bolşevikleri tartmak
için bir miyar olacağının Ruslara anlatılmasına geyret olunacaktır.
“Kafkas meselesinin hudud, vesait-ı nakliye vs. gibi nokta-i
nazarlardan halllinden daima Azerbaycan’ın Şimali Kafkasya
1

TBMM Gizli Celse Zabıtları, I, Ankara, 1980, s 439-440
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menfaatlerinin bilhassa nazır-ı dikkate alınmasına olunacağı gibi
10-8-1920’de Ruslar ve Ermeniler arasında akdolunan mütarekede
Azerbaycan’a zarar veren maddelerin kaldırılmasına çalışılacak ve
her milletin mukadderatına hakim olması düsturuna binayen, Karabağ vs. gibi Türk eksiriyetiyle meskun yerlerin Azerbaycan’a bağlı
bulunması temin edilecektir.
“2. Azerbaycan için verilen talimat diğer Türk kavimleri için
de geçerlidir... Rusya Müslümanları ve alelumum İslam kavimleri
hakkında nokta-ı nazarmız bunlarını muhtariyetlerinin genişlemesine ve Hilafet makamına olan manevi bağlılıklarının takviyesine
çalışılacaktır. Rusların bu husustaki hassasiyeti malüm olduğundan
gayet ihtiyatkarane hareket edilecek ve her fırsatta bundan maksat
İslamcılık ve Turancılık gibi eğilimler olmayıp, sırf Türk ve İslam
kavimlerini dahi herkes gibi hür ve şimdiki medeniyetten istifadeye
kadir hale getirmek olduğu beyan olunacaktır...”1.
Kızıl-ordu’ nun işgalinden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
adını alan Azerbaycan’ a Türkiye’ de elçilik açma hakkı verilmişti.
Bu hakkını kullanan Azerbaycan Sovyet Hükümeti, Ankar’ ya İbrahim Abilov adında bir elçi göndererek Türkiye ile dostane ilişkilerini geliştirmek istemiştir. Abilov Azerbaycan Türklerini selamı ile
birlikte itamat-namesini Mustafa Kemal Paşa’ ya takdim etmiştir.
Abılov’ u kabulu sırasında Mustafa Kemal Paşa şu konuşmayı yapmıştır: ‘’ …Rumeli ve Anadolu halkı, Azeri kardeşlerinin kalbinin
kendi kalpleri gibi çarptığını bilirler. Bunun için getirdiğiniz tuhfe’i
selamın nekadarderin ve âli bir hissin eseri olduğunu takdir eder vebu
selâmı alırken Azerî Türklerinin de bir daha esanete düşmemeleri ve
hukuklarının pâymâl edilmemesi temenni vearzusunu ızhar eylerler.
Azeri Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevincleri kendi sevinclerimiz gibi olduğu için, omların muradlarına naıl olmaları, hür
ve müstakil olarak yaşamaları bizi pek ziyade sevindirir. ‘’2
Atatürk’ün Milli Dış Politikası, 1919-1923, I, Ankara, 1981, s 202-206,
Atatürk’ ün, Azerbaycan’ ın istiklalinin ve ülke bütünlüğünün korunması için
Bakü, Tiflis ve Moskova’ daki Türk temsilcilerine yazdığı talimatlariçin bkz.,
Bilal N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, TTK, Ankara, 1993,
C. I, s. 397-413.
2
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri ATAM, Ankara, 2006, II, S. 22.
1

288

Görüldüğü gibi, Atatürk, içinde bulunduğu bütün güçlüklere
rağmen, takip ettiği akılcı siyaset ile daima Azerbaycan Türkleri ile
diğer Türk kardeşlerimizin yanında olmaya çelışmıştır.
l) 1920’ye kadar Azerbaycan Türklerinin eğitim ve kültür
hayatı:
Oğuz Türklerinin bir parçası olan Azerbaycan Türkleri, diğer
Türk kavimleri gibi istiklâl ve hürriyetlerine düşkün insanlardı. Fakat, yaşadokları bölgede cereyan eden siyasi ve içtimai hadiseler
onları paramparça etmiştir. Bu parçalanma müstakil hanlıklar döneminde dahi devam etmişti. Merkezi bir idareye kavuşamamaları
onların eğitim ve kültür hayatına menfi yönde tesir etmiştir. Dolayısıyle, Azerbaycan Türklerinde millet olma şuuru yeterince gelişmemişti. Bu yüzden de kolayca düşman işgaline uğramışlardır.
Rus idaresi, birlikten mahrum Azerbaycan Türklerine zulüm ve
baskınn yanısıra merkezi bir yönetim de getirmişti. Rusların bütün
Azeri Türklerine karşı tavırlarını gören eski hanlıklara mensup insanlar yavaş yavaş bir araya gelmeye ve bir millet gibi davranmaya başlamışlardı. Rusların merkezi idaresi demokratik olmasa da
Azerbaycan’a bir düzen getirmiş ve hanlıklar devrinin iç çekişmeleri sona ermişti. Ayrıca, Rusların, bütün Azerileri iktisaden sömürmeleri ve onlara aynı muameleyi yapmaları Azerbaycan Türklerini
birleşmeye sevk etmiştir.
Bu arada, Rusların, bilhassa İran’ın bölgedeki tesirini azaltmak
için Rus- Tatar okulları (Russko-Tatarskaya)nı çok sayıda açması ve
Azerileri Rus kültürüne sokma gayretleri onlar üzerinde değişik tesirler bırakmıştır. Bu okullar sayesinde Ruslar bazı Azeri gençlerini kendi kültürlerine sokmaya muvaffak olmuşlar ise de, diğer Azeri gençlerini okuyup kendi insanlarına ve ülkesine hizmete koşmasına mani olamamışlardır. Modern ilimler öğrenen Azeri aydınları,
kendi halkınn cehaletini ve geri kalmışlığını görerek, onlara modern
eğitim vermenin yollarını aramaya başlamışlardır. Bir taraftan Rus
okullarını, diğer taraftan da Gaspıralı’nın Usul-i Cedit (Yeni Usul)
mekteplerini örnek alan Azerbaycan Türkleri, XIX. asrın sonları ile
XX. başlarında hızla eğitim seviyelerini yükseltmeye başlamışlardır.
Bilhassa bu asrın başlarında Türkiye Türkleri ile eğitim ve kültürel
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ilişkilerini geliştiren Azerbaycan Türkleri, kendi konuştukları Türkçeyi daha da geliiştirmişlerdir. Türkiye ve diğer kardeş kavimler ile
başlatılan bu temaslar bir müddet sonra onları, diğer Türklerle dil
ve kültür birliğine sevk etmiştir. Gerçekten XX. asrın ilk çeyreğinde
Azerbaycan aydınları Türklük şuurunun gelişmesinde büüyk roller
oynamışlardır. Mirza Fethaki Ahmedzade ile Hasanbey Zerdabi’nin
başlattıkları bu akımı Ali Ekber Tahirzade Ali Turan, Ali Merdan
Topçubaşı ve Mehmet Emin Resulzade devam ettirmişerdir. Burada,
bütün maddi varlığını Azerbaycan Türklerinin eğitimine ve gelişmesine harcayan Hacı Zeynelabidin Takief’i zikretmek gerekir. Bu
hayısever Azeri Türkü, ilk kadın mektebini Azerbaycan’da açtırarak Azeri kadınlarının modern hayata girmesini sağlammıştır. Azebaycan Türkleri, eğitim konusunda Rusya’dan gerektiği kadar faynalanamayacaklarını anlayınca, bilhassa 1905’den sonra Türkiye’ye
yönelmişlerdi. Türkiye’nin eğitim tecrübesinden faydalanmak için
muallim (öğretmen) getirme yoluna gittiler. Azebaycan’a gelen ilk
Osmanlı Türk muallimi Ahmet Kemal Bey’dir. “Füyüzat” mecmuasını çıkaran Hüseynzade Ali Bey’in daveti ile Bakü’ye gelen Ahmet Kemal, “Balahare” mektebinde vazifeye başlamıştır. Bu mektebiz tedrisatı İstanbul’dan gelen kitaplarla yapılmıştır. Anmet
Kemal’in olumlu çalışmalarından sonra öğretmen ve kitap ihtiyacı
artmış ve İstanbul’dan yeni öğretmenler ve kitaplar getirilerek eğitim çelışmalarına devam edilmiştir. Hacı Zeynelabidin Bey tarafından İstanbul’dan getirilen Muallim Mehmet Cevdet, Ahmet Ağaoğlu ile Hüseynzade Ali Bey’in yardımları ile Azerbaycan’da Osmanlı
kültürünü doğru olarak tanıtmaya muvaffak olmuşlardır. Daha sonra İstanbul’dan gelen Baha Sait ve Beşiktaşlı Küçük Fuat gibi muallimlar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dil ve kültür birliğinin gelişmesinde önemlli roller oynamışlardır1.
Muallim Cevdet ve arkadaşları Azerbaycan’da birkaç sene gibi
kısa bir süre kalmalarına rağmen, bıraktıkları müsbet tesir ve kazandıkları başarı dolayısıyle, bundan sonra Türkiye’den daha çok öğretmen getirilmesine vesile olmuşlardır. Rus etkililerin çıkardıkları
bütün engellere rağmen bu öğretmen getirme işi devam etmiş, bilhassa müstakil Azerbaycan hükümei zamanında bu işe daha da hız
1
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O. Ergin, Muallim Cevdet, İstanbul, 1937, s 95-97

verilmiştir. 1917 ve 1919 yıllarında Türkiye’den Azerbaycan’a giden sayısı 300’ü geçmiştir1. Maarif sahasındaki bu gelişmeler, Oğuz
Türklerinin iki grubunu ilk defa birbirine dil ve kültür yönünden bu
kadar yakınlaştırmıştır.
Bakü’deki Komünistlerin daveti ile Azerbaycan’ı işgal eden 11.
Kızıl Ordu birliklerinin komutanı S. Ordjonikidze’nin ilk işi, Azerbaycan Türklerine gözdağı vermek oldu. Başbakan Fethali Han
Hoyskiy idam edilerek öldürüldü2. Diğer milliyetçi liderlerin önemli bir kısmı Azerbaycan’ı terk etti. Bir kısmı da kaderlerine boyun
eğip Bolşevik idaresini kabul etti. Ülke bir müddet Ordjonikidze
ile Kafkasya Bolşevik Bürosu “KAVBÜRO” tarafından yöneltildi3.
Azerbaycan Komünist partisi teşkilatlanmasını tamamlar tamamlamaz bie anayasa hazırladı. 1922’de tamamlanan bu anayasaya göre
Azerbaycan, Gürcistan ve Eemenistan, Sovyetler Birlğine bağlı
Kafkasötesi Sovyet Federal Cumhuriyetlerini oluşturuyordu. 1936
yılına kadar bu Federal Sovyet Cumhuriyetleri devam etti. Bu tarhte
yapılan bir değişiklik ile Federasyon feshedilmiş ve Cumhuriyetler
Moskova’ya bağlı ayrı ayrı Sovyet Cumhuriyetleri haline gelmişlerdir.
1922-1936 arası siyasi hayat son derece sessiz geçmiştir. Bunun
en büyük sebebi, Moskova’nın derektifleri ile Azerbaycan Komünist Partisi’nin uyguladığı baskı politikasıdır. Bu devirde Azerbaycan aydınları tamamen parafize edilmiş, Azerbayan Türklerinin
haklarını müdafaa etme cesaretini kimse gösterememiştir. Sovyet
rejimi bütün gücü ile Azerbayan Türklerinin kültüel ve ekonomik
hayatlarını değiştirmeye çalışmıştır. Bunun iki sebebi vardı: birincisi, XIX. asrın son çeyreğinde başlayan ve 1920’ye kadar devam
eden dönemde Azerbaycan Türklerinde son derece gelişen Türklük
şuuru idi. Bu şuur için Azerbaycan Türklerinin Türkiye Türkleri ile
ilişki kurması ve 1918’de Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım etmesi
Moskova yöneticilerini son derece rahatsız etmişti. Türkiye’ye olan
1
A. Caferoğlu, “Azerbaycan’da Maarif Hareketleri”, Türk Kültürü, Nr
18 (1964), s 135
2
R. Pipes, a.g.e., s 229
3
B. Danışver, “İran’daki Türk Nüfusuna İstatiksel Bakış”, Azerbaycan,
Sayı: 352(Ocak-Şubat 2004), s.13.
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bu yakınlığı ve irtibatı ortadan kaldırmanın bir tek yolu vardı. O da
Azerbaycan’ın Türkiye ile olan irtibatını kesmek ve Azerileri Sovyet
eğitim sisteminin içine sokmak. Sovyetlerin bu siyaseti uygulamada
ummadıkları bir fırsat ortaya çıktı. Latin alfabesine geçerek Batı’ya
açılmasını arzu eden Azeri aydınlarını, kendi maksadına göre destekleyerek, Azerbaycan’ın 1926’da Latin alfabesine geçmesini sağlamışlardır. Böylece Sovyetler, Azerbabycan Türkleri ile Türkiye
Türkleri arasına alfabe engelini sokarak dil ve kültür birliğini ortadan kaldırmak istemiştir. Fakat, Atatürk’ün 1928’de Türkiye’de
Latin alfabesine geçişi sağlaması üzerine bu Sovyet tedbiri tesirsiz
hale gelmiştir. Fakat, Sovyetler, Azerbaycan Türklerinin Türkiye
Türkleri ile her türlü irtibatını yasaklayarak bu ayrılığı büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Türkiye ile dil ve kültür birliğini savunan
Azeri aydınlarıkitleler halinde sürgüne gönderilerek yok edilmişdir.
İkinci Dünya Harbi başlar başlamaz da, Sovyetler Azerbaycan Türklerine zorla Kiril alfabesini kabul ettirmişlerdir. Bu arada Sovyetler
Azerbaycan’da Sovyet sisteminde bir eğitim mekanizması kurarak,
Azerbaycan Türklerini Sovyetleştirme sürecine sokmuşlardır.
Sovyetlerin Azerbaycan’da gerçekleştirdiği ikinci operasyon
ekonomik sahada olmuştur. 1929’da başlayan kolhozlaştırma hareketi 1933’e kadar devam etmiştir. Büyük çoğu köylü olan Azerbaycan Türkleri bu zoraki kolhozlaşma esnasında insan hayatı ve
mal olarak ağır kayıplara uğramışlardır. Sovyetler, kolhoz sistemi
ile başta pamuk, tahıl, tütün, sebze, zeytin ve meyve üretmeye başlamışlardır. Fakat, Sovyetlerin esas çalışması petrol sahasında olmuştur. 1870’li yıllardan beri istifade ettikleri Bakü petrolleri, Rusların
en büyük gelir kaynaklarından biri olmuştur. Sovyetlerin, ticaret ve
ekonomik merkezlerinden biri haline gelen Azerbaycan’da, Sovyet
kontrolü son derece planlı ve etkili olmuştur. Bu baskı rejimi dolayısıyle Azerbaycan Türkleri milli meseleleri hiçbir zaman dile getirmeye cesaret edememiştir.
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XXVI. GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN
MEŞRUTİYET MÜCADELESİ
a) Meşrutiyet öncesinde Güney Azerbaycan Türklerinin
durumu
Türkmençay anlaşmasından sonra Güney Azerbaycan toprakları
İran hakimiyetinde kalmıştı. Bugün Güney Azerbaycan’da yaşayan
Türk halkının nüfusu 20 milyonu aşmış bulunmaktadır. İran kaynaklarının verdiği bilgiye göre İran nüfusunun %36.5’ni Farslar,
%36.5’ini de diğer Türk grupları ile birlikte Azerbaycan Türkleri
teşkil etmektedir1. Bilindiği gibi Nadir Şah’ın ölümünden sonra,
kuzey de olduğu gibi, güney Azerbaycan’da da muhtelif hanlıklar
kurulmuştu. Fakat, Kaçar yönetimi bu hanlıkların tamamını 1790’lı
yıllarda merkezi idareye bağlamıştı. Bu hanlıklardan Maku, Urmiye, Kerger ve Nemin iç işlerinde serbest kalmak şartıyla varlıklarını
korumayı başarmışlardır.
İran’ın feodal yapısı ve ekonominin sadece tarıma ve hayvancılığa dayalı olması Güney Azerbaycan’da milli bir sanayinin gelişmesine izin vermemiştir. İran yönetimi ile iyi geçinen büyük toprak
sahipleri pek çok bölgede köylülerin elindeki arazileri de ellerine
geçirmiş ve Azerbaycan köylülerini ırgat durumuna düşürmüşlerdir.
Güney Azerbaycan halkı bu zengin toprak sahipleri ile İran yönetiminin yarattığı sıkıntılar ve aldıkları vergilerle sıkıntılı bir hayat
yaşamaya başlamışlardır. 1828 Türkmençay Antlaşması’nın 6. maddesine göre İran’ın Rusya’ya 30 milyon gümüş ruble harp tazminatı
ödeme şartı Tahran yönetimini zor durumda bırakmıştı. Şah hükümetinin, halktan aldığı normal vergileri bir misli artırarak almaya
başlaması Azerbaycan halkını son derece sıkıntıya sokmuştur. Şah
hükümetinin aldığı bu fazla vergilerin yanı sıra, mahallî yöneticilerin, yani beylerin ve ağaların aldığı vergiler Azerbaycan halkı için
hayatı çekilmez hale getirmiştir. Türkmençay Antlaşmasından sonra
İran Hükümeti, daha kolay vergi alabilmek için Güney Azerbaycan’ı
22 vilâyetten oluşan “Azerbaycan Eyaleti” haline getirmiştir. 22
vilâyet şu şehirlerden oluşuyordu: Tebriz, Maku, Urmiye, Hoy, MaŞ. Eliyarlı-Ş. Tağızade, “Güney Azerbaycan Türkmençay Bağlaşmasından Sonra”, Azerbaycan Tarihi, s. 681.
1
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rağa, Deylamgan, Binab, Miyandob, Soğukkulak, Tufargan, Marand, Ehar, Erdebil, Astara, Meşkin, Halhal, Miyana, Serab, Sainkala, Zencan, Kazvin ve Hemedan1.
Köylü olsun, şehirli olsun, bu dönemde Azerbaycan halkının
başlıca geçim kaynağı şunlar idi: tarım, hayvancılık, bağcılık ve
bostancılık. Tarım ürünlerinin başlıcaları ise: buğday, arpa, çeltik,
pamuk ve tütün idi. Bağ ve bahçecilikte ise çeşitli meyveler ve sebzeler yetiştirilirdi. İran hükümetlerinin İngiltere ve Rusya ile imzalamak zorunda kaldığı anlaşmalar yüzünden Azerbaycan ve İran bu iki
devletin açık pazarları haline gelmiştir. Bu ise, Azerbaycan halkının
dokumacılık alanında, bilhassa halı ve kilim üretiminde, oldukça
geri kalmasına sebep olmuştur. İran’ın, Rusya ve İngiltere’ye olan
borçları yüzünden yetiştirdiği tütün ve pamuk bu iki ülke tarafından
alınıyordu. Yünlü ve ipekli kumaşların üretildiği Tebriz, bu malları
yeterince üretemediği ve ticaretini yapamadığı için oldukça fakirleşmiştir. Tebriz, Urmiye, Kazmin, İsfahan ve Tahran gibi Azerbaycan
ve İran şehirleri imtiyazlı İngiliz ve Rus tüccarların iş ve ticaret yaptığı şehirler haline gelmiştir2.
Kaçar Hanedanı zamanında, Safeviler ve Afşarlarda olduğu gibi,
toprakların büyük kısmı devlete ve Şah’a aitti. Şah’a ait olan toprakların önemli bir kısmı ise, onun idarecilerine ve memurlarına verilmişti. Kendilerine verilen toprakların gelirlerini alan bu şahıslar aynı
zamanda devletten maaş alırlardı. Devlet arazileri Şah’a bağlı olan
göçebe, yarı-göçebe ve yerleşik ahaliye verilirdi. Bu toprak işlerine
bakan kişiye “Tayfa” denilirdi. Tayfa, toprakları mümkün olduğu
kadar eşit bir şekilde dağıtmakla görevliydi. Fakat tayfalar halka pek
adil davranmaz ve kısa zamanda kendileri varlıklı hale gelirdi. Bu
yüzden bilhassa otlakların ve suların paylaşımında kavgalar çıkardı.
Bu sistemden Şah’ın memurları, asilzâdeler, toprak ağaları ve tayfalar memnundu. Geniş halk kesimi ise bu sistemden hiç memnun
değildi. Çünkü bu sistem kendilerini son derece fakirleştirmişti.
Cami, mescit, medrese gibi dinî kurumlarda vazife gören din
adamları ile yüksek ruhanî liderlerin ihtiyaçlarını karşılamak için
ayrılan vakıf arazilerinin kullanımında da aksaklıklar çıkıyordu.
1
2
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Ruhanî liderlerin çoğu (Şeyhülislâmlar, kadılar, Müçtehitler ve
İmamlar) bu vakıf gelirleri sayesinde son derece zengin kişiler haline gelmiş, fırsat buldukça da siyasî işlere karışmaya başlamışlardır1.
Kaçar Hanedanı’nın İran’da ve Azerbaycan Eyaletinde uyguladığı vergi sistemi, insanları hayatlarından bıktıracak kadar adaletsiz
idi. Topraksız geniş halk kitleleri kullandıkları devlet arazileri veya
toprak sahiplerinden kiraladıkları arazilerden elde ettikleri ürününün,
bazen yarısını, bazen de üçte ikisini kira bedeli olarak devlete veya
toprak sahibine öderdi. Sulak arazilerden istifade edemeyen halk,
mevsimin kurak geçmesi halinde büyük sıkıntı çekerdi. Hayvancılıkla uğraşanların durumu da aynı idi. Yani, yetiştirdiği hayvanın ve
hayvan ürünlerinin yarısını devlete vermek mecburiyetinde idi.
Vergi işlerini yürüten memurlara “Mustafiler” denirdi. Herkesin ödemekle yükümlü olduğu “devlet vergisi” (üretilen malın onda
ikisi) mustafiler tarafından toplanırdı. Harp esnasında veya ihtiyaç
duyulması halinde “sadaret vergisi” adı altında fazladan bir vergi
toplanırdı. Şah’ın ordusunun geçtiği bölgelerde yaşayan insanlar,
ordunun ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüydü. Onların orduya
yaptığı bu yardımlara “sürat vergisi” adı verilirdi. Rusya ile İran’ın
Kafkasya için yaptığı harplerin geçit yeri ve savaş alanı Azerbaycan
olduığu için, Azerbaycan halkı ağır maddî zarara uğramıştır2.
Kısaca, Şah’ın adil olmayan yönetimi, aldığı ağır vergiler, Türkmençay Antlaşmasına göre Rusya’ya ödemesi gereken 30 milyon
gümüş ruble tazminatın ödenmesi için alınan ekstra vergiler halkı
canından bezdirmiş, daha adil bir idare için başlatılan Meşrutiyet ve
Azatlık mücadelelerine gönüllü olarak destek vermiştir.
İdarecilerin, yani hakim zümrenin Azerbaycan halkına uyguladığı bu kanunsuz, soyguncu ve sömürücü yaşam tarzı halkı bıktırmış,
1847-1850 yıllarında Zencan ve Tebriz başta olmak üzere köylüler, sanatkârlar, küçük tâcirler ve şehir yoksulları isyan etmişlerdir.
Halkın bu duygu ve davranışını paylaşan ve kendilerine “Babîler”
adını veren din adamları zümresi isyanın öncüsü haline gelmiştirler. Şah’ın adil olmayan yönetimine karşı başlatılan bu hareketin
öncülüğünü Şirazlı Seyit Ali Muhammed’in yaptığını görüyoruz.
1
2
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Bu din aliminin işkence edilerek Tebriz’de idam edilmesi, kötü İran
yönetiminden son derece müşteki olan Azerbaycan halkını galeyana getirmiş, Molla Muhammed Ali’nin Zencan’da, Erdebilli Molla
Yusuf’un Tebriz’de isyana destek vermelerine sebep olmuştur1. Fakat, menfaatleri gereği yönetimi destekleyen tutucu din adamlarını
da yanına alan Şah, Zencan şehrini ele geçiren isyancılar üzerine
askeri kuvvet göndermiş ise de, başarılı olamayan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Şah, takviye kuvvetler sevk
ederek 30 bin kişilik ordu ile Zencan’ı isyancıların elinden almış,
isyanın önderliğini yapan Babîler ile onlara destek veren binlerce
kişiyi öldürerek isyanı bastırmıştır. Bu isyanların devam ettiği 18481852 yıllarında İran ordusu isyancıları ve Babîleri mağlup etmesine
rağmen, onların halk arasında daha çok taraftar kazanmalarına engel
olamamıştır. Ağır vergilere ve adaletsiz yönetime karşı halkın önüne düşen bu Babîler grubu mücadelesine devam etmiş, İran’da ve
güney Azerbaycan’da pek çok inkılâpçının yetişmesine ve onların
1905-1911 yılları arasında İran İnkılabına faal olarak katılmalarına,
dolaylı olarak da olsa, katkıda bulunmuşlardır.
1890’lı yıllarda İran devletinin başında bulunan Şah Nasreddin,
İran’da tütün alım-satımını ve imalini yasaklayarak bu maddenin
üretimini ve satımını İngilizlere verdiğini açıklamıştır. Fakat, 19
Ağustos 1891’de Tebriz’de 20 bin kişi toplanarak tütün ekim ve
satımından geçinen geniş halk kitlelerinin mağdur edilmemesini
isteyerek bu yasağın kalkmasını, aksi taktirde Tebriz’deki İngiliz
Konsolosluğunu basacaklarını bildirmişlerdir. Bu protestodan endişelenen Şah Nasreddin İngilizlere verilmiş imtiyazları kaldırmak
mecburiyetinde kalmıştır. Güney Azerbaycan Türklerinin mücadele tarihine “Tenbeki İsyanı” olarak geçen bu direniş harekatı yalnız
Azerbaycan Türkleri arasında değil, İran’ın diğer halkları arasında
da büyük yankılar bırakmıştır2. Fakat, bu dayanışma hareketi aynı
zamanda Azerbaycan halkı arasında milli-azadlık mücadelesinin de
temelini oluşturmuştur.
1901 yılında Tahran’da gizlice kurulan ve 1905 yılında açıkça faaliyete başlayan “Gizli Encümen” Cemiyeti hem Azerbaycan
1
2
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halkının ve hem de İran halkının haklarını korumaya ve ülkede ıslahat yapılmasını istemeye başlamıştır1. 1903 yılında Belçikalılara
sağlanan gümrük kolaylığına karşı da, bu cemiyetin desteği ile halk
direnişe geçmiş ve 1904 yılında Bakü’de aynı konularda yapılan
toplantılarla kendilerine destek verilmiştir. Bu da göstermektedir ki,
1905-1907 yılları inkılâp hareketleri esnasında güney Azerbaycan
Türkleri ile kuzey Azerbaycan Türkleri arasında açık bir yardımlaşma olmuştur. Bu hareketler hem kuzey Azerbaycan’da hem de güney Azerbaycan’da demokratik fikirlerin yayılmasına, milli ve siyasi
şuurun uyanmasına büyük katkılar sağlamıştır. Dolayısıyla, kuzey
ve güney Azerbaycan Türkleri meşrutiyet inkılabına hararetle sarılmışlardır2.
b) Meşrutiyet döneminde Güney Azerbaycan Türkleri
Rusya ve Osmanlı Devleti’nde başlayan batılılaşma ve meşrutiyet hareketleri İran’da meşrutiyet hareketinin başlamasına ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. İran, Rusya ile İngiltere’nin
sömürgesi haline gelirken, Osmanlı Devleti II. Mahmudla başlattığı
reform hareketini Tanzimat ve Islahat Fermanları ile devam ettirmiş,
1876’da ilan ettiği Meşrutiyet idaresi ile büyük bir mesafe katetmişti. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin mağlubiyetle bitmesinden sonra
Meşruti idare bir müddet için askıya alınmış ise de, ıslahat hareketleri, bilhassa azınlıklarla ilgili olanlar durmamış, devam etmiştir. Nihayet ordunun, aydınların ve basının gayretleri ile 1908’deki
II. Meşrutiyet gerçekleşmiş, halkın temsilcisi olan milletvekilleri
“Meclis-i Mebusan”da halk namına vazife görmeye başlamışlardı.
Rusya’da ise; Çarların takip ettiği sürekli yayılma siyaseti ve
harplere rağmen ülke çapında bazı reform hareketleri gerçekleştirilmekte idi. Fakat devamlı harplerin yarattığı sıkıntılar da had safhaya gelmiş ve halk bir nevi bunalıma girmişti. Rusya’nın 1905’te
Japonya’ya yenilmesi üzerine Rus Çarı II. Nikola, Meşrutiyet idaresini ilan ederek, Rusya İmparatorluğu’nda yaşayan bütün halkların
temsilcileri vasıtasıyla “DUMA” Devlet Meclisi’nde temsillerine
izin verdi. Bu hareketten önce, Rus aydınları ve basını Meşruti ida1
2
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renin kurulması için büyük mücadele vermiş ve bir nevi meşrutiyetin
zeminini hazırlamıştı. Bununla da yetinmeyen bir kısım Rus aydını,
sosyal adalete yer veren sosyalist bir rejimin kurulmasını savunmaya başlamışlardı.
Türkiye ve Rusya’daki bu gelişmeler İranlılardan ziyade Azerbaycan Türklerine tesir etmişti. İran ve Rus yönetimlerinin sömürge
düzeninden çok çekmiş olan Azerbaycan halkı kurtuluş için çareler
aramaya başlamıştır. Bu kurtuluş çaresinin de okumak ve iş yapmakla olacağını gören bir kısım Azeri Türk’ü, hem kendi ve hem
de Rus mekteplerine giderek dünyada ne olup bittiğini anlamaya
çalışmışlardır. Kuzey Azerbaycan Türklerinin milli tarihçisi olan
Abbaskulu Ağa Bakühanlı, edip ve şair Mirza Fath Ali Ahundzâde,
Azerbaycan’da ilk Türkçe gazeteyi (Ekinci) çıkaran Hasan Melikzâde
Zerdâbî, Barçalı Türk beylerinden olup Petersburg Üniversitesi’nde
profesörlük yapan Mirza Cafer Topçubaşı ve Derbentli Mirza Kâzım
Bey ve nice birbirinden kıymetli aydınların ortaya çıkmasıyla Azerbaycan İnkılabı ve azatlık hareketine büyük katkılar sağlamıştır.
Ayrıca, işdünyasına atılarak petrol ve pamuk ticaretinden iyi kazançlar temin eden şahsiyetlerin çoğalması ve bu maddi imkanlarını
Azerbaycan’ın aydınlanmasına ve istiklâl hareketlerine vermesi Kuzey Azerbaycan’daki gelişmelere büyük ivme kazandırmıştır1.
Kuzey Azerbaycan’da yetişen aydınların bilhassa, Rusyada’ki
1905 inkılabından sonra her alanda yaptıkları çalışmaların tesiri
kısa zamanda Güney Azerbaycan’da da hissedilmiştir. Hatta, ileride
Milli Azerbaycan Devleti’nin kurucusu olacak olan Mehmed Emin
Resulzâde Tahran’a giderek 1909-1912 arasında “İran-ı New” (Yeni
İran) adlı İran ve Azerbaycan meşrutiyetini savunan büyük boy
bir gazete çıkartmıştır2. Güney Azerbaycan Türklerinin, kuzeydeki
kardeşlerini örnek alarak başlattığı inkılâp hareketi, yalnız Güney
Azerbaycan’da değil, İran’da da sempati ile karşılanmış ve destek
görmüştür. Kuzey Azerbaycan Türklerinin Rus idaresinin haksızlıklarına karşı başlattığı mücadele aynı zamanda meşruti fikirlerin gelişmesi ve eşitlik esasına dayanan bir idarenin kurulması felsefesine
Swietochowski, Rus Azerbaycan’ı, s. 103.
Azerbaycan Maarif Tarihi, C I,s.86; Aygün Attar, İran’ın Etnik Yapısı, Ankara, 2006, s.242-243
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dayanıyordu. İran’ın kötü idaresinden bunalan Güney Azerbaycan
Türkleri de aynı felsefe ile mücadelelerini yürütüyorlardı. Nitekim,
Güney Azerbaycan ve İran’daki meşruti hareketin önderleri Settar
Han ile Bağır Han da daha adaletli bir idare için meşrutiyeti ölümüne savunacaklardır.
Ne var ki, Güney Azerbaycan halkı 1905-1911 yılları arasında
gelişen bu inkılâp hareketleri yüzünden İran hükümetlerinin baskısına maruz kalmış ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Fakat, bu inkılâp hareketi yalnız Güney Azerbaycan Türkleri arasında değil, aynı zamanda
Fars halkı arasında da oldukça yaygın idi. Kaçar hanedanı idaresinde
yaşayan Azerbaycan Türkleri ile Fars halkı birbiriyle dayanışmaya
girince Şah, halkın taleplerini yerine getirmeye söz vermek mecburiyetinde kalmıştır. Bundan istifade eden ve çoğu Usul-i Cedid okullarının öğretmenleri olan bir grup Azeri aydını 1900 yılında Tebriz’de
“Azerbaycan Maarif Encümeni”ni kurmuşlardır. Güney Azerbaycan
Türklerini eğitmek amacıyla kurulan bu Maarif Encümeni’nin çalışmalarını yürütenlerin başında Seyit Hüseyn Müsteşari, Hacı Ahund,
İbrahim Şemsaveri, Haci Mirza Ahmed Müderris, Mirza Hüseyn
Han Kemal, Mirza Ali Rüşdi, Mirza Rıza Terbiyet ve Mirza Ali Han
Peşengi gibi kıymetli maarifciler bulunuyordu.1
Bu inkılap heyecanı içinde kurulan ve 1906’da faaliyete geçen ikinci önemli teşkilat ise, “İçtimaiyyune-amiyyum” yani Sosyal Demokrat Parti adını alan siyasi örgüt idi2. Tebriz’de başlayan
bu sosyal demokrat hareketin başında Ali Mösyö adında bir zat bulunuyordu3. Avrupa’da okuyan, Türkiye ve Rusya’da tetkiklerde bulunan Ali Mösyö kendisiyle birlikte Seyyid Hüseyn Han Adalet,
S.H.Şerifzade, S.H.Tagizade, S.M.Ebulziya, Mirza Hüseyn Vaiz,
Mirza Cavad Natik, Hacı İsmail Heriri, Hacı Muhammed Heriri,
Hacı Ali Ekber Ehrabi başta olamk üzere pek çok arkadaşının katılımıyla Tebriz’de “Azerbaycan Eyalet Encümeni”ni kurmuşlardır.4 20 Ekim-5 Kasım 1906 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ile
Azerbaycan Eyalet Encümeni halkın taleplerini ileterek, o taleplerin
1
2
3
4
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Tahran hükümeti tarafından yerine getirilmesini kabul ettirmişlerdir.
Fakat, bu demokratik harekâta karşı Tahran yönetimi 1907 yılında
“Saadet” ve Fetovvat”, Tebriz’de ise “İslâmiyye” adlı inkılâp aleyhtarı kuruluşlar oluşturdu. Bu inkılâp aleyhtarı cemiyetler, hükümetin
de desteği ile bütün İran’da inkılâp aleyhtarı bir kampanya başlattı.
Bu arada güney Azerbaycan’da başlayan inkılâp hareketinin başına Settar Han ile Bağır Han geçmişlerdir1. Azerbaycan Türklerinin
bu iki kıymetli liderinin gayretleri ile meşrutiyet inkılabını isteyen
kuvvetler, günden güne çoğalmaya başlamıştır. Fakat, bu gelişmeden endişe duyan Tahran yönetimi organize ettiği tutucu gruplar ile
Güney Azerbaycan’da karışıklık çıkarmaya başladılar. Şah ve hükümetinin Güney Azerbaycan’a müdahalesi ve yarattığı karışıklığı
Azerbaycan Türklerinin kıymetli liderleri Seter Han ile Bağır Han
kısa zamanda bastırıp ülkede huzuru sağlamışlardır. Bu başarılarından dolayı Azerbaycan Eyalet Encümeni Settar Han’ı “Serdar-ı Milli” ve Bağır Han’ı “Salar-ı Milli” adlarıyla ödüllendirdi. Settar Han
önderliğinde Güney Azerbaycan’da başlayan bu meşrutiyet hareketi
ve taraftarları kısa zamanda ülkenin batı vilayetlerine hakim hale
geldiler. Güney Azerbaycan’daki gelişmeler, Muhammed Ali Şah’ı
fevkaladeden endişelendirdi. Rusya ve İngiltere’nin destekleri ile
Şah, Tebriz’e 40 bin kişilik bir ordu göndererek Azerbaycan Türklerinin bu meşrutiyet hareketini bastırmak istedi. Rusların endişesi,
Güney Azerbaycan’da başlayan bu meşrutiyet hareketini destekleyen Kuzey Azerbaycan halkının, daha da ileri giderek Azerbaycan’ı
birleştirmek isteyen millî bir harekete yol açması idi. İngilizler ise
İran ile imzaladıkları avantajlı ekonomik ve siyasi anlaşmaların bu
meşrutiyet hareketi ile ortadan kalkmasından korkuyordu. Sonunda,
İngilizlerin tavassutu ile sulh görüşmelerini yürütmek üzere Settar
Han Tahran’a davet edildi. Settar Han’ın Tahran’a gitmesinden istifade eden Ruslar, bir ordu göndererek Tebriz’i işgal etmişler ve
inkılâp taraftarı pek çok kişiyi yakalayarak İran hükümetine teslim
etmişlerdir2. Bu Rus işgalini duyan Settar Han, taraftarlarından oluşturduğu bir kuvvet ile Tebriz’e dönmüş ve yeniden duruma hakim
olmuştur. Burada yalnız Güney Azerbaycan halkının değil, aynı za1
2
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manda Fars halkının da sevgi ve taktirini kazanan, meşrutiyet hareketinin vazgeçilmez önderi haline gelen Settar Han hakkında kısa da
olsa bir bilgi vermek zarureti vardır.
c) Settar Han’ın Güney Azerbaycan’da Meşrutiyet Hareketine Kazandırdığı İvme
Güney Azerbaycan’ın Karadağ vilayetinin Germedüz bucağında
16 Temmuz 1867’de doğan Settar Han, inkılâpçı bir babanın evladı
idi. Babası Hacı Hasan Bey, hürriyet ve istiklâl mücadelesine giren,
fakat kuvvetli Rus birliklerine dayanamayıp Güney Azerbaycan’a
sığınan Kuzey Azerbaycan mücahitlerini bağrına basarak, onları
evinde barındıran hamiyetli bir Azerbaycan Türk’ü idi1. Settar Han,
Güney Azerbaycan halkının Şah istibdadına karşı başlattığı hak ve
özgürlükler savaşının önderliğine yükselene kadar babası gibi iyi bir
inkılapçının ve vatanseverin elinden eğitim görmüştü. Kendisi gibi
bir inkılapçı olan kardeşi İsmail Bey’in ve pek çok Güney Azerbaycan Türkünün önde gelen simalarını Kaçar hanedanı tarafından
öldürülmesi üzerine, silahlı mücadeleye atılmak mecburiyetinde
kalmıştır. Bir müddet sonra Azadlık hareketinin lideri haline gelen
Settar Han, hem Azerbaycan Türklerinin, hem de inkılâp taraftarı
İranlıların ümidi haline gelmiştir. Tebriz’deki Azerbaycan Eyalet
Encümeni’nin kararıyla Tahran’daki milli Meclis Şurası’nın toplantısına katılmak için yola çıktığı an, Rus Albay Liyahov komutasındaki 250 kişilik Kossak askeri ile 2000 kişilik şahın özel birliklerinin
Meclis’i bastığı ve inkılapçı pek çok delegeyi öldürttüğü haberini
alması üzerine, Settar Han, meşrutiyet aleyhtarı Şah ve onun hükümeti ile ilişkilerini fiilen koparmıştır. Bu gelişme üzerine Şah, Tebriz’deki Rus konsolosunu elçi olarak Settar Han’a göndererek iyi bir
mevki karşılığında bu mücadeleden vazgeçmesini istemiştir. Fakat
Şah’ın bu isteğini Setter Han kabul etmemiştir.
Gün be gün gelişen meşrutiyet hareketinin vazgeçilmez lideri
haline gelen Settar Han’ı mutlaka bertaraf etmek gerektiğine inanan İran Şah’ı, kendi adamlarına Tebriz’de bir toplantı tertip ettirerek Settar Han’ı bir suikast ile ortadan kaldırmak istemiş ise de
Settar Han ve onun mücadeleleri hakkında daha geniş bilgi için bkz.,
Baykara, İran İnkılâbı ve Azadlık Hareketleri, s. 89-94.
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Settar Han bu komplodan yaralı olarak kurtulmayı başarmıştır. Bu
başarısız girişimden sonra Şah, Tebriz’deki Azerbaycan Eyaleti
Encümeni’ni lağvettiğini ilan ederek, Settar Han taraftarlarının burada toplanmalarına mani olmak istemiştir. Şah’ın bu fermanı üzerine Settar Han, Tebriz’i sokak sokak dolaşarak halk ile görüşmüş ve
1908 yılında “Savaş İnkılâp Komitesi”ni kurarak mücadeleyi bizzat
kontrolüne almıştır. Settar Han’ın bu faaliyetlerini takip eden İran
Şah’ı derhal Tebriz üzerine 4000 kişilik bir askeri kuvvet sevkederek, Settar Han’a mani olmak istemiş ise de gönderdiği kuvvetler
Hıyaban Maralan Savaşı’nda Settar Han’ın kuvvetlerine yenilerek
perişan bir şekilde geri çekilmiştir. Gönderdiği ordunun mağlup olduğunu öğrenen İran Şah’ı, kumandanlarından Rahim Han komutasında özel birliklerinden oluşan yeni bir kuvveti Settar Han üzerine
gönderdiyse de bu birlikleri de Settar Han karşısında mağlup olmaktan kurtulamamıştır. Bu gelişmelerden son derece telaşa kapılan İran
Şah’ı bir ferman neşrederek, Settar Han’ın ölü veya dirisini getirene
büyük miktarda para ödülü vereceğini ilan etmiştir. Şah hırsını yenemeyerek, Settar Han ile onun yardımcısı Bağır Han’ın kuklalarını
yaptırmış ve boyunlarını vurdurtarak “artık ben onlara ölü nazarıyla
bakıyorum” demiştir1.
Settar Han önderliğinde güney Azerbaycan’da ve İran’da başlayan meşrutiyet hareketini, İngilizlerin ve Rusların yardımı ile durdurmaya karar veren İran Şahı Muhammed Ali, temin ettiği modurn
silahlarla ordusunu yeniden donatmıştır. Şah’ın iyi silahlandırılmış
40.000 kişilik ordusu, Tebriz’i kuşatmıştır. Fakat hürriyetleri için savaşan Settar Han ve arkadaşları, Tebriz sokaklarında oluşturdukları
barikatlar arkasında kendilerini kahramanca savunmuşlardır. 11 ay
süren bu kuşatma sonunda Şah’ın kuvvetleri yenilerek geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Kazandığı bu zafere rağmen, Settar Han,
ılımlı tutumunu devam ettirmiş ve bu tutumuyla hem halk kitlelerini
kaynaştırmış, hem de onların desteğini sağlamıştır. Tebriz’de vazife
gören Rus konsolosu Pahtinov, Petersburg’a gönderdiği raporda Settar Han ile Şah’ın tutumlarını ve ordularını şöyle anlatmıştır: “Şah
kuvvetlerinin hakim olduğu yerlerde talan edilmemiş ev ve dükkan
İran’la Diplomatik İlişkilere Ait Belgeler, C. 1, s. 242’den naklen
Baykara, a.g.e., s. 95-96.
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kalmamıştır. Halbuki Settar Han’ın idaresi altında bulunan yerlerde
Pazar ve dükkanlara el bile değmemiştir”1.
Settar Han, Tebriz Millî Encümeni’nde bir kanun çıkarttırarak
Şah ailesine ait Güney Azerbaycan’da bulunan mülkleri ve toprakları
millileştirmiş ve bu malları ve toprağı fakir halkın istifadesine sunmuştur. Bir müddet sonra, Tahran’da idari değişiklik olmuş, Muhammed Ali tahtı bırakarak, yerine Ahmet Şah başa geçmiştir. Yeni Şah,
meşrutiyet idaresine razı olmuş ise de, İngilizlerle Rusların İran’ı iki
nüfuz bölgesine ayırmalarına mani olamamıştır. Rus nüfuz bölgesinde kalan Tebriz, Şubat 1909’da Rus birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Güney İran bölgeleri ise İngilizlerin kontrolüne girmiştir.
Ülkenin İngiliz ve Rus nüfuz bölgelerine ayrıldığını gören yeni
İran Şahı, Settar Han’a bir heyet göndererek sulh görüşmeleri için
kendisini ve arkadaşlarını Tahran’a davet etmiştir. Bu davetin iyi
niyetle yapıldığını düşünen Settar Han, 300 atlı ile Tahran’a müteveccihen yola çıkmıştır. Geçtiği yerlerde hem Türkler ve hem de
İranlılar tarafından sevgi ve saygı gören Settar Han, Tahran’da da
sevgiyle karşılanmıştır. Millî Şûra Meclisi’ni ziyaret eden Settar
Han, meclisteki vekillere teşekkür ederek, halka iyi hizmet vereceklerine olan inancını belirtmiştir. Ne var ki, bu ziyaretten iki gün
sonra, Şah’ın adamları Settar Han’a gelerek, maiyyetindeki 300 kişiyle birlikte silahlarını teslim etmelerini istemişlerdir. Settar Han’ın
adamları bu isteği kabul etmeyince, daha önce hazırlığını yapmış
olan Şah’ın kuvvetleri hücum etmişlerdir. Settar Han ile yardımcısı Bağır Han, 300 kişilik kuvvetleriyle binlerce kişiden oluşan bu
baskına karşı kendilerini yiğitçe savunmuşlar ise de, ağır kayıpların
önüne geçememişlerdir. Nihayet arabulucuların teşebbüs ve ısrarları
ile Settar Han’ın adamları silahlarını bırakmışlardır. Ağır yaralı olan
Settar Han, 16 Kasım 1914’te ölmüştür. Verdiği yiğit mücadele ile
hem Azerbaycan, hem de İran halkının gönlünde taht kurmuş olan
Settar Han’ın bu dramatik sonu herkesi üzmüştür2.
Azerbaycan merkezli İran’da gerçekleşen bu meşrutiyet hareketinin, Rus idaresindeki Kuzey Azerbaycan’da ve Rusya’da başlayan meşrutî hareketin tesiri altında kaldığı bir gerçektir. Fakat, bu
1
2
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hareketin askerî, idarî ve manevî lideri, tartışmasız Settar Han idi.
Toplumun her kesiminden insanlara kendini sevdiren Settar Han,
bir Azerbaycan Türk’ü olmasına rağmen, İranlılar, yani Farslar tarafından da sevilip sayılmıştı. Mücadelenin başından beri kader birliği yaptığı arkadaşları Bağır Han (yardımcısı), Şeyh Muhammed
Hıyabani (kendisinden sonra Azatlık Hareketinin lideri), Ali Mösyö (Azerbaycan Eyaleti Encümeninin Reisi), Haydar Han Emoğlu,
Hacı Mehdi Kuzekinani, Hüseyn Han Bağban, Hacı Ali Devacı, Abdülrezak Han, Hacı Muhammed Mirab, Zerğam Meşhedi Muhammed Ali Han ve Kerim İskendani’nin destekleri ile Kaçar yönetimindeki İran’ın merkezi Tahran’da ve Azerbaycan Eyaletinde idarenin, halkın yararına, demokratik ilkelerden faydalanarak kurulması
için büyük gayret sarf etmiştir. Bu meyanda, hâkimlerin ülke çapında tâyinini gerçekleştirererk, adalet mekanizmasının işlemesini ve
halkın daha az mağdur olmasını sağlamıştır. Bunun yanında “Adliye
Divanhanesi”ni kurdurmuştur. Belediye, Polis, Mali İdare, Eğitim
Encümeni gibi önemli teşkilatların kurularak, halkın işlerinin daha
kolay halledilmesi için mücadele etmiştir. Settar Han, bu kurumlarda vazife görecek memurların dürüst ve işinin ehli olmalarına dikkat
etmiştir. Tebriz’deki İnkılâp Encümeni ise Azerbaycan’da bütün hakimiyeti elinde tutan bir organ olarak çalışmış, “Encümen” ve “Elhadit” adında Türkçe iki gazete çıkarmıştır1.
d) Şeyh Muhammed Hıyabanî ve Güney Azerbaycan’da
Azatlık Hareketi:
Settar Han’ın başlattığı meşrutiyet mücadelesine genç yaşta katılan ve hareketin 1911’de bastırılması ve Millet Meclisi’nin dağıtılması üzerine Kuzey Azerbaycan’a geçen Şeyh Muhammed Hıyabani, buradaki milli Türk istiklâl hareketine yakından tanık olmuş
ve hareketin önderleri ve aydınlarla uzun süre istişarelerde bulunmuş ve başlatmayı planladığı “Güney Azerbaycan Azatlık Hareketi”
için destek istemiştir. İstişarelerini tamamladıktan sonra Hiyabani,
I.Dünya Harbi’nin sonlarında Tebriz’e dönerek çalışmalarına başlamıştır. İlk işi, Güney Azerbaycan davasını anlatmak için “Teceddüt
Gazetesi’ni” çıkarmaya ve taraftar toplamaya başlamak olmuştur.
1
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Kısa zamanda elde ettiği başarılardan sonra dava arkadaşları Hacı
Muhammed Ali Bademci, Mirza Taki Han Rif’at, Zeynelabidin Kıyami, Mirza Ebulkasım Feyuzat, Mirza İsmail Nevberi, Mirza Ali
Heyet, Mehmet Ali Saffet, Mirza Resul Kazimi ve Mirza Ali Han
Pezeşgi ile “Azerbaycan Demokrat Partisi’ni” kurmuştur.
Meşrutiyet kahramanı Settar Han’ın yaptığı gibi, Hıyabani de
Azatlık Hareketinin merkezi olarak Güney Azerbaycan’ı ve Tebriz’i
seçmiştir. Fakat, Azatlık kampanyasını yürütürken İran halkının hak
ve özgürlerini de savunmayı ihmal etmemişlerdir. Nitekim, 1917 baharında toplanan “Demokrat Parti Kongresi”nin 480 kişilik delegesi
bu konuda şu dört ana ilkeyi kabul etmiştir: 1- Rusya’da Bolşevik İhtilali olduğu için Çarlık Hükümetinin İran’ı sömürmesine son verilmelidir. 2- Azerbaycan Demokrat Partisine gerici ve tutucu unsurların
girmesine mani olunmalıdır. 3- Meclis seçimleri için kısa zamanda
Eyalet Encümenleri oluşturulmalıdır. 4- “Teceddüt” gazetesinin ülkenin bütün bölgelerine yayılması ve bu sayede Azerbaycan Demokrat
Partisinin çalışması halk kitlelerine anlatılmalıdır1. Demokrat Parti
üyelerine aldırdığı bu kararlardan sonra Hıyabani ve arkadaşları, Teceddüt gazetesinde yazdıkları makalelerle hem İran’ın, hem de Güney
Gzerbaycan’ın haklarını ateşli bir şekilde savunmuşlardır. Ülkeyi İngiliz sömürgesi haline getiren anlaşmaları imzaladıkları için Tahran’daki
Hükümet başkanının ve bakanlırını istifadeye davet eden Teceddüt gazetesi, İran halkını Hükümete karşı mücadeleye çağırmış ve onların bu
mücadelesinde Azerbaycan halkının yanlarında olacağını bildirmiştir.
Hıyabani, Azerbaycan’ın azatlığı, halkın hak ve menfaatleri için
mücadeleyi hızlandırmıştır. Türkçe neşrettiği Teceddüt Gazetesinde
ateşli makaleler yazan Hıyabani, “Azerbaycan” başlıklı yazısında
şunları söylemiştir: “Kırgınlıklar, soygunlar, zulüm ve işkenceler
Azerbaycan’daki istiklâl hareketini ve azatlık isteklerini yok edemeyecektir. Ey gayretli Azerbaycanlılar! Ey azatlık hareketinin korku
bilmeyen kahramanları! İstibdada karşı isyan ediniz, yabancı işgaline karşı koyunuz. Ey övülmeye ihtiyacı olmayan yiğitler, bozgunculara karşı mücadele, cesaret ve gayret sizden isteniyor”2.
G. Memmetli, Hıyabani, Bakü, 1949, s. 365.
M. C. Pişeveri, Seçilmiş Eserleri ( Çeviren ve redakte eden Ahmet
Eminzade, Taki Musevi ve Hüseyn), Bakü, 1965, s. 6.
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Hıyabani’nin yukarıdaki haykırışları, hem Kuzey, hem de Güney Azerbaycan Türklerini istiklâllerini kazanmak için mücadeleye
davet etmesi büyük yankılar uyandırmıştır. Azerbaycan Türkleri
arasındaki bu hareketlilik Rus makamlarını telaşa düşürmüştür. Bu
telaşı 23 Mayıs 1917’de Rus Komite Başkanı Albay Kanbarov’un
Tiflis’e gönderdiği şu mektupta açıkça görmekteyiz: “Azerbaycan’da
Hıyabani taraftarlarının sayısı gittikçe artmaktadır. Harekete önderlik eden Demokrat Parti, Tebriz’den başka Erdebil, Kazvin ve
Urmiye’de de kuruluş ve faaliyete geçmiştir. Bunlar, emperyalist
yabancıları ülkeden kovup çıkarmak için halkı birlik olmaya ve birlikte hareket etmeye çağırmaktadır. Azerbaycan’a istiklâl isteyen bu
partinin çağrısına koşan pek çok kimse bulunmaktadır”.
Hıyabani ve arkadaşlarının, verdikleri mücadelede hem Azerbaycan, hem de İran halklarının hak ve menfaatlarını korumaya çalıştıklarını o dönemin İran kaynakları şöyle zikretmektedir: “Demokrat Parti
ve onun liderleri Azerbaycan’da Tahran’daki Milli Şura Meclisi’ne
milletvekili seçildikleri halde İran yönetiminin İngilizlerle yaptığı ve
1919’da İran’ı yarı sömürge haline koyan anlaşmayı kabul etmemiş
ve bunu vatana ihanet sayarak isyan bayrağını açmışlardır. 7 Nisan
1920’de Hıyabani, isyan bayrağı altına toplanan halka şunları söylüyordu: “Biz hakkıyla bizi temsil eden hükümet istiyoruz. Halkın iradesini ve inancını kazanmayan bir hükümeti istemiyoruz”. Bu ilke ve istekle toplanan halk Güney Azerbaycan’da ordudan başka bütün devlet
idarelerine el koymuşlar ve Tahran Hükümetinin memurlarını işlerinden uzaklaştırmışlardır. 9 Nisan 1920’de Güney Azerbaycan mücahitleri halka yayınladıkları bildiride ise şöyle diyorlardı: “Azatlık isteyen
Azerbaycan halkı Tebriz şehrinde bulunan Tahran Hükümet adamlarının demokratik olmayan idarelerine karşı baş kaldırmışlardır. Azatlık
isteyen bu halk her vesile ile ülkede emniyet ve asayişe riayet edeceklerine dair söz veriyorlar. Böylece Azerbaycan’da genel huzurun ve
emniyetin bozulmadan meşruti bir idarenin gerçek anlamda yürürlüğe
konması için Azerbaycan halkı yeni bir idare oluşturmuştur”1.
Ne var ki, Hıyabani ve arkadaşlarının Tahran’dan ayrılmadan
Güney Azerbaycan’ın hak ve hürriyetlerini korumanın mümkün olM. Müçtehidi, Rical-i Azerbaycan Der Asr-ı Meşrutiyet, Tahran, 1327
H., s. 40-vd.
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madığını görmeye başladılar. Sonunda Hıyabani 29 Nisan 1920’de
müstakil bir Güney Azerbaycan Hükümeti kurmaya yöneldi. Böylece iş başına gelen Milli Azerbaycan Hükümeti kısa zamanda bir
çok reform kanunlarını hazırladı. Bu kanunların başında yıllar yılı
ağır vergilerden perişan olan halkın soluk alması için vergi ödeme
yükümlülüğünü kaldırdı. Ancak, muayyen miktarda gelirlerden vergi alınma usulü devam etti. İkinci olarak devletin toprakları köylülere parasız olarak paylaştırıldı. Üçüncü olarak vakıf toprakları
ile ağaların elinde bulunan toprakların onlardan alınarak köylülere
bölüştürülmesini ve mal sahiplerini temelli madur etmemek için bu
toprakları alan kişilerin taksitler halinde toprakları işleterek ödeme
yapmaları karara bağlanmıştır. Bu işi düzenli bir şekilde yapmak için
bir bankanın kurulması kararlaştırılmıştır. Güney Azerbaycan’daki
Milli Hükümet eğitim alanında da önemli kararlar almıştır. Köylerde
ilkokolların, şehirlerde ise hem ilkokulların hem de orta okulların
açılması kararlaştırılarak bütün çocukların eğitim almaları mecburiyeti getirilmiştir. Hıyabani’nin Tebriz’de açtırdığı bu okullardan
“Muhammediye”, “Feyuzat”, “Hıkmet” uzun yıllar Azerbaycan
gençlerine eğitim vermiştir. Sosyal konularda da reform yapan Hıyabani önderliğinde reform yapan bu Azerbaycan Hükümeti köy ve
şehirlerde hastaneler açtırarak halka hizmet vermesi sağlanmıştır.
Tebriz’in Maralan mahallesinde açılan “Şirhurşit” adlı hastane uzun
yıllar halka hizmet vermiştir. Güney Azerbaycan halkının bu yeni yapılanmasını korumakla görevli 12 bin kişilik bir ordunun kurulmasına da karar verilmiş ve ilk adımları atılmıştır. Güney Azerbaycan’da
kurulan bu müstakil Hükümete “Azadistan Devleti” denilmiştir.
Güney Azerbaycan için çıkarılan bu reform kanunlarından sonra
Hıyabani bu reformlarla ilgili halka şu bilgiyi vermiştir: “Biz toplumun aşağı kesiminde olan halka öz sosyal haklarını öğreterek onları
bilinçlendirmeye kararlıyız. Onları bilgilendirerek, onlara ilmin silahını vererek kendilerine azatlıklarının yolunu göstereceğiz. Böylece onlar, bu azatlık savunmasında kuvvetli olacaklardır. Biz öyle
bir hükümet yaratmak istiyoruz ki, ona milli hakimiyet denebilsin.
İstiklâl, azatlık tam ve kâmil olmalıdır. Bu görüşü halka yaymak ve
ulaştırmak fikir adamının görevidir ki, bu işi mutlaka yapmamız lazım. Toplumun bütün kesimlerini 20. yüzyılın ilim, bilgi ve demok307

ratik düşünce ile donatmalıyız. Çünkü inkılaba ve ilericiliğe ancak
bu yoldan gidilir”1.
Hıyabani’nin oluşturduğu bu modern hükümet ve onun Azerbaycan halkının istiklâli için yapmaya çalıştığı reformlar halk tarafından tutuluyor gittikçe kuvvetleniyordu. Ne var ki, İran’ı bir nevi
İngiltere’nin yarı sömürgesi haline getiren Tahran yönetimi, İngilizlerin de teşviki ile, Güney Azerbaycan’daki bu Azatlık hareketini bastırmak için gizliden gizliye hazırlık yapmaya başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Tahran yönetimi önce Azerbaycan’ın bazı il
ve ilçelerine gizli ajanlarını sokarak halkı Hıyabani aleyhinde ayaklanmaya teşvik etmeye başlattı. Tahran yönetiminin bu girişimlerini önlemek için, Azerbaycan Milli Hükümeti yeni kurmakta olduğu genç ordusunu ilgili bölgelere göndererek ayaklanma teşebbüslerini bastırdı. Tebriz’de emniyeti sağlamakla görevli jandarma birliğinin kumandanı Hüseyn Han Azatlık Hareketine bağlı kalacağına
dair söz vermişti. Fakat, Tahran yönetiminin Azatlık Hareketini bozmakla görevli Muhbirülsaltana Hidayet adlı şahıs kendisini demokrat fikirli ve Azatlık yanlısı olarak göstererek Tebriz’e gelmiştir. Fakat, bu Azatlık aleyhtarı zat kısa zamanda jandarma kumandanı Hüseyn Han ile buluşarak onunla inkılap aleyhinde anlaşmıştır. Çünkü,
Tahran’daki Başvekil Müşirüldevle ile Harbiye Nazırı General Rıza
Han (Pehlevi), onu, Azerbaycan milli hareketini ortadan kaldırmak
emeli ile Tebriz’e göndermişti2.
11 Eylül 1920’de Muhbirülsaltana Hidayet gizlice Tebriz’e soktuğu jandarma subaylarıyla birlikte Güney Azerbaycan Hükümetini
yıkmak için gerekli planları hazırlamışlardır. Tahran’dan gönderilen
kuvvetlerle birlikte yapılan baskınla Tebriz’de 300’e yakın ev yağma
edilmiş, Azerbaycan Demokrat Partisi’nin mensupları öldürülmüştür. Bu baskınlar sırasında Şeyh Hasan Bademci’nin evinde bulunan
Hıyabani teslim ol çağrısını reddetmiştir. Yanında bulunan bir avuç
arkadaşı ile Tahran’dan gönderilen gerici güçlere karşı son nefesine
ve son mermisine kadar savaşmıştır. Hıyabani’nin bulunduğu evin
bahçesine giren İran kuvvetleri Azerbaycan Azatlık Hareketinin ve
inkılabının sadık ve cesur önderi Hıyabani’yi şehit etmişlerdir.
1
2

308

Memmetli, Hıyabani, s. 82-83.
Togan, “Azerbaycan”, İ.A., II, s. 117.

Hıyabani’nin ve arkadaşlarının saf dışı edilmesi ve Azarbaycan Demokrat Partisinin kapatılması ile Güney Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu hükümet ortadan kalkmış ve bölge yeniden İran’ın müstebit
idaresinin eline geçmiştir. Fakat, Hıyabani önderliğinde Güney Azerbaycan Türklerinin verdiği bu yiğit mücadele hem İran, hem de Azerbaycan tarihinde derin izler bırakarak geçici olarak sona ermiştir1.

XXVII. BOLŞEVİKLERİN İKTİDARI ELE
GEÇİRMELERİ VE KUZEY AZERBAYCAN’IN
İSTİKLÂLİNİ KAYBETMESİ
Azerbaycan’ın istiklâlini kazandığı günlerde, Bolşevik lideri Lenin, İhtilalle ilgili neşrettiği bütün beyannameleri unutarak, Bakü’ye
sahip olmasını istediği o günlerin azılı komünisti Şaumyan’a gönderdiği derektifte “Bakü’nun Rusya’dan ayrılmaz bir parça teşkil
ettiğini ve buranın her ne pahasına olursa olsun Rusya’nın elinde
ve kontrolünde muhafaza edilmesi gerektiğini” söylüyordu2. Bu derektifi veren aynı Lenin, Brest - Litovsk Andlaşmasına ve 3 Aralık
1917’de Bolşevik Beyannamesine “Her milletin kendi kaderini ve
idaresini tâyin etme hakkıdır” düsturunu rahatça yazdırabilmişti.
Bu da göstermektedir ki, Bolşevik liderleri daha işin başından
beri komünist eşitliği hakkında doğruyu söylemiyorlardı. Sovyet sistemi, Rus sömürüsünün örtüldüğü yeni bir yaşam tarzı olarak Rus olmayan milletlere sunuluyordu. Büyük Sovyet Ansiklopedisi (Bolşaya Sovetskaya Atsiklopediya)nin yaptığı açıklamaya göre: “Kafkasberisindeki Sovyet gücünü temsil eden ve tutan “Bakü Komünü”idi.
Temmuz 1918’de Lenin’in emri ile Bakü Komününe 7 zırhlı araç, 13
uçak, 80 top, 160 makinalı tüfek, 10. 000 tüfek levazımatı ve yeyecek ile desteklendi. Azerbaycan Bolşevikleri illegal yollarla benzini
Astrahan’a götürebilmek için büyük gayret sarfetmiştir”3.
Baykara, a.g.e., s. 168.
A. N. Kurat, a.g.e., s 531-532
3
“Azerbaycan” maddesi, Bolşaya Sovetskaya Antsiklopediya, Moskova, 1970, s 554-555
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Sovyetlerin, Azerbaycan’ı ele geçirebilmek için şu iki yolu takip ettiklerine tanık olmaktayız: a - Bolşevik fikirlerini benimseyen
kişileri bulmak ve onları her türlü vaadle kandırıp kullanmak, b Azerbaycan’ın içinde bulunduğu kötü şartları abartarak propaganda
yapmak. Bu suretle ümitsizliğe düşen halka komünizmi bir kurtuluş
yolu olarak göstermek.
Bolşevik propagandacıları her iki yol için de Azerbaycan’a sayıları az da olsa, müttefikler bulmuştur. Kapatıla Himmet Partisi’nin
Marksist kanadına mensup üyeler ile, savaş dolayısıyle ekonomik
sıkıntıya gien dar gelirli insanlar bu Sovyet propagandasına meyletmeye başlamışlardır. Bu Sovyet propagandasının tesirli olmasının
diğer bir sebebi de, Azerbaycan’a dış dünyadan hiç bir yardım gelmemiş olmasının yarattığı moral bozukluğu ve ümitsiziktir.
Ülkenin içine düştüğü buhran, hükümetin vaadettiği toprak reformu ve ekonomik düzeltme programının gerçekleşmemesi, Musavat Partisi’ni ve lideri Mehmet Emin Resulzade’yi müşkül durumda
bırakmıştı. Sonunda, Sovyet taraftarlarının da içinde bulunduğu hükümet değişikliği gerçekleşmiş ve Bolşevikler hızla duruma hakim
olmaya başlamışlardır.
Azeraycan’da gerekli zeminin oluştuğu haberini alan Çiçerin,
Azerbaycan Milli Hükümetine bir nota vererek derhal Sovyetlerle
görüşme masasına oturmasını istemiştir1. Fethali Han Hoyskiy’nin
Azerbaycan’ın istiklâlinin tanınması şartını ileri sürmesini kabul etmeyen Sovyetler, kurdukları baskıyı arttırarak Azerbaycan’da tam
bir panik havasını yaratmaya muvaffak olmuşlardır. Bu ortam içinde
Ermenilerin Karabağ’a hücüm etmelerini sağlayan Sovyetler, Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın imdadına koşması üzerine başkent
Bakü’da müdafaasız bir durumda kalmıştır2. Bu safhada komünistlerin hükümetten desteklerini çektiklerini ilan etmesi ile kriz son safhaya gelmiştir.
E. A. Kvantaliani başkanlığındaki Azerbaycan Komünist Partisi bir heyet göndererek Kızıl Ordu komutanları ile görüştü. Bu görüşmenin ardından komünistler bir darbe için hazırlığa başladılar.
Moskova’dan gelen talimat üzerine Azerbaycan komünistleri 27 Ni1
2

310

Kazemzadeh, a.g.e., s 278 - 279
T. Sweitochowski, e.g.e., s 236

san 1920’de bir bildiri yayınlayarak “Hain, cani ve karşı devrimci
Musavat iktidarının yıkıldığını” ilan etmiştir1.
Bu arada Sovyetlerin tavsiyesi ile bir İhtilal Komitesi kuruldu.
“Azerbaycan Geçici Askeri Devrimci Komitesi”nde Nerimanov,
Hüseynov, Musabekov, Bunyadzade, Alimov ve Garayev vazife almıştır. Bu komite bir ultimatom vererek Azerbaycan Hükümeti’nin
kendilerine devredilmesini, aksi takdirde parlamentoyu basacaklarını bildirmiştir. 27 Nian 1920 günü, akşam saat 11’de Azerbaycan
Milli Hükümeti çaresizlikten istifa etmek mecburiyetinde kaldı2.
Böylece, Azerbaycan Türklerinin 2 yıl süren İstiklâl dönemi dramatik bir şekilde sona erdi. Başta Mehmet Emin Resulzade olmak üzere pek çok milliyetçi aydın ülkesini terkederek Türkiye’ye sığınmak
durumunda kalmıştır.
Ruslar Azerbaycan’ı işgal ettikten sonra hemen bir komünist hükümeti kurarak”Sovyet Sosyalist Azerbaycan Cumhuriyeti”ni ilan
etmişlerdir (28 Nisan 1920); fakat iki yıl sonra, 12 Mart 1922’de
Azerbaycan Cumhuriyeti’ni Ermenistan ve Gürcistan’ın da dahil olduğu “Federal Kafkas Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”nin bit üyesi
haline getirmişlerdir.
Sovyetler vAkil kaybetmeden Azerbaycan Türklerinin Türk
dünyasi ile olan bağlarını koparacak tedbirler almağa başlamışlardır.
Alfabe değişikliği bu tedbirler silsilesinin ilkini teşkil etmiştir. Türklerin yüzyıllar boyu kullandığı Arap alfabesi değiştirilerek Latin alfabesi kullanılmağa başlanmıştır (1 Mayıs 1925)3. Bu değişikliğin
tek gayesi Azerbaycan Türklerini, Türk - İslam kültüründen ve Türkiye ile olan bağlarından koparmak idi. Fakat, Atatürk önderliğindeki Türkiye’nin harf inkılabı yaparak Latin alfabesini kullanmaya
başlamasıyle birlikte Türk kültürünün Azerbaycan’da ve diğer Türk
ülkelerinde tekrar hissedilmesi Sovyetleri son derece tedirgin etmiştir. Türklerin bu kültürel bütünleşmesini mutlaka önlemek gayesiyle
Ruslar, önce Azerbaycan’ın siyasi hüveyetini yeniden değiştirmek
Kazamzadeh, a.g.e., s 283; M. Bala, a.g.e., s 190-191
T. Swietochowski, a. g. e., s 241; A. Şemsutdinov-Y. A. Bağırov, Bir
Karagün Dostluğu. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türkiye-Sovyetler Birliği
İlişkileri, Çev. A. Hasanoğlu, Bilim Yay., İstanbul, 1979, s. 124.
3
O. Caroe, Soviet Empire. The Turks of Central Asia and Stanilism.
London, 1953, s 1555
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yoluna gitmişlerdir.İlk etapta Azerbaycan’ın dış ülkelerde elçilik
bulundurma hakkını iptal eden Ruslar, ikinci etapta da Sovyet kontrolünü eksiksiz mümkün kılacak tarzda Azerbaycan’ın siyasi bünyesinde bazı değişiklikler yaparak ülkeyi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin bir üyesi haline getirmişlerdir. Böylece, Azerbaycan’da
tam bir kontrol sistemi kurmuşlardır. Sovyetler, 1938’de, Latin
harfleriyle basılmış milyonlarca kitabı ve evrağı imha ederek Azerbaycan Türklerini Rus alfabesini kullanmaya mecbur tutmuşlardır1.
Sovyetlerin, Azerbaycan halkının dili üzerinde yaptıkları bu tahripkar değişikliği, Türklerin dinleri, kültürleri ve tarihleri üzerinde
yaptıkları tahripler takip etmiştir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi,
Sovyetler, Azerbaycan Türklerine, kendilerinin Türk aslından olmadıklarını, Kafkasların yerli ahalilerinin torunları olduklarını bir
takım dayanıksız arkeolojik ve antropolojik delillerle telkin edip onların Türklüklerini unutturmaya çalışmışlardır.2562
Sovyetlerin bütün bu kültürel ve manevi baskılarına, yaptıkları
nüfus mübadelelerine rağmen, Türkler, Azerbaycan’da hem kahır
ekseriyeti teşkil ve hem de Türklüklerini muhafaza etmişlerdir. Ne
var ki, Azerbaycan Türkleri, öz vatanlarının her hususta zengin olan
nimetlerinden gereği gibi faydalanamamış ve ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi görmüşlerdir.

XXVIII. KUZEY AZERBAYCAN’DA
SOVYET DÖNEMİ
a) Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Hükümet
Şekli ve İcraatı:
Azerbaycan’ı yetmiş yılı aşkın bir süreder idare etmiş olan Komünist yani Sovyet rejimi nasıl bir yönetim şekli idi? Bu rejimin
işleyiş hakkında burada, ana hatlarıyla da olsa, bilgi vermek gerekiyor. Rusya Federasyonu’nun olduğu gibi, bütün Sovyet Cumhuriyetlerinin tek hâkimi Komünist Partileri idi. Bu Komünist Partilerinin
1

O. Caroe, a. g. e., s 156
Ensiklopedia Britannica, 1974 basımı, c 2, s 544
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başında da Sovyet (Rus) Komünist Partisi geliyordu. Bunların dışında hiç bir siyasi parti veya kuruluşa izin verilemezdi. Moskova’daki
Sovyet Hükümeti, Komünist Partisi’nin emirlerine yerine getirmekle görevliydi. Komünist Partisi’nin yöneticileri aynı zamanda devletin yöneticileriydi.1 En yüksek yasama organı “İttifak (Birlik) Sovyeti” ve “Milletler Sovyeti” olmak üzere ikiye ayrılırdı. Her Birlik
Cumhuriyeti, Muhtar cumhuriyetlere, Muhtar Oblastlara ve Muhtar
Okruglara ayrılmıştı. Her Cumhuriyeti 32, her Muhtar Cumhuriyeti
11, her Muhtar Oblastı 5 ve her Muhtar Okrugu 1 temsilci temsil
ederdi.2 Yüksek Sovyet’e bu vekillerin gelmesinden sonra bu organlar yılda iki defa toplanırdı. Ülkeyi yöneten konsey durumundaki
“Prezidyum”u bu Sovyetler seçerdi. Yüksek Sovyet Prizidyum’u
“Yonetim Kurulu” 37 kişiden meydana gelirdi. Prezidyum başkanının dışında 15 yardımcısı (her Cumhuriyetten bir tane), bir sekreter
ve 20 üyesi bulunurdu. Prezidyum Başkanı, Yüksek Sovyet’in çıkardığı kanunları tasdik edip yüryürlüğe sokardı. Bütün bu organlar Sovyet Komünist Partisi’nin emirler ile hareket ederdi. Ayrıca,
bütün bu organlara seçilecek temsilcileri de Komünist partisi tespit
ederdi. Komünist Partisi’nin hazırladığı tek aday listesi ile seçim yapılırdı. Rakip olmadığı, daha doğrusu ikinci bir kişinin aday olmasına izin verilmediği için de bu adaylar bazen seçim yapılmadan dahi
seçilirlerdi. Bazen de göstermelik bir seçim yapılarak, dış dünyaya
karşı Komünist rejimde de insanların seçilerek işbaşına getirildiği
izlenimi verilirdi. Her Cumhuriyetteki Komünist Partisi’nin durumu
aşağı yukaru aynı idi. Cumhuriyetlerdeki Komünist Partileri, Sovyet
Komünist Partisi’nin yasama organı olan “Yükssek Sovyet”e gelege göndermekle yükümlüydüler. Bu gelegeler de “Yksek Sovyet”i
oluştururlardı. Fakat azınlıkta oldukları için yönetimde ağırlıkları
oldukça zayıftı. Meselelerin çoğu Sovyet Komünist Partisi’nin derektifleri doğrultusunda ele alınırdı. Sovyet Komünist Partisi “Yüksek Sovyet” kanalıyla en küçük yerleşim birimi olan köylerden ve
Sovyet Sistemi’nin kuruluşu ve işleyişi hakkında daha geniş bilgi
için bkz.Merle Fainsod,Haw Russia is Rulled, Cambridge, Mass, 1963, s:
284-288; Leonard Schapiro, The Communist Party of The Soviet Union,
London, 1970, s:313-328
2
R. Vaidyanath,The Formation of the Sovyet Centre Asian Rebuplics. A
Study in Soviet Nationalites Policy. 1917-1936, New Delhi, 1967, 203-243
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kolhozlardan başlayarak Cumhuriyetlere kadar bütün ülkeyi kontrolünde tutardı. Sovyet sisteminde üçüncü önemli organ “Bakanlar
Sovyeti (Şurası)” idi. Bu organ, Sovyetlerdeki en uüksek icra organı
olarak kabul ediliyordu. 130 üyeden oluşan bu Bakanlar Sovyetine,
Birlik Cumhuriyetleri’nin hükümet başkanları da üye idi. Bakanlar
Sovyeti’nin üyeleri Sovyet Hükümetinde Bakan veya Devlet Komite ve Teşkilatlarında başkan olabiliyordu. Bakanlar Sovyeti talimatları doğrudan doğruya Sovyet Komünist Partisi’nden alıyordu. Aldığı talimatları kararnamelerle gerçekleştiriyorlardı. Cumhuriyetlerin
kendi kendilerine, bilhassa ülkenin şartlarına ve halkın eğilimlerine
göre program yapmaları mümkün değldi.
Azerbaycan dahil olmak üzere Sovyetler Birliği’ni oluşturan bütün cumhuriyetlerin Komünist Partileri, birbirlerine benzemekle birlikte, Sovyet Rusya Komünist Partisi’nin teşkilatından ve hükümet
şeklinden oldukça değişik bir durum arzediyordu. Birlik Cumhuriyetleri Komünist Patilerinin en büyük organları şöyle idi: Merkezi Komite, Komite Bürosu ve Genel Sekreterlik. Ayrıca, Komünist
Partisi şu şubelere ayrılıyordu:
1. Organizasyon ve Parti faaliyetleri,
2. Endüstri ve Ulaşım,
3. Hafif ve Gıda Endüstri Organı,
4. Yönetim Organları,
5. Parti Komisyonu,
6. Propaganda ve Ajitasyon,
7. Fen ve Eğitim Kuruluşları,
8. Kültür Kuruluşları,
9. Köy (Kolhoz) Ekonomisi,
10. İmar-İskan İşleri ve Yerli Ekonomi,
11. Servis Müdürlüğü.
Sovyetler Birliği’ni oluşturan Cumhuriyetlerin Bakanları şu üç
ayrı katagoriye ayrılıyordu:
1. Moskova’da bulunan Bakanların hiç bir eşi veya venzeri yoktu.
2. Moskova’da ve Cumhuriyetlerin başkentlerinde bazı karma
Bakanlıklar bulunuyordu.
3. Sovyet Cumhuriyetlerinin Bakanları ki, bunları fonksiyonu
ancak kendi Cumhuriyetlerinin sınırları dahilinde geçerliydi.
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Cumhuriyetlerin Bakanlıklarının yetkili sahaları şöyle sıralanıyordu:
a. Köy (Kolhoz) ekonomisi, b. İçişleri, c. Adalet, d. Eğitim, e.
Sosyal Güvenlik, f. Sağlık, g. Yerli ekonomi (yol, nakliyat, endüstri,
konut ve diğer hizmetler). Bundan sadece eğitim, sosyal güvenlik ve
yerli ekonomi Birlik Cumhuriyetlerinde kalmış, 1936’dan itibaren
diğer bakanlık sahaları Moskova tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 1966’da yapılan değişiklik ile eğitim faaliyetleri Moskova’ya,
içişleri e Birlik Cumhuriyetlerine bırakılmıştır. Fakat 1977’de yapılan değişiklik ile Birlik Cumhuriyetleri, eski bakanlıkların çoğunu
yeniden devralmışlardır. Azerbaycan gibi, diğer Birlik Cumhuriyetlerin Bakanlıklarıyaptıkları ictaatın direktiflerini kendi Komünist
Partilerinden, onlar da Sovyet Komünist Partisi’nden almışlardır.
Yapılan ictaatın hesabı da aynı yolla verilmiştir1. Bu izahlardan da
görüldüğü gibi, Sovyet sistemi oldukça karmaşık bir yapıya sahip
idi. Dolayısıyle, bu karmaşık sistemin düzgün bir şekilde yürümesi
mümkün değildi. Nitekim, öyle de oldu. Fakat, sistemin yürümemesi, yani çalışmaması ile ilgili hususlar düzelteleceği yerde, bunun
zorla yürütülmesi yolluna gidildi. İnsanlar zorla bu aksak ve yanlış
sistemde çalıştırılmaya başladı. İşler zorla yaptırıldığı için de istenen veim sağlanamadı. Böylece, iş yapmada hem insanlara bıkkınlık, hem de tıkanıklık geldi. Bu ise, Sovyet sisteminin sonu oldu. Bütün bu geliişmelerin ardından ortaya çıkan bir gerçek vardı ki, o da,
Azerbaycan başta olmak üzere Birlik Cumhuriyetlerinin, komünist
yönetim tarafından tarihte eşine rastlanmaz bir şekilde sömürüldüğü
ortaya çıktı. Bu da, muhakkak ki sistemin yürümemesinin en büyük
sebeplerinden birini oluşturuyordu.
b) Sovyet Döneminde Ekonomi
Azerbaycan Rus işgaline uğradığı 1820’li yıllardan itibaren zengin toprakları yüzünden Rusların ekonomik yönden istifade etmek
istedikleri ülkelerin başında gelmiştir. Bu maksatla 1833’lerden
itibaren binlerce Rus köylüsü Azerbaycan’ın verimli topraklarına
yerleştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca, Anadolu, Kafkaslar, Orta Asya
Tafsilatı için bkz L. Schapiro, The Communist Party of the Soviet
Union, s: 652 - 654
1
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cihetlerinden gelen ticaret yollarının Azerbaycan üzerinden geçmesi ülkenin ticari ehemmiyetini, Rusların nazarında bir kat daha
arttırmıştır. Yıllar geçtikçe Ruslar, Azerbaycan’da ekonomik ve ticari kontrolü ellerine geçirmişlerdir. XIX. asrın ikinci yarısından
itibaren Ruslar Azerbaycan’da ekonomik üretimi arttırdıkları gibi
ulaşım, ticaret ve finans konularında da ileri hamleler yapmışlar ve
Azerbaycan’ı Rus ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline
getirmişlerdir. Bakü başta olmak üzere, Şeki - Zakatal, Gence - Kazak bölgelerinde, Karabağ ve Nahçıvan ilçelerinde birtakım endüstri
tesisleri kurmuşlardır. Bunlara ilaveten balıkçılık endüstrisi ile demir ve deniz yolları işletmeciliğini de geliiştirmeye başlamışlardır.
Ayrıca Rusya pazarlarında ihtiyaç duyulan pamuk ve ipek yetiştirilmesine ve şarap üretimine de gerekli ehemmiyeti vermişlerdir.
Bakü’da çıkan petrol muhakkak ki Azerbaycan’ı Ruslar nazarında
vasgeçirmez sömürge ülkelerinden biri haline getirmiştir. Bakü petrolleri çıkarıldığı günlerden itibaren yakındoğu ülkelerine Hindistan’a
ve diğer Slav ülkelerine Rusların sattığı en karlı malların başında gelmiştir. 1872’de 23 bin ton petrol istihsal eden Azerbaycan’da üretim
1901 yılında 10 milyon tona ulaşmıştır. Bu miktar Rusya İmparatorluğunun petrol istihsalinin % 95’ini, dünya petrol üretiminin yarısından çoğunu teşkil ediyordu. 1940 yılına gelindiğinde Azerbaycan’da
çıkarılan petrolün müktarı 22 milyon tona ulaşmıştır1.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Azerbaycan’da Kür nehri kıyılarında “Şirvan-neft”, “Salyan-neft” gibi yeni petrol kuyuları işletmeye açılmıştır. bu arada tabii gazın varlığı tesbir edilmiş ve bunun
da üretimine başlanmıştır. Karabağ, Zire vs bölgelerde zengin tabii
gaz kaynakları bulunmuştur. Azerbaycan’da petrolün çıkarılmaya
başladığı günlerden 1965 yılına kadar, aşağı yukarı yüz senelik bir
devirde 900 milyon ton petrol çıkarılmıştır. Bu 900 milyon tonun %
74’ü Sovyet dünemine aittir. Sadece 1965 yılında 21 milyon ton petrol, 6 metre küp de tabii gaz çıkarılmıştır.2 Azerbaycan Türklerinin
1
A. Hacızade, Azerbaycanskaya SSR, Bakü, 1967, s 33-35; Sabit Bağırov, “Azerbaijani Oil Glimpses of A Long History”, Perceptions; Journal of
İnternational Affairs, I/2 Ankara1996, s:28-31
2
Halil Bal, “Azerbaycan’da Petrol ve Petrol Endüstrisi’ne Genel Bir Bakış”, Kafkas Araştırmaları IV,1998, s:33-35
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ülkesinde istihsal edilen bu petrol ve doğal gazın kaşta kaçı Azerbaycan halkının istifadesine verilmiştir? Veya bu petrol ve doğal
gaz geliri Azerbaycan Türklerinin hayat seviyesinin yükseltilmesine
ne kadar katkıda bulunmuştur? Bu ve benzeri sorulara açık cevap
bulmak maalesef mümkün değildir.Bu dönemde Azerbaycan’ın elde
ettiği başarının arkasında, önce Azerbaycan Kominst Parti’si başkanlığına ve sonrada Politbüro üyeliğine yükselen Haydar Aliyev’in
olduğu görülmüştür.1 Fakat ekonmide elde edilen başarılı neticelerin
Azerbaycan halkının yaşamına katkısı çok az olmuştur. Nitekim, son
birkaç yıl içinde Azerbaycan yetkililerinin verdiği bilgiye göre çıkarılan doğal gaz ve petrolün % 93’ünü Moskova kullanmış geriye
kalan % 7 civarındaki bir payı da azerbaycan halkına bırakmıştır.
Bu izah tarzı daha önceki yıllara kaydırdığımızda ortaya Azerbaycan
Türklerinin milli servetinin en büyük payını Rusların aldığı ortaya
çıkmaktadır.
Azerbaycan’da Sovyetlerin petrole dayalı bir sanayı dalı da geliştirdikleri görülmektedir. Bunlar çeşitli kimya mahsullerini işleyen
fabrikalar, petrol rafineleri ve süper fosfat üretimi yapan işletmelerden meydana gelmektedir. Sovyetlerin Azerbaycan’da kurdukları
sanayi dallarından biri de Gence’deki aliminyüm fabrikasıdır. Bir
müddet sonra aynı tip fabrika Sumgait kentinde kurulmuş ve bu iki
fabrikanın kurulması ile renkli metalurji endüstrisi gelişmeye başlamıştır. Bunun yanısıra kurulan makine ve metal işleme endüstrisi Azerbaycan’da petrol sanayiinde kullanılan malzeme ile elektrik
aletleri istihsalinde ana kaynağı teşkil etmektedir.
Azerbaycan elektrik enerjisi üretimi için her türlü imkana sahip
bulunmkatadır. Sovyet döneminde kurula santraller ile bütün güney
Kafkasya’nın enerji ihtiyacını karşılıyacak bir kapasite elde edilmiştir. 1965 yılında üretilen elektrik enrjisi tutarı 10.4 milyon kw saat
idi. Son yıllarda elektrik ihtishali 11.6 milyon kw saate ulaşmıştır.
Azerbaycan aynı zamanda bir tarım ülkesi olarak da önem kazanmıştır. Pamuk, bolca yetiştirilen üzüm, pirinç ve çeşitli meyveler, sebzeler ile hayvancılık ve hayvan ürünleri Azerbaycan’ın tarım
1
F.Huddle, “Azerbaidzhan and Azerbaidzhanis”, Handbook of MAjor
Soveit Natiaonalities, (Eds.Z. Katz-R. Rogers-F. Harned), New York, 1975,
s:191
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zenginliğini göstermektedir. Sulama tesislerinin genişletilmesi için
gerekli gelişmeler yapılmış ve Mingeçevir barajından su alan Şirvan
ve Karabağ kanalları milyonlarca hektar araziyi rahatlıkla sulayabilecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Sulama imkanlarının geniş olması
dolayısıyla Azerbaycan’da çay, sebze ve meyve üretimi de gelişmiştir. Bu arada hayvancılığın da bilhassa kolhoz ekonomisinde önemli
bir yer aldığı görülmektedir. Sütünden ve etinden istifade edilen inek
ve manda çeşitleri ile et, yün ve sütünden istifade edilen koyun çeşitleri en sağlıklı şekilde üretilmektedir. Kısaca tarım ve hayvancılıkta
elde edilen bu önemli gıda maddeleri Sovyetler için ayrı bir gelir
kaynağı oluşmuştur. Tıpkı1 petrol ve doğal gaz meselesinde olduğu
gibi yetiştirilen bu ürünlerin büyük çoğunluğu Moskova’ya gitmiştir. Geriye kalan ise ancak Azeri halkının ihtiyaçlarını asgari ölçülerde karşılayabilmiştir.
Sovyet döneminde Azerbaycan geniş bir kara, deniz ve hava ulaşım vasıtalarına sahip olmuştur. Bu ulaşım şebekesi ile Azerbaycan’ın
yer altı ve yer üstü zenginlikleri Moskova’ya ve diğer bölgelere taşınmıştır. Bakü’den yüklenen petrol ve petrol ürünleri, borular ve
petrol endüstrisi ile ilgili alet ve edevat, kimyevi ürünler, pamuk,
ipek, meyve ve sebze gibi diğer ürünler bu ulaşım vasıtaları ile
Rusya’ya taşınmıştır. Bu arada Hazar denizinin de ulaşımda önemli
rol oynadığı görülmektedir. Hazar Denizi’nde sivil gemiciliğe bağlı
taşıt gemileri arasında büyük tonajlara ulaşan tankerler de çalışmaktadır. Azerbaycan’dan Moskova’ya götürülen petrol, petrol ürünleri,
pamuk ve mamullerin önemli bir kısmı Hazar Denizi yolu ile taşınmıştır. Ne var ki, Sovyet rejiminin kurduğu bu ekonomik sistem
çalışan insanlara eşit faydalanma şansı vermediği ve faksızllığa uğrayan insanlara da hakkını arama şansı tanımadığı için yavaş yavaş
kapasitesi düşmüş ve üretkenlikten bir nevi uzaklaşmıştır. Ayrıca
Moskova’nın bu cumhuriyetlerden elde ettiği maddi gelirler komünizm propagandasına, nükleer silâhlanmaya ve pahalı uzay çalışmalara harcanmıştır. Bu büyük harcamalar Sovyet ekonomik sistemini
tam bir çıkmaza sürüklemiştir. Sonunda bu ekonomik sistemle birlikte politik sistemin de dağılmasını görüyoruz.
1
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Huddle, a.g.e, s:190-191

c) Sovyet Döneminde Eğitim ve Kültür
Daha önce de işaret edildiği gibi, Ruslar Azerbaycan’ı işgal
ettikten sonra, ülkenin tabii zenginliklerini keşfedince bu Türk
ülkesini kolonileştirme yoluna gitmişlerdi. Müslüman Azerbaycan Türklerin Hıristiyanlaştırmak ve Ruslaştırmak için büyük
gayret sarfetmişlerdi. Nikolay ilminskiy’nin kurduğu Rus- Tatar
okullarındanAzerbaycan’da da çık sayıda açılmıştı. Fakat, bu okullarda okuyan Azeri gençlerinin önemli bir kısmının, kendi ülkesini
ve insanlarını düşünerek etmeleri yüzünden Ruslar istedikleri neticeyi alamamışlardı. Bununla da yetinmeyen Azeri aydınları Türkiye
ile temas kurmuşlar ve müşterek eğitim, dil ve kültür çalışmaları
yapmışlardı. Bu faaliyetler, Azerbaycan’ın istiklâl döneminde en
yüksek seviyeye ulaşmıştı. Bu milli şuuru gören Ruslar, Sovyet döneminde ne yapıp edip Azerbaycan Türklerinin Türkiye’deki kardeşleri ile irtibatını kat’i olarak kesmeye çalışmışlar.
Müstakil Azerbaycan’ın 28 Nisan 1920’de Kızıl Ordu birlikleri tarafından yeniden işgalinden sonra, Ruslar sözümona Komünizm adına, ülkede acımasız bir dikta rejimi uygulamışlardır. Azerbaycan’da
eğitim ve kültür alanında milli duygulara yer vermeyen bir eğitim
sistemi yerleştiren Sovyetler, 15-16 sene hiç taviz vermeden bunu
yürütmüşlerdir. Azerbaycan Türk kültürünü ve dilini büyük ölçüde
tahrip etmişlerdir. Milli kültüründen, dilinden ve dininden koparılan
Azerbaycan Türkleri için, kendi vatanlarında Sovyet sistemini, Rus
dilini ve kültürünü benimsemeden önemli bir mevkiye gelmek hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Kendi dilini, dinini ve kültürünü
savunan Azeri aydınları 1933-1937 arasında sürgüne gönderilmiş ya
da öldürülmüştür. Sovyetlerin, Stalin döneminde uyguladığı bu aydın
kırımı, Azerbaycan halkının hafızasında ve kalbinde uzun yıllar acı
ve menfi bir iz olarak kalmıştır. Hatta bazıları için bir korku unsuru
olarak devam etmiştir. Nitekim 19-20 Ocak 1990’da Sovyet Ordu’su
Bakü’yü haksız bir şekilde işgal edip 200’e yakın masum insanı öldürünce bir Azeri profesöre, “Bu katliama niçin mani olmadınız? Bu
kadar Azeri aydını var, niçin Moskova’da Sovyet yetkililerine yapılan
işin yanlış ve haksız olduğunu anlatmadınız?” diye sorduğumuzda
bana şu cevabı verdi: “Kardaşım korktuk. 1930’lu yıllarda yapıldığı
gibi bütün Azerbaycan aydınlarını öldürecekler diye saklandık”.
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1920’li yıllarda, Sovyetlerin bu zoraki eğitim sisteminin pek başarılı olmadığını görüyoruz. Zira, 1927’de Bakü bölgesinden gelen
Sovyet temsilcilerinin % 68,1’i okuma yazma bilmiyordu. Fakat,
1959’da aynı bölgeden gelen temsilcilerin % 97’si okuma yazma
biliyordu1.
Burada bir gerçeği de ifade etmek gerekir. Sovyet döneminde
Azerbaycan’da okuma yazama bilenlerin sayısı hızla yükselmiştir.
Bugün % 95’in üzerinde Azerbaycan Türkü okuma yazma meselesini halletmiş durumdadır. Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba
bu başarı Sovyetlerin eğitim sisteminin bir neticesi midir? Yoksa,
Azerbaycan Türklerinin öğrenmeye karşı olan isteklerinden mi kaynaklanmıştır? Bu sorulara kısmen de olsa müspet cevap vermek gerekir. Zira Sovyet döneminde önce ilkokul sonra da ilk ve orta okul
mecburi tahsil dönemi olarak uygulanmıştır. Bu arada Sovyetlerin
açtığı halk mekteplerinde ve kurslarda okuma yazma bilmeyen yaşlı nesle de mümkün olduğu kadar okuma yazma öğretilmiştir. Fakat burada bir gerçeği hatırdan çıkarmamak gerekir. Sovyetler bu
mecburi kitle eğitimini, Azerbaycan Türklerini Sovyetleştirmek için
yapmışlardır. Okullarda uygulanan ders programlarında, Azerbaycan Türkçesinin, Milli Kültürün ve Azerbaycan Türklerinin Türk
tarihinin bir parçası olduğu hakkında hiç bir bilgi verilmemiştir.
Azerbaycan Türklerine, “Azerbaycan Halkı” denmiş ve onların konuştuğu dilin de Kafkasları bir zamandır kontrolünde tutan Türklerin, Kafkas halklarına zorla öğrettikleri dil olarak okutmuşlardır.
Sovyetlerin 1950’lı yıllara kadar uyguladığı bu eğitim sistemi neticede Azerbaycan Türkleri arasında milli duyguları zedelemiştir. Fakat 1950’li yıllarda bir grup Azerbaycan aydının öncülüğünü yaptığı
ana dili, milli tarih ve kültür konuları hakkında güzel yazılar yazılmaya ve Moskova!nın Azerbaycan’a uyguladığı Sovyetleştirme
politikasına karşı bir nevi karşı çıkma hareketi başlamıştır. Fakat,
bu arada bilhassa fen bilimlerinde Azerbaycan’da kıymetli insanların yetiştiğini görmekteyiz. Öyleki bu kıymetli bilginlerin sayısının
gittikçe çoğalması ve Azerbaycan Türkleri arasında bir potansiyel
oluşturması Sovyetleri oldukça tedirgin etmiştir. Bu ilmi potansiF. Huddle, Jr., “Azerbaidzhan and the Azerbaidzhanis”, İn Handbook of
Major Sobiet Nationalities, London, 1975, s 193
1
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yelin ardından Azerbaycan aydınlarının ülkelerinin ve insanlarınn
istiklâli için tesirli bir mücadeleye girebileceklerinden endişelenene
Sovyet yöneticileri, yetişmiş Azeri bilginlerini Sovyetlerin muhtelif
endüstri bölgelerie göndererek dağıtmıştır. 1960’lı yıllarda yapılan
bu operasyonun arkasından Sovyerlerin Azerbaycan’dan gönderdikleri bu ilim adamlarının yerine yetersiz bir kadroyu yerleştirdikleri
görülmektedir. Hatta bu yetersiz insanların bir kısmına kolay akademik ünvanlar verilerek, Azerbaycan’da ilme yükselişe dolaylı darbe
indirilmiştir. 1960’lı yılların ikinci yarısında bu konu dünya basınına
aksetmiş ve hayretle tartışılmıştır1.
Sovyetlerin Azerbaycan Türklerinin Azerbaycan Türklerinin
uyanışını ve ilmi potansiyelini bu şekilde durdurmalarına rağmen
Azerbaycan’da kurulan ilmi müesseselerin, üniversite ve enstitülerin, ilk ve ort adereceli okulların sayısında önemli artışlar olmuştur.
Azerbaycan Devlet Üniversitesinde okuyan öğrenci sayısı 12.000’e
ulaşmıştır. Muhtelif bilim dallarında öğretim ve araştırma yapan 13
Bilim Enstitüsünde 100.000’in üzerinde öğrenci ve araştırmacı çalışır hale gelmiştir. Teknik okullardan mzun olan kalifiye işçi sayısı
35.000 bulmuştur. İlk ve orta dereceli okulların sayısı 4.500’ü geçmiş ve bu okullarda okuyan öğrenci sayısı da 1.500.000’a ulaşmıştır.
Azerbaycan Türklerinin eğitim sahasında elde ettiği bu neticelere
sebebi ne olursa olsun, Sovyetlerin büyük katkıda bulunduğu muhakkaktır2.
Eğitim ve bilim alanında Azerbaycan Türklerinin gösterdiği bu
başarının altında muhakkak ki, Azerilerin daha iyiye ve mutlu geleceğe kavuşabilmek umuduyla yürüttükleri öğrenme ve aydınlama
azmi yatmaktadır. Moskova’nın yürüttüğü Sovyetleştirme politikasına rağmen Azerbaycan Türklerinin geleceğe olan sağlam inançları,
ülkelerini bir gün müstakil ve kalkınmış görme ümid ve hayali ile bu
çalışmaları inatla sürdürdükleri bir gerçektir.
Sovyet Döneminde Kültürel Gelişmeye Gelince: Sovyetlerin
Azerbaycan’da eğitim sahasına ağırlık vermelerinin en büyük sebeplerinden biri, Azerbaycan Türklerini İslami Türk Kültüründen
koparıp bir Sovyet kültür potası içine çekmekti. 1950’lı yılların sonu
1
2

Bakınız “The Doctorates ın Azerbaijan”, The Gardian, 1968, London
Huddle, Jr., a.g.e., s 199-204
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ile 1960’li yılların başına kadar Sovyet sisteminde yetişen Azerbaycan Türkleri arasında bu iki kültürün gizli veya açık tartışmalarıyla
geçmiştir. Biraz da Sovyet tehdidi ve baskısı ile Sovyet kültürünü
benimseyen aydınların sayısının oldukça kabarık olduğunu görüyoruz. Azeri aydınlarına Sovyet baskısının tesiri kadar, iyi yetişen bu
insanların Sovyet kültürünü benimsemedikleri takdirde iyi bir iş ve
mevki sahibi olamayacakları endişesi önemli rol oynamıştır.
Sovyetlerin, Azerilerin yarıdan fazlası yanlış bir İslami akide
olan Şiîliğe mensup olmaları dolayısıyle Şiîlere ve diğer Şiîlik vesunni Müslümanlığa karşı yürüttüğü mücadelenin oldukça başarılı
olduğu görülmüştür. Azerbaycan Türkleri dini vecibelerini yerine
getiremedikleri gibi, İslami örf ve adetlerini de devam ettirememişlerdir. Zira bu tip dini faaliyetler Sovyetler tarafından kanunen yasak
edilmiştir. Bu yasağa uymayanlar ise ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Neticede Azerbaycan Türkleri arasında dini bilgi son derece
zayıflamış ve İslamiyet sadece hürmet duyulan bir din olarak kalmıştır. İslamiyet hakkında Sovyetlerin aldıkları bu zecri tedbirleri
bütün öğretim ve eğitim kurumlarında kesif bir şekilde uygulanan
“Ateist” (Allahsızlık) eğitim takip etmiştir. Hatta Sovyet yöneticileri okullardaki bu ateist eğitimle de yetinmemiş, yetişkin insanları
ateist kurslarına tabi tutmuşlar, verdikleri seri konferanslara halkın
mutlaka katılmasını sağlamışlardır. Neticede, böyle bir uygulamanın
sonunda Azerbaycan’da İslami duygular oldukça zayıflamıştır.
Azerbaycan Türklerinin ana dili olan Azeri Türkçesi ile Milli
Kültür ve Tarihlerine Gelince: Esas mücadelenin bu sahada cereyan
ettiğini görmekteyiz. 1920-1936 arasında Sovyetlerin uyguladığı
baskı ve yıldırma rejimi esnasında faaliyete geçirilen okullarda eğitim ve öğretimin iki dilde sürdürüldüğünü görmekteyiz. Esas eğitim ve öğretim dili Rusça olmakla beraber Azerbaycan Türklerine
ilkokul ve ortaokul seviyesinde kendi ana dillerini öğrenma fırsatı
verilmişti. Fakat yükseköğrenim tamamen Rus dilinde idi. Böyle bir
eğitim sisteminin Azerbaycan Türklerinin ana dilini yaralayacağı ve
pasifize edeceği muhakkaktı. Nitekim bu husus gerçekleşmiş yani
Azerbaycan Türkçesi Rus dilinin yanında ikinci dereceden bir dil haline gelmiştir. Bu durum Azeri edip ve şairlerin tepkisine yol açmış,
önce kapalı olarak tartışılan bu konu sonra açık bir şekilde ortaya
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konmaya başlamıştır. Halil Rıza’nın öncülüğü yaptığı bir grup Azeri
edip ve şairi Azerbaycan Türkçesini açık bir şekilde müdafaa ederek,
Rus dilinin hegemonyasına karşı tavır koymuşlardır. Halil Rıza’nın
Azerbaycan dergisinde basılan “Ana Dili” adlı Şiîri komünist partisinin yöneticilerini ve yayın organlarını telaşa düşürmüş ve Halil
Rıza’ya aleyhte bir kampanya başlatılmıştır. Halil Rıza bu Şiîrinde
ana dili olan Azerbaycan Türkçesine karşı duyduğu sonsuz sevgi ve
saygıyı ifade etmişti. Şair “Daha çocuk lügatında sevgi sözü yokken
annesin sözleri ile ana dilini sevdiğini” açık bir şekilde belirtiyordu1.
Azerbaycan dilini savunmada Halil Rıza’nın yanısıra Penah Halilov,
Mehnet Rahim, Kabil İmamverdi, Mir Mehti Seyitzade, Kulu Halilov, Resul Rıza ve Ali Rıza Şükürlü gibi edip ve şairlerin hizmetleri
büyük olmuştur.
Yukarıda adları zikredilen edip ve şairler ile onlara destek veren
aydınlar Azerbaycan’daki Sovyet yöneticilerini son derece tedirgin
etmiştir. Nitekim 1970 yılı Martında toplanan Azerbaycan komünist
partisi merkez çalışmalarında Azerbaycan’da cereyan eden ideolojik
çalışmalar konusuna geniş bir şekilde yer verilmiştir. Azerbaycan
Komünist Partisi Birinci Sekreteri Haydar Aliyev bütün edebiyat ve
sanat eserlerinin halkın titiz ihtiyaçlarına muhatab olmadığını belirtmiş ve yazarlara, sanatçılara bir deriktif niteliğinde olmak üzere
şöyle hitap etmiştir. “Yaratıcılıkta, yaratıcı çalışmaların sonuçlarını
değerlendirmede partinin çıkarları açısından hareket ederek son derece titiz davranmak, bize yabancı herhangi bir ideoloji hususunda
uzlaşmaz bir pozisyon almak; İşte her komünistin, her edebiyat ve
sanat adamının kendi çalışmalarında rehber ittihaz etmeye mecbur
olduğu prensipler bunlardır”2.

Azerbaycan, No: 3, Bakü, 1962
Bakinskiy Raboçiy, 22.3.1970, Bakü’den naklen S.Tekiner, “Azerbaycan Türkleri” dergi sayı: 60 (1970), s 21
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XXIX. MOSKOVA’NIN, TÜRKLERİ
SOVYETLEŞTİRME ÇABALARI
Sovyetler istedikleri sistemi kurduktan sonra, önce demokratça
bir havaya girmeye çalışmışlardır. Dünyanın başka yerlerinde toplanan Müslüman Kongrelerine, sözde Muhtar olan Türkistan Cumhuriyetlerinin de iştirak edebileceklerini göstermek için, kendi adamlarını göndermeye başladılar. Bu tip kongreler için kullandıkları
bazı din adamlarını, yardım ettikleri Mısır ve Yemen gibi ülkelerde
eğitiyorlardı. Maksatları diğer İslam ülkelerine de açılmaktı. Esasında bunun için ellerine iyi bir fırsat geçmişti. İsrail ile Arap ülkeleri
arasındaki mücadelede ABD’nin İsrail tarafını tutması, bu ülke ile
rekabet eden Sovyet Rusya’yı da İslam ülkeleini müdafaa sevk etmişti. İsla ülkelerinde belirli nüfus sahibi olan Sovyetler, Kafkasya
ve Türkistan’daki Müslümanların, en azından din adaamlarını, bu
İslam ülkelerine göndererek güya Sovyetler de İslamiyetin serbest
olduğunu görmek istiyordu. Karşılıklı yapılan bu ziyaretlerde, Sovyetlerden destek görmüş bazı İslam ülkeleri ne hikmetse Türkistan
Müslümanlarının çektikleri çileyi görmemezlikten gelmişlerdir1. Bu
ise, Sovyetleri daha cesurca hareket etmeye sevk etmiştir. Yine bu
ziyaretler çerçevesinde Malezya ve Endonezya Müslüman heyetleri
Türkistan’ı ziyaret ettikleri zaman karşılaştıkları inanlmaz durumdan
son derece rahatsız olmuşlar ve hatta Endonezya heyeti protesro mahiyetinde Sovyetleri terk etmiştir. Bununla da yetinmeyen Endonezya Müslümanları, ülkelerine dönüşte “Encümen-i Azad-ı Türkistan”
adlı bir cemiyet kurarak Türkistan Müslümanlarını kurtarma kampanyasına başlamışlar ise de, beklenen ilgiyi uyandıramamışlardır2.
Bunun haricinde Sovyetler, ikinci bir propaganda yolu takip etmişlerdi. Bu, neşriyat yoluyla bir propaganda idi. Sanki Türkistan
Müslümanları, Sovyetlerdeki İslami hayattan memnunlarmış gibi
kitaplar ve dergiler neşretmeye başladılar. Sadece dışa yönelik propaganda için çıkarılan bu kitap ve dergileri, Türkistan Müslümanları
hiçbir zaman okuma şansı bulamamışlardır. “Sovyet Müslümanları”
M. Saray, Rusya’nın Türk İllerinde Yayılması, İst., 1975, s 210-211
A. Sabir, “Afro-Asya Halklarının dayanışma Teşkilatı”, Dergi, sayı:
17 (1959), S 93-102
1
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adlı dergi sırf bu maksatla yıllar yılı çıkarılmış ve Türkistan Müslümanları hiçbir zaman bu dergiyi görmemişlerdir.
Öte yandan, Sovyetlerin İslam politikası gerçekten bambaşka
idi. İslamiyet her hali ile yasaklanmıştı. “İslamiyet gericiliğin simgesidir. İnsanları ilerlemekten alıkoyan uyuşturucu bir afyon gibidir”
sloganları ile yazılı ve sözlü İslamiyete hücüm ediyorlardı. İslamı bu
şekilde kötülemeklekalmayan Sovyetler, Müslüman ahaliye yönelik
Ateistlik (Allahsızlık) dersleri ve konferansları yapıyorlar ve buna
herkesi katılmaya zorlıyorlardı.
Sovyetler bütün dünya ve Türkleri aldatma yoluna yalnız bu
inanç yoluyla değil, aynı zamanda tarihlerini tahrif, dil, kültür ve
milliyet kavramlarını yok etme, ile devam etmektedirler. Sovyetlerin
Türkistan’da takip ettikleri iskan ve koloni siyasetleri Türkler için
bir tehlike arzetmekle beraber, din, dil, kültür ve milli tarihlerini yok
etme, tahrif etme siyasetleri ondan daha büyük tehlike olarak görülmektedir1. Sovyetler, Türkleri parçalama, yok etme siyasetlerini
uzun vadeli bir planla şöyle tatbike başlamışlardır:
a) Dil kolunda:
Sovyetler, Çarlık döneminde başarılı olamayan Nikolay
İlminskiy’nin metodundan Türkleri parçalamada son derece istifade
ettiler. Gaspıralı İsmail Bey ( 1851-1914) Türk lehçeleri arasındaki
farklılıkları kaldırarak müşterek bir dil yaratmaya çalışmış ve bunda
da oldukça başarılı olmuştur2. İlminskiy tam bunun aksini gerçekleştirmek, yani Türk lehçeleri arasındaki farklılıkları çoğaltmak ve
onların ayrı birer dil gibi kullanılmalarını sağlamak istemişti. Böylece, Türkleri böl ve yönet taktiği başarılı olacaktı. İlminskiy’nin
sağlığında başarılı olmayan bu sistem, Bolşevikler tarafından son
derece kurnazca kullanılmış ve Sovyet Cumhuriyetleri teşkil edildikten sonra her Türk Cunhuriyeti’nin kendi lehçesini ayrı bir lisan
gibi kullanmaları mecbur edilmiştir. Böylece onlar, Türkler arasındaki dil ve kültür birliğini bozmak istemişlerdir.
1
O. Caroe, Soviet Empire, The Turks of Central Asia and Stalinism,
London, 1953, s 139 vd.
2
M. Saray, Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey
(1851-1914), Ankara, 1987, s 72-76
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Türk lehçelerini ayrı bir dil gibi kullandırma mecburiyeti getirdikten sonra, ikinci olarak alfabeye el atmışlardır. Bütün Türk dünyasında olduğu gibi, Türkistan’da da Türkler, Arap alfabesiyle okuyup yazıyorlardı. Türkler arasında, bu harflerin kullanılmamasını
isteyenler de vardı. Ruslar bundan istifade ederek 1924’de hazırladıkları ve 1928’de Türkler için Rus Kiril harfleriyle karışık bir Latin
harfleri sistemi uygulamaya başladılar. Zaten daha önceleri Rusların
büyük dil bilginleri Polevinov, 1927’de “Şark İnklabı” mecmuasında Rusların ve Türklerin dilleri üzerinde ve bilhassa Türk dilinin
Rusçanın tesirinde nasıl kalabileceği hakkında yazılar yazıyordu1.
Bu zatın ileri bir hedefe matuf olarak, geliştirdiği çalışmalar son derece kasıtlı idi. Yeni alfabe alınırken, aynı Türk lehçelerine uygulanan alfabelerin bazı noktalarında birbirinden farklı olmasına dikkat
edilmişti. Bu mesele üzerinde devam eden yabancı araştırmacıların
tedkikleri, Rusların bu işi, siyasi hedeflerine uygun bir şekşlde tanzim ettiklerini ortaya koymuştur. Güdülen maksat aşikardı: Türk
lehçelerini alfabe bakımından da ayırmak, yeni yetişecek nesillerin
Arap harfleriyle yazılan gayet zengin kültür hazinelerinden kopmalarını sağlamaktır. Ama Türkiye’de Latin harfleri devrinin başlamasından sonra, kendi iradelerindeki Türklerle, Türkiye Türklerinin
biraz farklı da olsa müşterek alfabeye sahip olmaları Türkiye’nin
Kafkaslar’da ve Türkistan’da nüfusunun hızla artmasına sebep olmuş, bu ise, Rusya’yı son derece tedirgin etmiştir. Neticede Sovyetler, II. Dünya Harbi’nin başlaması ile birlikte Türklerin Latin alfabesini kullanmalarını yasaklamış ve her Türk lehçesi için birbirinden
farklı Kiril alfabesi uygulamayı zorunlu olarak başlatmıştır2. Latin
alfabesi ile yazılan bütün kitaplar toplatılarak imha edilmiştir.
Ruslar, Türk boylarının birbirleriyle kültür münasebetlerini koparabilmek için iki mütehassısı kullanmışlardı: Prof. Khun ve Prof.
İlminskiy. İlminskiy’nin ölümünden sonra Khun, bu işi yürüten adam
idi. Sovyetler, Khun vasıtasıyle Türkler arasındaki birlik hissini yıkabilmek için yeni bir çalışma yürütmeye başlamışlardır. Khun’un
önderliğinde teşkil edilen bu ilmi komisyon vasıtasıyle, Türk boylarının ayrı milletler ve bunların şivelerini de müstakil diller oldu1
2
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M. Saray, Rusların Türk İllerinde Yayılması, s 212
S. Ağaoğlu, Sovyet Rusya İmparatorluğu, İst., 1967, s 42 - 45

ğunu güya delilleriyle ortaya koymaya çalışmışlardır1. Ayrıca, Türk
lehçelerine, güya ayrı ayrı bir dil olarak kullanabilmeleri için, Rusça
ıstılahlar ve bazı teknik terimler de sokmuşlardır. Sovyetlerin, bu
faaliyetleri, çok geçmeden Türk aydınlarını Türkçeyi müdafaaya
sevk etmiştir. Türkistanlı ve Azerbaycanlı dil bilginleri, edebiyatçılar ve şairler tertip ettikleri ilmi kongrelerde, eski müşterek edebi dil
an’anelerine yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanmak
ve Türkçe terimler yaratmak suretiyle bir ortak ilim dili meydana getirmek istediklerini ortaya atmışlardır. Onların bu tabii istekleri, Sovyetlerce tepkiyle karşılanmış ve bu aydınlar “gerici, pantürkist, panturanist damgalarıyla tasfiye edilmişlerdir2. Bununla da yetinmeyen
Sovyetler, bütün okkullarda Rusça öğrenimini mecbur tutmuşlardır3.
Dil sahasında Türk Cumhuriyetlerinin uğradığı bu baskıya, bir
müddet sonra Türk aydınları bilinçli olarak bir mücadele başlatmışlardır. Cengiz Aytmatov ve Olcas Süleymanov gibi edip ve şairlerin
önderliğinde yapılan bu mücadele bugün iyi bir seviyeye ulaşmış,
Türk dili üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştır. Ne var ki, Sovyetlerin Türk lehçeleri üzerinde yaptıkları tahribatin acı izlerini görmemek mümkün değil.
b) Kültür alanında:
Ruslaştırma ve Sovyetleştirme gayretleri dil alanında olduğu
gibi, kültür alanında da görülmüştür. Edebiyatta milli ruhu aksettirecek olan eserler yasaklanmış ve Türk şivelerinde Sovyet ruhunda,
proletarya ve kolhoz edebiyatı yaratılması, konu olarak “BÜYÜK
KARDEŞ” Rus milletin Rus olmayan milletlere, iyilik ve yardımlarının ele alınması ve büyük nisbette Rus edeiplerinden yapılacak
tercümelerin yayınlanması yoluna gidilmiştir4.
Bunlara ilaveten İslam dini aleyhindeki faaliyetleriyle, Türkleri
eski İslami temele dayanan kültür an’annelerinden ayırarak Rus küa.g.e., s 48
V. Musabay, İdil-Ural Türkleri Dil ve Yazıların Sovyetleştirilmesi ve
Ruslaştırılması”, Dergi, sayı: 15 (1959), s 56, vd.
3
S. Ağaoğlu, a.g.e., s 46
4
Bu hususta tafsilatlı bilgi için bkz L. Tilet, The Great Frienship. Soviet
Historians on the Non-Russian Nationalites, N. Caroline, 1960
1
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lütrünün tesirine daha kolay girebilecek hale getirmek için evamlı bir
neşriyata girişmişlerdir. Bu hususta Büyük Sovyet Ansiklopedisinin
XVIII. cildinin ikinci kısmında ilgili maddede şöyle denmektedir:
“Başka dinler gibi, İslamiyet de daima istismarcı sınıfların elinde, emekçileri menevi baskı altında bırakmak için bir alet gibi kullanılmış ve Doğu ülkelerini (İslam ülkelerini) istila gayesi ile yabancı
kolonitazörlerce istifade edilmek suretiyle, gerici bir rol oynamıştır”. Yine aynı Ansiklopediye göre, “Kur’an, mürteci müslüman
ruhanileri tarafından bir aldatma gibi kullanmaktadır”1. Bununla da
yetinmeyen Sovyetler, sistematik bir şekilde önce camii ve mescitleri tahrip etmiş, bu müesseselere ait vakıfların emval ve mülklerini
devletleştirmiş, din adamı yetiştiren mektep ve medreseleri kapatmış, ileri gelen müslüman din adamlarını kitlevi bir şekilde hapis ve
sürgün etmişlerdir2.
Türkistan, Kırım, Azerbaycan ve Tataristan’da bulunan 26.261
caminin 26.000’i ya kapatılmış ya da yıkılmıştır. Geri kalan az sayıdaki cami ise göstermelik olarak açık tutulmuştur. Fakat, bu camilerin içine girip ibadet etmek mümkün olmamıştır. Zira, dini ibadetle birlikte dini eğitim de yasaklanmıştır. İşi daha da ileri götüren
Sovyetler, verdikleri direktiflerle din adamlarına İslami kötüleyen
beyanat vermeğe ve yazı yazmaya zorladılar.
Mesela, 7 Nisan 1960 tarihli Sovetskaya Kirgiziya gazetesinde
bir din adamı “Allaha inanmayınız, bu bir aldatmadır” başlığını taşıyan yazılı açıklamada da şunları söylüyordu: “Allaha inanmayınız. Allah yoktur. Bu bir aldatmadır. Bu delaletten kurtulunuz. Yeni
mutlu hayatın (komünist hayatın) şuurlu kurucuların saflarında yer
alınız”3. Bunun arkasından Sovyetler, çıkardıkları bu kanunla Müslüman halkın Ateist (Allahsızlık)’ lık eğitimini görmelerini emrettiler.
Okul çağındaki çocuklar okullarında; yetişmiş insanlar da konferans
salonlarında verilen Ateist eğitimi takip etmek zorunda bırakıldılar.
Bolşaya Sovetskaya Antsiklopediya, 2. baskı, c XVIII, 1957, s 516
G. A. von Stackelberg, “Sovyetlerin Komünist Emperyalizmi Tecrübesi ve
Sovyet Birliği’ndeki Müslümanlar”, Dergi, sayı: 23-24, (Münih, 1961), s 84
3
N. Teodorowiç, “A Fresh Campaing Against İslam in the USSR”, Relingion in the USSR, Institute for the Study of the USSR, serie: 1, No 59 (1960,
Münih) s 226-236; A. Kunta, “Sovyetler Birliği’nde Müslümanlığın Gerçek
Durumu”, Dergi, sayı: 35-36, (1964), s 36-37
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Milli kültürün genç Müslüman aydınlarının gelişmesi üzerindeki tesirini gevşetmek ve hatta ortadan kaldırmak için Sovyetlerin
kullandığı metotlardan biri de “şekilce milli, muhtevaca osyalist”
bir kültür yaratmak parolasıdır. Bu şu demektir: Milli kültür, mill
mazi ile ilgiye dayanarak kendi başına imkanlarına yer vermemeli,
Sovyet okullarınn vermek istediği “ milli kültür” muhtevası kayıtsız
şartsız sosyalist, yani komünist ideolojisine tabi bir kültür olmalıdır.
Sovyetley Birliği’nin Rus olmayan bütün halklarını bu kültür yoluyla birleştirme çabası, Stalin’den sonraki devirde daha fazla kuvvet bulmuştur. Bu da şunu göstermektedir ki, Sovyet Birliği’ndeki
Müslüman halkların milli kültürlerini Ruslaştırma hareketi, Sovyetlerin “Sosyalistçe” kültür vucuda getirme işinde en önemli yeri işgal etmiştir. Bu arada, uzun bir süre uygulanan sözüm ona “şekilce
milli” olma esasının, Sovyetleştirme meselesinin bir safhasını teşkil
ettiğini görüyoruz. Nitekim, Sovyet Komünist Partisi, programında
bu hususta şunları söylemektedir: “Sosyalist milletler gelişiminin
tarihi tecrübesi gösteriyor ki, milli şekiller donmuş bir şekilde kullanmakta, eskimiş ve yeni hayat şartları ile tezat halinde bulunan hususlardan kurtularak şekil değiştirmekte, olgunlaşmakta ve birbirine
yaklaşmaktadır.
Böylece bütün Sovyet milletleri için ortak enternasyonal bir kültür gelişimine oldukça önem veren bir parti, bu gelişmenin ileride
karşılıklı olarak zenginleşmesine ve birbirleriyle kaynaşmasına, bu
işin enternasyonal temellerini sağlamlaştırma teşebbüslerine yardımda bulunmaktan çekinmeyecektir1. Uzun bir süre bu tema Sovyet
neşriyat organlarında işlenmiştir. Buna göre denilebilir ki, Sovyetler,
yakın gelecekte Sovyet Birliği’nde “Milli şekil”i de, yani Rus olmayan milletlerim edebi eserlerini ortadan kaldıracaklardır. Kısaca,
kendi ana dilinde yazılmış olan edebi eserler ortadan kalkacaklar,
demektir.
Fakat Sovyetler bütün zorlamalara rağmen bu arzularına ulaşamamışlardır. Dil’de ve Milliyet’de Türk aydının yok edildiği, Azerbaycan ve Türkistan Cumhuriyetlerinde müşterek kültür adamları
üzerine çalışmalara hızla yönelindi. Azerbaycan’da “Dede Korkut”,
P. Urban, “Sovyet Milli Siyasetin Bugünkü Eğilimleri”, Dergi, sayı:3536 (1964), s 74
1
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Kırgızlarda “Manas” ve Türkistan’daki diğer Türk Cumhuriyetlerinde Ali Sir Nevai, Uluğ Bey, Ahmed Yasevi ve Mahdum Kulu gibi
şahsiyetlerin hayat ve eserleri üzerinde sayısız araştırmalar yapılmaya başlandı1. Sovyetlerdeki Türk aydınlarının ve bilginlerin bu cesurane hareketi, çok geçmeden Türk Cumhuriyetlerinin başında bulunan yerli komünist idareciler tarafından desteklenmeğe başlandı.
Nitekim, Özbekistan Komünist Partisi Başkanı Muhittinov, Özbekistan aydınları birinci kongresinde (Ekim 1956) yaptığı konuşmada
Türkistan’ın geçmiş kültür değerleri hakkında şunları söylüyordu:
“Özbek halkı kadim milletlrden biridir. Bu millet, en iyi evlatlarının şahsında dünyanın bilim ve kültür hazinesine çok değerli eserler vermiştir. Orta Asya’nın bilim ve kültür alanında ün kazanmış
Biruni, İbn-i Sina, Harezmi, Farabi, Uluğ Bey ve başkaları sadece
Doğu’da değil, dünyanın başka ülkelerinde de şöhret kazanmışlardır.
Orta Asya, beşer kültürün gelişmiş olduğu en kadim merkezlerinden
biridir. Bu topraklarda kadim devletler yaşamış, bugünkü Orta Asya
halklaının ataları, Rusya, Çin, Hindistan, İran ve başka milletlerin
karşılıklı tesirleriyle gelişmiş ve kendi devirlerine göre çok yüksek
bir değer taşımış bir kültür vücuda getirmişlerdir2. Bu düşünce ve
davranışlar bütün Türkistan Cumhuriyetlerinde gelişerek devam etmiş, Sovyetlerin arzusu hilafına, Türkler, kültürlerinden ve eski gelişmelerinden tam olarak koparılamamıştır. Fakat takip edilen Sovyet siyasetinin menfi izlerini Türk Cumhuriyetlerinin kültürü tedkik
edildiğinde görmemek ve müşahede etmemek de mümkün değil.
c) Milliyet duygusunu yok etme çalışmaları:
Ruslar, Sovyet rejimini kurmadan önce de idareleri altındaki
milletlerin milliyet duygularını yok etmek ve onları Ruslaştırmak
için sistemli çalışmalar yapan bir millettir. Fakat, Bolşevik İhtilalinin Rus olmayan milletler tarafından benimsenmesi için bu rejimin
başlangıcında oldukça toleranslı davranmışlardır. Ne var ki, Sovyet
rejimini yerleştiridkten sonra milliyet duygularını yok etmek için
yeniden faaliyete geçmişlerdir. Sovyetler bu işi önce nüfus müba1
P. Urban, “Türkistan Sovyet Cumhuriyetlerinde milli-ideolojik eğilimler”, Dergi, sayı: 23-24 (1961), s 47
2
a.g.m., s 47
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deleri ile halletmek istemiştir. Ekonomik kalkınmayı sağlamak iddiasıyle, yüzbinlerce Türk işçisini Azerbaycan’dan ve Türkistan’dan
alıp Sovyetlerin diğer bölgelerine, yine yüzbinlerce Rus ve Rus
olmayan başka milletleri, Azerbaycan’ın veTürkistan’ın ekonomik
ve endüstri yönünden kalkınmasını sağlamak için mütehassıs işçiler
sıfatıyle bu ülkelere göndermiştir1. Senelerce devam ettirilen bu göç
hareketinin maksadı bu Rus olmayan milletleri bu potada bir ppotada kaynaştırmak ve onların milliyet duygularını yok etmekti. Zira,
böyle kozmopolit insanların yaşadığı bölgelerde dil ve eğitim Rusça
idi. Anayurdundan sürülen, an dilindeki okulunu ve kendi milli çevresini kaybeden bu insanlar ister istemez yabancı bir kültürün tesiri
ile milliyetini kaybedip Sovyetleşmektedirler.
Milli hisler ve milliyetçilik hususları Sovyetler Birliği Komünist
partisi programında şöyle yorumlanmaktadır: “Milliyetçilik dar kafalıktır. Mesela bazı kimselerin, müttefik, cumhuriyetler arasında kadro
mübadelesinin genişletilmesinin ilerici önemini kavrayıp değerlendirmelerine, nüfusun enternasyonal bir terkibe doğru derinleştirme lüzumunu kavramalarına engel olmaktadır. Sovyet milletleri arasında kadro
mübadelesi, bu milletler arasında kaynaşmayı ve birbirlerine yardımı
sağlayacak en yüksek şekillerden ve yollardan biridir. her türlü milli
özerlik ve eğitim belirtilerine yer yoktur ve olamaz da”2. 1961’de toplanan 22. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Kongresi’nde Kruşçev,
Sovyet siyasetin şöyle anlatıyordu: “Elbette milli ayrılıkların ortadan
silinmesinden şikayetçi olan kimselere de rastlanmaktadır. Onlara cevabımız şudur: “Komünistler milli ayrılıkları muhafaza etmeyecek ve
ebedileştirmeyeceklerdir. Hatta milli kallıntıların en ufak belirtisinin
bile kökü tam bir bolşevik uzlaşmazlığı ile kurtulacaktır”3.
Sovetlerin milliyet duygusunu yok etmek için devam ettirdikleri
bu sistemli programa ve uygulamaya rağmen, milliyet duygularının
bütün canlılığı ile yaşadığını görmekteyiz. Bu ise, Sovyetlerin bu
sahada istedikleri neticeyi almadıklarını göstermektedir.
1
Caroe, Soviet Empire, s 139 vd; Moskova Radyosu’nun 22 ve 27 Mayıs
1956’daki neşriyatından naklen Dergi, sayı: 5 (1956), s 123
2
P. Urban, “Sovyet Siyasetinin Bugünkü Eğilimleri”, Dergi, sayı:35-36
(1964), s 76
3
a.g.m., s 71
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d) Rus olmayan milletlerin tarihi geçmişlerini tahrif yolu
Sovyetler, Bolşevik rejimini Rusya’ya hakim kıldıktan sonra,
Rus olmayan milletlere devamlı olarak şu düşünceleri telkine çalışmışlardır: Diğer milletlerin Rusya’ya veya Sovyetler Birliği’ne girişimleri, tarihi bir zarurettir, müsbet bir iştir, bu milletler için hayırlı
ve faydalıdır. Bu meyanda Sovyet propagandasının bütün vasıtaları,
Azerbaycan ve Türkistan Türklerine, Azerbaycan’ın ve Türkistan’ın
Rusya’ya ilhakının, işgal ve emparyalistçe harpler neticesinde değil,
gönüllü bir şekilde vuku buluduğunu ıspata gayret etmişlerdir.
Sovyetler bu sahada hızı tedricen artan bir program hazırlamışlardır. 1929’da başlayan Sovyet kampanyasını, II. Dünya harbinin
sonuna kadar, yukarıda zikredilen görüşleri, Marksist- Leninist bir
nokta-i nazarla devam ettirmişlerdir. Bu arada, Marksizm ve Leninizm görüşlerini benimsetebilmek için, Türk Cumhuriyetlerine, biraz
ılımlı davranılmış ve bu Cumhuriyetlerin tarihçileri nispeten kendi
tarihlerini dile getirebilmişlerdir. Fakat, Krüşçev başa geçmesinden
sonra 1954’de Taşkent’te toplanan Sovyet tarihçileri Konferansında,
özelllikle Türklere, daha önce milli tarihleri ile ilgili yazdıkları hususları inkar etmeleri istenmiştir1. Moskova’nın direktifi ile Özbek
Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Reşidov, tarihçilere şu hususlara dikkat etmelerini tafsiye etmiştir:
“Daha önceleri Rusya’da esir durumunda yaşamış olan milletlerin
mutluluğu şu ki, onlar Ruslarla bir arada, Rusların kardeşçe yardımı
sayesinde, dahi Lenin tarafından çizilmiş yol üzerinde yürümüşlerdir... Komünist parti tarafından yönetilen Rus milleti, ülkemizin bütün
haklarını tek bir kardeş âile halinde birleştiren bir kuvvet olmuştur.
Rus milleti, bütün Sovyetler Birliği halklarının derin bir saygısını kazanmıştır. Bunu için ki, bu halkal haklı olarak onu ağabey diye anıyorlar2. Reşidov sözüne devamla, “bilimsel eserlerde panislamizm, pantürkizm, ceditçilik ve başka burjuva nasyonalizm ve ihtilal aleyhtarı
akımların irticai mahiyetini meydan koymal gerekir, demiştir3.
1
M. Saray, “Rus Tarihi Araştırmalarında Türkmenistan’ın İşgali”, Dr Emel
Esin’e Armağan, Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1986, s 85 - 92
2
P. Urban, “Sovyet Milli Siyasetinin Bugünkü Eğilimleri”, Dergi, sayı:
35-36 (1964), s 80
3 P. Urban, a.g.e., s 80
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Sovyetler, yukarıdaki baskının neticesini yeterince alamamış
olacaklardır ki, 10 ciltlik yeni bir Sovyetler Birliği Tarihi yazdırma
kararı almışlardır. Direktiflerini Komünist Partisi’nin hazırladığı bu
yeni tarin yazımında şu hususlara dikkat edilecekti: Eserde Rus olmayan milletlerin tarihinden, bu milletlerin özel tarihi gelişmelerini
açıklayan ve böylece çevrelerinde “milli düşümce ve eğilimler”in
canlanmasına yarayacak materyallere yer verilmeyecektir. Bu çok
ciltli eserde tarihi vakalar aydınlatılırken, başlıca dikkat, geçmişte
Sovyet halkalrını “ayıran” noktalar üzerinde değil, aksine bu milletleri Rus milletine “yaklaştıran” hususlar üzerinde toplanacaktır.
Rusya İmparatorluğunun sözüm ona “ilericiliği “, Rus milletinin
“müstesna tarihi rolü” ve Rus olmayan milletlerin Rusya’ya ilhakının “İlerici mana ve önemi” düşüncesi kuvvetli bir şekilde dile
getirecekti1. Bu görüşler, aradan bir sene geçtikten sonra, 18-21
Aralık 1962’de Moskova’da toplanan Sovyetler tarihçilerinin birlik
toplantısında Sovyetler Birliği Komünist Partisi sekreterlerinden ve
aynı zamanda akademisyen olan B. N. Ponomaryov tarafından şu
şekşlde yeniden tarihçilere hatırlatıldı: “Sovyet tarihçisi, geniş tarihi
perspektifi hesaba katmalıdır. Bu ışık altında objektif olarak kendi
milletlerinin Rus milletleriyle yakınılığının ve Rusya ile birleşmelerinin olumlu manasını ortaya koymaya ve açıklamaya çalışaçak olan
Sovyet Cumhuriyetleri tarihçilerinin bu gayretleri her türlü yardıma hak kazanmış olacak ve bu yardımı görecektir. Bazı halklar için
zamanında Rusya ile birleşerek, doğrudan doğruya fiziki imhadan
kurtulmak için yegane oldu. Ayrı ayrı cumhuriyetler tarihinin bütün
memleket tarihinin bir parçası gibi aydınlatılması lazımdır2.
Artık Orta Asya ve Kafkaslardaki Türk memleketlerinde kurulmuş olan Türkmenistan, Kırgızıstan, Özbekistan, Kazakistan,
Tacikistan ve Azerbaycan gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin
tarihçileri yukarıdaki direktifler çerçevesinde emeleketlerinn Rusya
tarafından ilhal edilmelerinin onların ilerlemeleri için iyi bir hadise
olduğunu, halkın Rusya’yı ve Sovyet rejimini bir kurtarıcı olarak
görüp Rus ordularına kucak açtıklarını, şimdiki komünist rejimi al1
P. Urban, “Sovyet Milli Siyasetinin Bugünkü Eğilimleri”, Dergi, sayı:
35-36 (1964), s 78
2
P. Urban, a.g.e., s 8
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tında kardeşçe çalıştıklarını ve kalkınmalarının daha da iyiye doğru
gittiğini ve nihayet Rusların “Büyük Birader” sıfatıyle o memleketlere gelip kardeş halklarının daha iyi kalkınmaları için yardım ettiklerini, yazacaklarını tarih kitaplarında izah edeceklerdi.
Fakat, neşredilmiş yerli ve yabancı bu kadar vesikayı yok farzedip
de, tarih yazmak üstelik hakikatleri akssetirmeyen bir şekilde, nasıl
mümkün olacaktı? Bu, Rus idaresinde yaşayan Rus olmayan milletlerin tarihçileri çin muhakak ki, yapılması son derec zor bir iş idi.
Fakat, insanların yaşamak için başka alternatifleri olmayınca,
böyle işleri de yarmak pek ala mümkün idi. Nitekim, öyle de olmuştur. Ne var ki, aradan yıllar geçmesine rağmen, Sovyetler, Rus
olmayan milletlere Ruslar arasında bir Sovyet kardeşliği yaratmaya muvaffak olamamışlardır. Gorbaçov’in başa geçmesinden sonra,
1986’dan itibaren Sovyetler Birliği’nde başlayan Glasnost (Açıklık)
ve Perestroyka (yeniden yapılanma) hareketleri ile bunun böyle olmadığını anlamış bulunmaktayız. Şimdi, Rus olmayan her millet kendi
milliyetini, kültürünü, dilini ve dinini açıkça savunabilmektedir. Bu
gelişmeler, hem Rus ve Sovyet idaresinde yaşayan milletler ve hem
de bu milletlere ait tarihçiler için son derece mutlu bir hadise olmuştur. İşte bundan sonra, Sovyetler Birliği’nde yaşayan ve Rus olmayan milletlerin tarihi üzerinde gerçek tartışma bundan sonra başlıyor.
Dileğimiz, eskinin hatalı siyasetleri kamufle edilmeden, tarihçilere,
Sovyet Arşivlerindeki belgelerin görme imkanın verilmesidir.
Diğer tarftan, Sovyetler Birliği’ndeki gelişmeler neticesinde,
hem Moskova ve ham de Birliği’in üyeleri olan Türk Cumhuriyetleri ile kültürel ve ticari sahalarda kurulan iyi münasebetler son derece memnuniyet verici bir hadisedir. Bundan istifade ise, daha önce
politik sebeplerle koparılan kültür birliğini yeniden sağlamak için
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve
Tataristan ile kültürel ve ticari andlaşmaların imzalanması, herşeyden evvel kültür büyük kazanç olmuştur. Herkesin kendi ülkesinde
mutlu hayatını yaşadığı ve fakat aynı milletin evlatları olarak kültür
birliği içinde varlıklarını devam ettiren bir Türk dünyası, Atatürk’ün
de ruhunu şad edecektir.
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XXX. İRAN’DAKİ PEHLEVİ HANEDANI’NIN GÜNEY
AZERBAYCAN’DA UYGULADIĞI BASKI İDARESİ
a) Rıza Pehlevi’nin terör rejimi
Şeyh Muhammed Hıyabani’nin öldürülmesi Güney Azerbaycan
Türklerinin yüreklerindeki azatlık duygusunu yok edememişti. Nitekim, Hıyabani’nin ve arkadaşlarının kurduğu “Azerbaycan Demokrat Partisi” etrafında toplanan Güney Azerbaycan aydınları, bu parti
kanalıyla hem Azerbaycan Türklerinin hem de İran’da yaşayan diğer
halkların demokratik haklarını savunmaya devam etmişlerdir. Ne
var ki, Kaçar Hanedanı’nın yönettiği İran’da ordu kumandanlığına
getirilen Fars kökenli Rıza Han, Azerbaycan’da devam ettirilmeye
çalışılan demokratikleşme hareketlerine yasaklar getirerek önlemeye çalışmıştır. Rıza Han’ın yasaklarına uymayan Güney Azerbaycan aydınları ise ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır. Bununla da
yetinmeyen Rıza Han, Güney Azerbaycan’ın başkenti Tebriz’i işgal
ederek önce Azerbaycan Türkleri’nin Türkçe eğitim yapmalarını yasaklamış, sonra da Ortadoğu’nun ve Kafkaslar’ın en önemli ticaret
merkezlerinden biri olan Tebriz’in iş ve ticaret hayatını köreltecek
tedbirler almıştır. Kısaca, Rıza Han, Güney Azerbaycan’a bir nevi
ekonomik ve kültürel ambargo uygulamaya başlamıştır. Bütün bu
tedbirler yetmiyormuş gibi, Rıza Han, Tebriz’li tüccarların komşu
ülkelerle ve özellikle Kuzey Azerbaycan ile ticari ilişkilerini yasaklamıştır. Elindeki askeri gücü tam bir baskı aracı olarak kullanan
Rıza Han, kendisini tenkit eden Kaçar Hanedanı hükümdarı Ahmet
Şah’ı 1925’de tahttan indirerek kendi şahlığını ilan etmiştir. Böylece, bin yıla yakın İran’ı idare eden Türk Hanedanlar dönemi de
sona ermiştir. Pehlevi Hanedanı’nın kurucusu Rıza Han, şah ünvanını alarak ülkenin tek hakimi haline gelmiştir. Almanlarla anlaşan
Rıza Şah, Tahran’ı yalnız idari başkent değil, aynı zamanda kültür
ve ticaret merkezi haline getirmek için yeni projeler uygulamaya
başlamıştır1.
İran Şah’ı Rıza Pehlevi’nin Güney Azerbaycan Türklerine karşı
uyguladığı bu baskı politikası onları susturmamış ve başka arayışlaJody Ememi Yeganeh, “Iran vs Azerbaijan (1945-1946): Divorce, Separation or Reconciliation”, Central Asian Survey, Vol: 3/2 (1984) s.1-4
1
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ra yöneltmiştir. Güney Azerbaycanlı aydınlar, Kuzey Azerbaycanlı
aydınlarla irtibatı sıklaştırarak, gençlerin Kuzey Azerbaycan okullarında eğitim almalarını sağlamışlardır. Bu ilişkiler, ister istemez,
Kuzey Azerbaycan hükümetinin, dolayısıyla Sovyetlerin ilgisini
Güney Azerbaycan’a ve İran’a yöneltmiştir.
Güney Azerbaycan Türklerinin yalnız demokratik haklarını değil aynı zamanda azatlığını da savunmuş olan Azerbaycan Demokrat Partisi, müstakil sosyalist fikirlere sahip olmasına rağmen, desteğine ihtiyaç duyduğu için Sovyet komünistleriyle de iş yapar hale
gelmişlerdir.1
Azerbaycan Demokrat Partisi’nin müstakil bir sosyalizmi savunmasına rağmen, Sovyet komünistleri ile işbirliği yapması ve onlardan destek görmesinde Kuzey Azerbaycan Komünist Partisi Başkanı
Mir Cafer Bağırov’un önemli rolü olmuştur. Bağırov’un gayretleri
ile 1931 yılında Kuzey Azerbaycan’da oluşturulan “Leninist Aydınlar Sınıfı” doğrudan doğruya Güney Azerbaycan konusu ile ilgilenmeye başlamışlardır. Nitekim, bu grubun Güney Azerbaycan’ın
uğradığı haksızlığı Bağırov vasıtasıyla Moskova’ya şöyle duyurduğunu görüyoruz: “Rıza Şah diktatörlüğü döneminde Güney Azerbaycan Halkı sadece üst düzey devlet görevlerinden değil, orta ve
alt kademedeki memurluklardan da uzaklaştırıldılar. Aynı durum
orduda da söz konusudur. Üst düzey askeri makamlarda Azerbaycan Türklerine az rastlanır hale geldi. Fars dilini devlet dili olarak
ilan etmekle Şah, Güney Azerbaycan’daki devlet yönetim merkezlerini Farslılaştırmak eğilimindedir. Okullarda Azerbaycan dili, yani
Türkçe yümüyle yasaklanmış, eğitim Farsça yapılmaktadır. Yerel
yönetimlerde bütün resmi yazışmalar Farsça yürütülmektedir. Üst
düzey yöneticilere Türkçe hitap etmek yasaktır.”2 Bağırov, bir başka raporunda ise Güney Azerbaycan Türklerinin uğradığı ekonomik
haksızlığı şöyle dile getiriyordu: “Rıza Şah döneminde İran yönetiminin Güney Azerbaycan’ın kültürel ve tarımsal gelişimine, şehir
Alvin Z.Rubinstein, Soviet Policy Towards Turkey, Iran and Afghanistan. Dynamics of Influence, Ney York, 1982, s.63: Ervand Abrahamian,
“Communism and Commualism in Iran: The Tudeh and the Fırgay-i Dimuhrat”, International Journal of Middle Eastern Studies, I (1970), s.291-316)
2
Cemil Hasanlı, Güney Azerbaycan: Tahran-Baku-Moskova Arasında (1939-1945), Baku, 1998, s.31
1
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ve köylerin kalkındırılmasına hiçbir katkıda bulunmamıştır. Güney
Azerbaycan’ın yer altı zenginlikleri İran’ın diğer eyaletlerinde yapılan yeni şehirler, kara ve demir yolları için kullanıldı. Başkent Tahran, Azerbaycan’ın bütçesinden çıkan paralarla neredeyse yeniden
yapılandırıldı. Öte yandan ise Azerbaycan kültürünün ve siyasetinin
merkezi, aynı zamanda bir zamanlar İran’ın en büyük ticaret şehri
olan Tebriz, hızla fakirleşip, önemini kaybetmektedir.”1.
Güney Azerbaycan’da durum, gerçekten bu raporlarda anlatıldığı gibi, son derece kötü idi. Zira, Rıza Şah’ın uyguladığı baskıcı ve
Pan-İranian politika Güney Azerbaycan halkını perişan etmişti. Bu
arada Azerbaycan halkının sesi haline gelen Azerbaycan Demokrat
Partisi’nin faaliyetleri de durdurulmuştu. 1930’lu yılların başında
Güney Azerbaycan’da 1 milyon ton buğday, 256 bin ton çeltik, 24
bin ton nohut, 135 bin ton pamuk üretiliyordu. Ayrıca 7 milyon küçük
baş ve 1 milyon civarında da büyükbaş hayvan yetiştiriliyordu.Rıza
Şah’ın kurduğu merkezi kontrol sistemi ile Azerbaycan halkının yetiştirdiği yukarıdaki malların önemli bir kısmı ellerinde alınıyordu.
Kısaca Güney Azerbaycan halkı ekonomik olduğu kadar sosyal bir
sıkıntının içine sürüklenmişti.2 Bu İran baskısı, hem Güney Azerbaycan halkının mücadele gücünü kamçılamış, hem de Sovyet idaresindeki Kuzey Azerbaycan hükümeti ile ilişkilerinin sıklaştırmıştır. İran petrollerinde gözü olan Sovyetlerin, Güney Azerbaycan’ı da
alarak bu isteğine kavuşma arzusu için bu gelişmeler büyük bir fırsat
olmuştur. Bu gelişmeyi sezen bazı Ermeni ileri gelenleri, Stalin’e
çıkarak, 2 Azerbaycan’ın birleşmesi ile Kafkasya’da bir Türk hegomonyası olacağını, buna engel olmasını ve İran topraklarının
Azerbaycan ile Ermenistan arasında eşit bir şekilde paylaşılmasını
istemişlerdir.3 Ermeni ricalarını dinlemeyen Stalin, Güney Azerbaycan ve İran’daki gelişmeleri dikkatle takip etmeye başladı. İran Şah’ı
Rıza Pehlevi’nin Almanya’nın yardımı ile İran’a 20. yüzyılda altın
çağını yaşatacağını açıklaması Sovyetleri oldukça tedirgin etmiştir.
Zira, 4 Ekim 1938’de 2.Dünya Savaşı’nda tarafsız kalacağını ilan
1
Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın İlk Çatışması İran Azerbaycanı, Bağlam Yay. İstanbul, 2005, s.35
2
Cemil Hasanlı, Güney Azerbaycan…s.32-35
3
Cemil Hasanlı, Güney Azerbaycan Sovyet-Amerika-İngiltere Karşı
Durmasında, Baku, 2001, s.12
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eden Rıza Şah’ın Almanya ile işbirli halinde olması Sovyet liderlerini daha da endişelendirmiştir. Bu gelişmeler üzerine Stalin, Güney
Azerbaycan ile Kuzey İran bölgesinin işgali için gerekli hazırlıkların
yapılması talimatını vermiştir.
Bu arada İran’daki gelişmeleri dikkatle takip eden Türkiye, Sovyetlerin Güney Azerbaycan’ı işgal etmeleri halinde doğu sınırlarının da Sovyet kontrolüne geçme ihtimalinden endişe duymaya başlamıştır. Esasında Türkiye Atatürk’ün sağlığında İran’ın emniyeti ve
komünizme karşı kendini koruması için Sadabad Paktı’nın kuruluşunu yapmış, fakat Rıza Şah’ın ihtiraslı politikasını değiştirememişti.1
İran’ın Güney Azerbaycan Türkleri üzerinde uyguladığı baskının halkı Kuzey Azerbaycan’daki kardeşleri ile daha sıkı ilişkilere sevk ettiğini gören ve bölgeye komünizmin hakim olmasını istemeyen Türk basınında İran yönetimine karşı sert eleştiriler çıkmaya başlamıştır. Yeni Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinde Güney
Azerbaycan’ın İran içinde kültürel muhtariyetini savunan seri halinde yazılar çıkmıştır. 30 Ekim 1941 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Hüseyn Cahit Yalçın yazdığı makalede şöyle diyordu: “İran hükümeti Güney Azerbaycan’da yaşayan Türklere hiçbir şekilde yardımcı olmuyor ve onları kendi kaderlerine terk ediyor. Hatta İran
hükümeti Türkleri eziyor. Türkler maarif sahasında Farslarla aynı
hukuka sahip değiller, onların dilleri ve kültürleri yok edilmek istenmektedir. Biz bütün bunlara uzak kalamayız. Geçmişte İran’da
parlementer sistem kurulduğu zaman mecliste Türkçe konuşmaya
izin verilmişti. Bizim dostumuz Agay-i Farugi bir zamanlar İran’ın
Ankara’da elçisiydi ve şimdi başbakandır, ama ilk görev olarak parlementoda Türkçe konuşmayı yasak etmiştir.”2
b) Sovyetlerin Güney Azerbaycan’ı işgali
1939 sonlarında başlayan ve 1940 yılında tamamlanan Sovyetlerin askeri hazırlığı, İran’ın kuzeyini ve özellikle Güney Azerbaycan’ı
işgal için tamamlanmış bulunuyordu. 25 Ağustos 1941’de başlayan
1
Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, ATAM, Ankara, 1999, s.112:
M.Saray, Atatürk’ün Sovyet Politikası, İstanbul, 1990, s. 88-94)
2
Cemil Hasanlı’ın tesbitine göre Türk basınında çıkan bu tenkit yazıları
İran ve Kuzey Azerbaycan’da büyük akisler yapmıştır. Bkz.Hasanlı, Güney
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Sovyet işgali, İran ordusu bir direniş gösteremediği için, 28 Ağustos
1941’de yani 4 gün içinde tamamlanmıştır. Sovyet birlikleri Güney
Azerbaycan, Gilan, Mazenderan ve Horasan bölgelerini işgal etmiştir. Aynı tarihlerde harekete geçen İngilizler ise, Hindistan’daki üstlerinden faydalanarak Kirman Şah, Abadan, Hürmüz, Hürremabad
ve Bender Deylemi’ni işgal etmişlerdir.1907 Rus-İngiliz antlaşmasından 34 yıl sonra, İran’da Alman nüfusunu bahane eden İngilizlerle Sovyetler yeniden bu ülkeyi işgal etmişlerdir.1 Bu işgalin nedenini
Sovyetler dünya kamuoyuna şöyle açıklamıştır: “1921 Sovyet-İran
Antlaşmasına göre İran tarafsızlığını bozmuş ve rakibimiz Almanya
ile işbirliği yapmıştır. Almanya ve Sovyet Rusya arasında harp devam ederken İran’ın Almanya ile işbirliğine izin veremezdik.’’2
Sovyet-İngiliz işgalini durduramayan Ali Mansur başkanlığındaki İran hükümeti istifa etmiş, İran’ın eski Ankara büyükelçisi Mirza
Muhammed Ali Farugi yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir.
İşgalciler, İran’daki bu hükümet değişikliğini yeterli görmemiş, Şah
Rıza Pehlevi’yi Alman taraftarı olmakla suçlayıp, tahtını oğlu Muhammed Rıza’ya devretmesini istemişlerdir. Tahtından indirilen Rıza
Şah ülke dışında sürgüne gönderilmiştir. Bu tedbirlerle yetinmeyen
Sovyetlerle İngilizler, İran’da bulunan 426 kişilik Alman teknisyen
ve ajan grubunu yakalayarak hapse atmıştır.3 Bir müddet sonra, İran
petrollerini Sovyetlerle İngilizlere bırakmak istemeyen Amerikalılar
da İran’ın geri kalan merkezi eyaletlerini işgal etmiştir.4609 Böylece
İran üç büyük devletin kontrolüne girmiştir.
Sovyet yöneticilerinin Güney Azerbaycan’ı ve Kuzey İran’ı
işgal için öne sürdüğü sebepler ne olursa olsun, bu Sovyet işgalinin gerçekleşmesinde en büyük rolü Kuzey Azerbaycan Komünist
Partisi’nin genel sekreteri Mir Cafer Bağırov oynamıştır. Bağırov’un
maksadı bambaşka idi. 1920’li yılların sonları ile 1930’lu yılların ilk
yarısında rejim aleyhtarı diye binlerce Kuzey Azerbaycan aydınını
Cemil Hasanlı, Güney Azerbaycan…, s.10-11; aynı müellif, Soğuk
Savaşın İlk Çatışması..., s.40
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öldürten Bağırov Güney Azerbaycan’ın işgali için çok uğraşmış ve
bu maksatla Stalin’e sayısız raporlar göndermiştir. Bağırov Kuzey
ve Güney Azerbaycan halklarını aynı idare sistemi, yani komünist
rejim altında birleştirerek hem Azerbaycan halkının, hem de Sovyet şefi Stalin’in takdirini kazanmak istemiştir.1610 Nitekim Sovyet
birliklerinin Azerbaycan’ı işgalinden sonra harekete geçen Bağırov Moskova ve Baku kontrolünde icraat yapacak bir idare şeklini
Güney Azerbaycan’da oluşturmak için derhal çalışmaya başlamıştır. 29 Ağustos 1941 tarihinde Stalin’e gönderdiği raporda Bağırov,
Güney Azerbaycan’ın idaresiyle ilgili şu konuları dile getirmiştir:
“Birliklerimizin bölgeye müdahelesi bir takım sorunları gündeme
getirmiştir. Bu sorunların çözüme kovuşturulması için direktiflerinizi bekliyoruz. Öncelikli olarak belirtmeliyim ki, birliklerimizin İran
sınırını yarıp içeri girmesi buradaki halk tarafından sevinçle karşılanmıştır. Öte yandan yerel idareciler bölgeyi terk etmişlerdir. Bizim
birliklerimiz ele geçirdikleri kasabalarda yasaların işlemesi ve yaşamın normale dönmesi için kendi yönetimlerini oluşturmaktadırlar.
Sonuçta, daha önceki yönetim döneminde toplumun ihtiyaçlarının
karşılanmadığı gerçeğini anladık. Bu ihtiyaşları karşılamak bizim
prestijimizi yükseltecektir.2611
Stalin, Bağırov’a verdiği cevapta acele etmemesini, yakında gerekli talimatı göndereceğini bildirmiştir. Fakat Güney Azerbaycan’da
istediği idareyi en kısa zamanda kurmak isteyen Bağırov, Nahçıvan üzerinden Tebriz’e giderek halkla görüşmelerde bulunmuş ve
bu seyahatiyle ilgili şu raporu da Stalin’e göndermiştir: “…Güney
Azerbaycan toprakları bizim halkımızın yani Azerbaycan Türklerinin gerçek ana vatanıdır. Cumhuriyetimizin sınırları içinde barınan yurttaşlarımız birçok yakınıyla uzun süredir birbirlerinden ayrı
yaşamaktadır. İran yönetimi Güney Azerbaycan’ı çeşitli bölgelere
ayırarak yönetmiş, mali imkanlarını ellerinden alarak bu insanlara
büyük sıkıntılar çektirmişlerdir. Artık bu yanlışlıkları düzeltme zamanı gelmiştir.”3612
Bu raporlar üzerine Bağırov Moskova’ya davet edilerek orada Komünist Partisi yöneticileriyle etraflıca görüşmüş, Güney
Aygün Attar, İran’ın Etnik Yapısı, Ankara, 2006, s.276
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Azerbaycan’da kurulacak Sovyet yönetimiyle ilgili idare, hukuk,
tarım ve külütr alanlarında ne gibi yeniliklere ihtiyaç duyulduğunu
tespit etmişlerdir. Bu görüşmede Bağırov, partisinin merkez komitesi
üyelerinden yakın arkadaşı Aziz Aliyev Mehmet Kerimoğlu’nun bu
idare sisteminin başına getirilmesini kabul ettirmiştir. Aziz Aliyev’e
Tebriz’de kuracağı yönetim sisteminde propaganda işlerini yürütmede Süleyman Rahimov, tarım ve köy hizmetlerini Meybalı Emir
Aslanov, sağlık hizmetlerini Mustafa Kuliyev, özel idare hizmetlerini Ağa Selim Atakişiyev, Türkçe yayın işlerini Mirza İbrahimov
yardımcı olacaktır. Bu heyetin emrinde çalışacak 500 kişilik sivilaskerden oluşan özel ekip ise eğitimden geçirilerek vazifeye hazır
hale getirilecekti. Bu eğitim esnasında Bağırov’un şu konuşmayı
yaptığını görüyoruz: “Burada, bir konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum, oda şudur: Bizim Kızıl-Ordumuz ne zamana kadar orada
yani Güney Azerbaycan’da kalacaktır bilemeyiz. Ama biz Güney
Azerbaycan’da yüzlerce insanımızın açlıktan ölmesine göz yummayacağız. Biz Azerbaycanlılarda eğer bir damla Azerbaycanlı kanı
bulunuyorsa, er veya geç orada bulunan ve zamanında bizden zorla
ayrılmış Güney Azerbaycan halkıyla birleşmek zorundayız. Bunu
gerçekleştirmek için bizim yeterli gücümüz ve cesaretimiz vardır.
Ne denli zor olursa olsun biz, Güney Azerbaycan işçi ve köylülerinden bu desteği esirgememeliyiz. Bizi buna namusumuz, şerefimiz, insaniyetimiz ve sadakatimiz zorlamaktadır.”1613 Hazırlıklarını
tamamlayan bu ekip 21 Eylül 1941 günü Tebriz’e giderek işe başlamıştır. Tebriz’de gerekli idari yönetim şeklini oluşturan ekip, bir
müddet sonra da Güney Azerbaycan’ın diğer şehirlerinde de aynı
yönetim şeklini kurmuşlardır.
c) Güney Azerbaycan Muhtar Cumhuriyetinin Kuruluşu ve
Pişeveri Hükümeti
Sovyetlerin, Kuzey ve Güney Azerbaycan Türkleri arasından
komünizmi benimsemiş şahsiyetlere kurdurduğu yönetim ilk darbeyi Sovyet subaylarından yemiştir. Güney Azerbaycan’da bulunan
Kızıl-Ordu birliklerinin komutanlarının içkiye düşkün halleri halk
arasında menfi tesir yapmıştır. İran’da bulunan Sovyet büyükelçisi,
1 613
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askeri makamlar ve sivil idarenin başında bulunan Aziz Aliyev; bu
konuda çıkan tartışmaları sona erdirmek için toplantılar yapmışlardır. Bu toplantıların sonunda insiyatifin sivil yönetimin başkanı olan
Aziz Aliyev’e bırakılmasına karar verilmiştir.1614
Kendilerine yardım vaadi ile gelen Sovyet yöneticilerinin idari
alanda gösterdiği başarısızlık Güney Azerbaycan Türk aydınlarını
düş kırıklığına uğratsa da onlar kısa zamanda kendilerini toparlayarak Muhtar Azerbaycan Cumhuriyeti için çalışmalarını hızlandırmışlardır. Bu faaliyetlerin Güney Azerbaycan’ı Kuzey Azerbaycan
ile birleşmeye götürmesinden ve İran’ın parçalanmasından korkan
İngilizler, 1943 yılında Seyit Ziyaeddin’e kurdurdukları Vatan Partisi kanalıyla Güney Azerbaycan Aleyhinde bir muhalefet kampanyası başlatmışlardır. 1944 martında İran’da yapılan Millet Meclisi
seçimlerine Halk Partisi (Tudeh) ile Vatan Partisi adayları girmiştir. Halk partisi listesinden Güney Azerbaycan’da seçimlere giren
Türk aydınları 21 milletvekili çıkarmışlardır. Fakat Amerikalıların
İngilizleri desteklemesi üzerine dengeler Azerbaycan Türkleri aleyhinde gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmeler üzerine Sovyet yönetimi, Güney Azerbaycan’daki yöneticileri istişare için Moskova’ya
davet etmiştir. Yapılan İstişare toplantısında şu kararlar alınmıştır:
“Azerbaycan’da vazife gören Sovyet idarecileri kademeli olarak vazifelerini Azeri Türklerine devredecek. Azeri öğretmenlere, edip ve
şairlere Azerbaycan Türkçesinde eğitim yapılması için her türlü destek sağlanacak. Bu devir teslim işleri devam ederken Baku’da tahsil
görmüş Güney Azerbaycan Türklerinden bazıları Tahran’daki Sovyet
Büyükelçiliği’nde de vazifew yapacaklardır. Ayrıca Tebriz’de Türk
dilinde 10 yıllık temel eğitim veren bir okul açılacaktır. Farsçanın da
öğretileceği bu okulda vazife görecek bütün öğretmenler Azeri Türklerinden olacaktır. Tebrizde açılacak bir bankayla ile ülkenin ekonomik ve ticari hayatını canlanmasına gayret gösterilecektir.’’2615
Moskova’da alınan yukarıdaki kararların Güney Azerbaycan’da
uygulanmaya başlaması, milliyetçi Türk aydınlarını yeniden ümitlendirmiş ve Muhtar Azerbaycan Cumhuriyeti için çalışmalarını
hızlandırmışlardır. Böyle bir çalışmanın bir organizasyona göster1 614
2 615
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diği ihtiyacı karşılamak maksadıyla daha önce Rıza Şah tarafından
faaliyeti yasaklanan Azerbaycan Demokrat Partisi’nin yeniden açılmasına karar verilmiştir. Güney Azerbaycan Türkleri arasındaki bu
çalışmayı öğrenen Kuzey Azerbaycan Komünist Partisi lideri Bağırov hemen devreye girerek bu parti çalışmalarını yürüten ekipten A.Kambahşi, Sadık Padegan, H.Ali Şebüsteri ve Seyit Cafer
Pişeveri’yi istişare için Bakü’ye davet etmiştir. Bakü’de yapılan görüşmelerden sonra Güney Azerbaycan’da kurulacak demokrat partinin başkanlığını Pişeveri’nin yapmasının doğru olacağı kararına varılmıştır. Bir zamanlar Moskova’dan ayrı bir komünist politikasının
Güney Azerbaycan ve İran için daha faydalı olacağını düşünen ve
bu uğurda hapislerde yatan Pişeveri Güney Azerbaycan Türkleri’nin
kurtuluşu için iyi fikirlere sahip bir lider idi.1616
Tebriz’e dönen Pişeveri ve arkadaşları, muhtelif halk kesimlerini temsilen 80 civarında Azeri Aydını ile bir seri toplantılar yapmış
ve Güney Azerbaycan halkına daha müstakil bir hayatı sağlayacak
Azerbaycan Demokrat Partisi’nin yeniden faaliyete başlarken çalışma prensiplerini ve programını tespit etmişlerdir. 3 Eylül 1945’de çalışmalarına fiilen başlayan Azerbaycan Demokrat Partisi’nin (ADP)
tüzüğü ana hatları ile şu maddeleri ihtiva ediyordu: a- İran seçime
dayalı anayasal bir rejime sahip olmalıdır. b- Müstakil İran’ın içinde
Güney Azerbaycan Muhtar (özerk) bir idareye sahip olmalıdır. cÖzerk Azerbaycan İdaresi eğitimi Türk dilinde yapacak, fakat Farsçayı da öğretecektir. d- Güney Azerbaycan halkı kendi ülkesini kendisi yönetecektir. e- Köylü ile ağa, işçi ile işveren ilişkileri adil ve
yasal bir zemine kavuşturulacaktır. f- Güney Azerbaycan’nın yer altı
ve yerüstü zenginliklerinin önemli bir kısmı önce Azerbaycan halkı
için kullanılacak, geri kalanı da merkezi hükümete bırakılacaktır.2617
Bu arada 5 Eylül 1945 yılından itibaren “Azerbaycan” adında bir
gazete çıkarmaya başlayan Pişeveri ve arkadaşları Azerbaycan halkı
için yapmak istedikleri hizmetleri bu gazete kanalıyla halka duyur1 616
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maya başlamıştır. İran’ın toprak bütünlüğü içinde Güney Azerbaycan
halkının içişlerinde özerk olmasını savunan Pişeveri ve arkadaşları,
Azerbaycan Gazetesi vasıtasıyla düşüncelerini şöyle dile getiriyorlardı: “Bağımsızlığın kaynağını kaldıran Azerbaycan halkı artık
Tahran hükümetlerinin zulmü ve fitnesi altında ezilmeyecektir.
Azerbaycan halkı geçmişte parlak bir kültüre sahip idi. Şimdi geri kalamaz. Azerbaycan halkının kendi güzel ana dili var.
Bu dil okullarda okutulmalı, resmi makamlarca yazılmalıdır.
Azerbaycan’ın zengin kaynakları Azerbaycan halkının olmalıdır. Azerbaycan’da sanayi merkezleri kurulmalı, Azerbaycan
kültürel bir tarım ve sanayi ülkesine dönüştürülmelidir. İşçiler
işsiz, köylüler topraksız kalmamalıdır. Azerbaycan her alanda
özgün bir şekilde kalkınmalıdır.”1618
Pişeveri’nin ve Azerbaycan Demokrat Partisi’nin İran’ın
bütünlüğü içinde Azerbaycan’ın hak ve özgürlükleri için başlattığı bu mücadele Tahran’da iki merkezde hoşnutsuzluk yaratmıştır.
Bu merkezlerden biri İran Komünist Partisi TUDEH, diğeri ise İran
Hükümeti idi. Moskova merkezli komünist faaliyetleri benimseyen
TUDEH Partisi, Azerbaycan Demokrat Partisi’nin halk üzerinde
bıraktığı müspet havayı görünce, İran’da tesirinin iyice azalacağını
düşünerek Azerbaycan Demokrat Partisi ile birleşmeyi teklif etmiştir. Fakat taraflar arasında yapılan görüşmelerde bir anlaşma sağlanamamıştır. Zira, Pişeveri ve arkadaşları Sovyet tipi bir komünist
partisinin İran ve Güney Azerbaycan için faydalı bir hareket olamayacağını düşünerek bu fikre karşı çıkmışlardır. Ayrıca Pişeveri,
gençlik yıllarında benimsediği komünist fikirlerden ve Sovyetler
Birliği’nde gördüğü komünist rejimden ve tatbikatından hızla uzaklaşmış ve bir nevi sosyal demokrat bir düşünceye dönmüş idi.2619
Sonunda, Pişeveri’nin görüşlerini doğru bulan bir kısım TUDEH
üyesi parti ileri gelenleri Azerbaycan Demokrat Partisi’ne katılarak bu partinin çalışmalarına destek vermişlerdir. Bu yeni katılımla Azerbaycan Demokrat Partisi’nin yönetim kadrosu şu kişilerden
oluşmuştur: Seyit Cafer Pişeveri başkan, üyeleri ise Nizamü’d-devle
Rabii, Hasan Birenk, Ali Meşinci, Kulam Hüseyn Ferşçi, Müezziza1 618
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de, H.A.Şebüsteri, Hasan Zafiri, Sadık Pagani, Cafer Kaviyan, Zeynelabidin Kulam, M.Burhani ve Y.Kelenteri.1 620
İran yönetiminin tavrına gelince: İran yönetimi, Güney
Azerbaycan’da özerk bir yönetimin kurulmasını istemiyordu. Zira,
üç yıldır Sovyet işgali altında olan Güney Azerbaycan’da Tahran
hükümetinin hiçbir sözü geçmiyordu. Ayrıca, Pişeveri önderliğinde
Azerbaycan Demokrat Partisi’ne halkın gösterdiği büyük ilgi Tahran
yönetiminin gözünü korkutmuştu. Bu gelişmelerin sonunda Güney
Azerbaycan’ın Kuzey Azerbaycan’la birleşmesinden korkan İran
yönetimi Güney Azerbaycan’da sık sık sabotajlar yaptırıp halkı Tahran idaresinde kalmaya zorluyordu. Fakat bölge Sovyet işgali altında olduğu için daha fazla ileri de gidemiyordu. Tahran yönetiminin
en büyük güvencesi, bölgede Sovyet nüfuzunu istemeyen İngiliz ve
Amerikan desteği idi.2 621
Bütün bu olaylar gözönünde bulundurulduğunda, Pişeviri ve arkadaşlarının takip ettiği yol en makul olanı idi. Pişeveri İran’ın bütünlüğü içinde Güney Azerbaycan halkı için daha özgür bir hayatı sağlayacağına inandığı Tahran’dan bir özerklik istiyordu. Rıza Han’ın 19251943 arasında uyguladığı Farslılaştırma politikası, Güney Azerbaycan
Türklerini hem kültürel hem de ekonomik yönden perişan etmişti. Bu
perişanlık Sovyet işgali döneminde de devam etmekle birlikte, Sovyet
denetimindeki Kuzey Azerbaycan idarecilerinin, özellikle Bağırov’un
desteği ile hak ve özgürlüklerini yeniden düşünme ve bu uğurda teşkilatlanma fırsatı bulmuşlardı. Azerbaycan Demokrat Partisi’nin ortaya
koyduğu program ve lider kadrosunun yaptığı açıklamalar Azerbaycan halkını son derece umutlandırmıştır.
Azerbaycan Demokrat Partisi’nin halka yaptığı açıklamalar ve
“Azerbaycan Gazetesi”nde parti liderlerinin ve aydınlarının neşrettiği makaleler Güney Azerbaycan Türkleri arasında gelecekleriyle
ilgili büyük heyecan ve ümitlerin doğmasına neden olmuştur.
Azerbaycan Demokrat Partisi (ADP)’nin yöneticileri bu ortamdan istifade ederek Tebriz’in dışında bulunan Erdebil, Marağa,
Merend, Selmas, Urmiye, Hoy, Culba, Şişevan, Negede ve Sarab
yerleşim bölgelerinde de partinin şubelerini açmışlardır. Bu açılan
1 620
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parti şubelerinde halka yönelik konferanslar tertip edilerek yakın
gelecekte yapılmak istenen reformlar hakkında bilgi verilmiştir.1622
ADP’nin muhtelif şehirlerde yaptığı bu toplantılarda bazı delegeler Güney Azerbaycan’ın özgürlüğü için mücadele eden Settarhan,
Bağırhan ve Hıyabani’nin resimlerini taşıyarak halkı coşturmuş ve
milli heyecanın artmasına sebep olmuştur.
Güney Azerbaycan’ın muhtelif şehir ve kasabalarında yapılan
bu toplantıların sayısı, Ekim-Kasım döneminde 180’i bulmuştur. Bu
toplantılardan ve oluşan fikirlerden son derece memnun kalan Pişeveri ve arkadaşları, kurmayı düşündükleri Özerk Cumhuriyeti ve
yapılacak genel seçimleri tartışmak için Tebriz’de büyük bir “Halk
Temsilcileri Kongresi” tertip etmeye karar verdiler. Bu maksatla,
partinin teşkilatlandığı her bölgeden seçilecek delegeleri Tebriz’e
davet ettiler. 687 kişiden oluşan bu halk temsilcileri Tebriz’in şehir
tiyatrosunda iki gün (20-21 Kasım) süreyle tartışarak gelecek için
önemli kararlar aldılar. Bu kararlar çerçevesinde ilk etapta özerk bir
yönetimin kurulmasını sağlayacak bir “Milli Hükümet”in oluşturulması ele alındı. Bunu gerçekleştirmek için de “Halk Kongresi”nin
adı değiştirilerek “Kurucu Meclis” (Meclis_i Müessesan) adını aldı.
Ayrıca delegeler, aralarından seçtikleri 39 kişilik bir heyete de ülkede derhal seçime gidilmesi ve demokrat bir hükümetin kurulmasını
istemişlerdir.2 623
Halk Kongresi’ne katılan delegelerin temsilcileri birbirinden
ateşli konuşmalar yapmışlardır. Fakat, Pişeveri’nin yaptığı konuşma daha oturaklı olmuş ve bütün delegelerin ve gözlemcilerin beğenisini kazanmıştır. Pişeveri uzun konuşmasında özetle şu konuları
dile getirmiştir: “Demokrat oluşumların birliği sonucu diktatörlerin
çökertildiği, zorbalığın ve baskının sona erdirildiği, bütün bütün
milletlerin kendi kendilerini yönetme ve kendi kaderlerini serbestçe
tayin etme hakkı kazandığı bir zamanda Azerbaycan Türk toplumu
bir millet gibi kendi iradesiyle tarihi haklarını kazanmak uğrunda
mücedele ederek, bu amacını bir türlü anlamaya çalışmayanlara
Azerbaycan halkının kendi haklarını belirlemeye yetkin olduğunu,
1 622
Azerbaycan Milli Hükümeti, (1945-1946) ve S.Cafer Pişeveri,
s.22-24 ve 83-84
2 623
C. Hasanlı, Soğuk Savaşın İlk Çatışması İran-Azerbaycan, s. 169-173;
A. Attar, İran’ın Etnik Yapısı, s. 286-287.
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İran’dan ayrılmak düşüncesinde olmadığını ve İran’ın diğer toplumlarıyla kardeşlik ilişkilerini korumayı kendisine borç bildiğini
hatırlatmaktadır.”1624
Halk Kongresi’nin onayından geçen ve 25 Kasım 1945 günkü
“Azerbaycan Gazetesi”nde yayınlanan karar metni ise şu maddalerden oluşuyordu:
“1) Azerbaycan Türkleri’nin, tarihteki gelişim süreci göz
önüne alınarak kendine özgü etnik kimliği, dili, gelenek ve görenekleri bulunmaktadır. Bu özellikler ona, İran’ın devlet yapısını
ve toprak bütünlüğünü çiğnemeden Atlanta Bildirisi’nin prensipleri doğrultusunda dünyanın diğer bütün toplumları gibi kendi bağımsız hak ve hukukunu belirleme yetkisi tanımaktadır.
2) Azerbaycan Türk halkı, İran’ın diğer bölge topluluklarıyla kültürel, ekonomik ve siyasal bağlarını, öte yandan şimdiki İran devletinin oluşumundaki rolünü ölçü edinerek Halk
Kongresi’nde ulusal özerklik gibi anayasal haklarını savunurken her türlü ayrılıkçı ve İran’ın toprak bütünlüğünü bozacak
oluşumların dışında kalmaktadır.
3) Azerbaycan toplumu İran Anayasası’nda belirtilen demokratik hakların savunucusudur. İran’ın bütün eyalet ve bölgelerinde olduğu gibi, Azerbaycan Türkleri de kendi milletvekillerini İran Millet Meclisi’ne gönderecek ve vergilerin adil biçimde paylaşımına çalışacaktır.
4) Azerbaycan toplumu, dünyanın diğer yetkin ulusları gibi
kendi ulusal hükümetini oluşturacağını resmen duyurmakta ve
bunu yaparken İran’ın devlet bağımsızlığını ve coğrafi bütünlüğünü gözeterek kendi içişlerini ulusal demokratik bir yönetim
aracılığıyla yürütmeyi amaçlamaktadır.
5) Özgürlük ve demokrasi yolunda çok çileler çeken ve büyük
ödün veren Azerbaycan ulusu kendi ulusal hükümetini sadece
ve sadece demokratik prensipler temelinde oluşturmayı düşünmektedir. Bu amaçla Halk Kongresi’nin onayladığı bu öneriler
doğrultusunda kendi Milli Meclisini oluşturmakla kurulacak
ulusal yönetimi denetleyecek bir toplumsal güce meşruluk sağlamış olmaktadır.
1 624

C. Hasanlı, Soğuk Savaşın İlk Çatışması İran Azerbaycanı, s. 174-
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6) Azerbaycan ulusu için kendi ana dilinin önemi ifadelere
sığmayacak kadar büyüktür. Yabancı bir dilin zorla dayatılması
Azerbaycan ulusunun dünyasal gelişimden alıkonması, kültür
ve teknoloji alanında geriletilmesi ve ulusal eğitim yolunun tıkanması anlamına gelmektedir. Bu tarihsel eşitsizliği ortadan
kaldırmak için Halk Kongresi’nin onayı doğrultusunda Milli
Birlik en kısa zamanda bütün devlet dairelerinde Türkçe’nin
uygulamaya konulması ve okullarda Türkçe eğitim yapılması
sorumluluğunu üzerine almıştır.
7) 700 katılımcı ve 150 bin destekleyicisiyle Halk Kongresi
kendisini toplum iradesi ve doğrultusunda Kurucular Meslisi
ilan ederek Azerbaycan’ın içişlerini yönetecek 39 kişilik Ulusal
Birliği’ni oluşturmakla ona toplumun ulusal haklarını korumak için yetkili birimlerle görüşmeler yürütmek, aynı zamanda
Azerbaycan Milli Meclisi’ne seçimleri düzenlemek sorumluluğunu vermiştir.”1 625
Bu bildirinin sonlarında Güney Azerbaycan Türkleri’nin özgür
bir yönetim oluşturmada hiçbir engeli tanımayacağı, bunun için İran
ve diğer dünya devletlerinin buna engel olmamaları ikazı yapılarak
“kardeş kanının dökülmesine” izin verilmeyeceği belirtilmekteydi. Şayet, “Merkezi İran yönetimi Azerbaycan ulusunun bu doğal haklarını silah kullanarak engellemeye kalkışırsa Azerbaycan Türkleri kendi çıkarlarını korumak adına diğer yöntemlere
başvurmak zorunda kalacak, ulusal özerklik uğrundaki mücadelesini son nefesine kadar savunacaktır” denilerek şu sözlerle
sona ermektedir: “Dünyaya duyuruyoruz: Azerbaycan’da bir
Türk topluluğu yaşamaktadır; bu topluluk kendi haklarını korumak için her türlü savaşını gerçekleştirmeye söz vermiştir. Bu
toplum özgürlük ve demokrasi bayrağını Asya’nın bir köşesinde
dalgalandırmaktadır.”2 626
Güney Azerbaycan Türkleri’nin, kendi topraklarında özgür bir
yaşam tarzını gerçekleştirmek için Halk Kongresi’nde aldığı bu kararlar hem Tahran’da hem de Moskova’da tepkiyle karşılanmıştır.
İran hükümetinin desteği ile çıkan gazetelerden “Kişver” neşrettiği
1 625
2 626
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Hasanlı, a.g.e., s.175-177
Hasanlı, a.g.e., s.177

bir başmakalede Azerbaycan Demokrat Partisi’nin liderlerini İran
devletini parçalamakla suçlamış ve şu gerçek dışı ithamda bulunmuştur: “Azerbaycan demokratları, Azerbaycan’ı özgür ve bağımsız görmek istiyorlarmış. Bu hainler Azerbaycan’ın İran’ın
bölünmez bir parçası olduğu hiç anlamazlar mı? Zerdüşt ve
Şemsi Tebrizi’nin vatanının entrikalar yuvasına dönüşmesine
İran hiçbir zaman müsaade etmeyecektir” dedikten sonra Günez
Azerbaycan halkının eğitimi kendi ana dilinde, yani Türkçe yapma
kararına ise şu tepkiyi göstermiştir: “İran’ın yurtseverleri! Bu lafların gerisinde nelerin yattığını anlıyor musunuz? Bu laflarla başkalarını sokacak yurtları bulunmayan hainlerin Azerbaycan’ın
oğul ve kız evlatlarını kendi ulusal dilleri Farsça’dan ayırmak
istediklerini anlayabiliyor musunuz?”1 627
Hükümet destekli Tahran basınının neredeyse tamamı Güney
Azerbaycan Türkleri’nin özerklik düşüncesine, Türkçe eğitim isteğine ve bürokratik işlemler ile eyalet ve bölge encümenlerinin oluşturulması isteklerine adeta ateş püskürmüşlerdir.
İran basınındaki tenkitlerin en haksızı ise Türkçe’ye yapılmıştır.
Halbuki Türkçe, İran coğrafyasında en az Farsça kadar konuşulan,
Türk hanedanlar döneminde saray ve ordu dili olarak kullanılan bir
dildir. Bu dilin Azerbaycan Türkleri’ne Moğollar tarafından öğretildiği iddiası ise tarihi gerçeklere tamamen aykırıdır. Türkçe’nin ve
Türk kültürünün hakimiyeti altına girmekten çekinen ve korkan Fars
aydınları dün olduğu gibi bugün de Türkçe’ye hücum etmektedirler. Büyük oryantalistlerden Prof.V.Minorsky’nin de dediği gibi İran
şovenistleri Türk kültürünün hakimiyeti altında kalmaktan daima
korkmuşlardır.2 628
Tahran basınının Türkçe’yi hedef alan gerçek dışı kampanyasına
en sert yanıt ise Selmas şehri temsilcisi ve ADP ileri gelenlerinden
muallim, edip ve şair Mükerremü’l-Mülk’den geldi. O, Azerbaycan
Gazetesi’nde çıkan cevabında şöyle diyordu: “Tahran’daki merkezi yönetim ve bakanlar öncelikli olarak kendi çıkarlarını ve
cephelerini düşündüklerinden bizi hep karanlıkta tutmayı, kültür ve bilimin kapılarını çocuklarımızın yüzüne kapatmayı yeğ1 627
2 628

Hasanlı, a.g.e., s.150
Mehmet Saray, Türk-İran İlişkileri, ATAM, Ankara, 1999, s.33-34
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lemişlerdir. Bize, ana dilimizin Türkçe olmadığını söylüyorlar.
Güya bu dili bize Moğollar öğretmişler, Azerbaycan Türkleri’nin
Moğol baskısıyla kendi dillerini unuttuklarını iddia edenler cahil insanlardır. Madem öyle, o halde bu soruyu cevaplamalarını isterim: Moğollar yüz yıl bizleri yönetemedikleri halde nasıl
oluyor da dillerini bize bırakarak siyaset sahnesinden çekiliyorlar ve altı yüzyıldan fazla bürokratik güce sahip olan Farslar,
her türlü zorbalıklarına rağmen, bu dili (türkçeyi) değiştirmeyi
başaramamışlardır? Bizim bir dilimiz var ve bu dil bize ecdadımızdan miras kalmış Türkçe’dir.”1629 İran basınının tehditlerine
ise Serap şehri temsilcisi Haşimi aynı gazetede şu cevabı vermiştir:
“Azerbaycan ulusunun cesareti ve yiğitliği her kesimce biliniyor. Bizim ocağımızın ateşi dünyayı aydınlatmaktadır. Bu ateş
bugün için düşmanlarımızı yakacak güçtedir. Azerbaycan Türkleri kendi ataları Settar Han ve Bağır Han’ın yiğitliğini yeniden
sergilemeye hazırdır.”2 630
Moskova’nın, yani Sovyetlerin tepkisine gelince; Güney
azerbaycan’ın Pişeveri önderliğinde, İran sınırları içinde demokrat
ve özerk bir yönetim için verdiği mücadele ve Halk Kongresi’ne
katılan delegelerin aldığı yukarıdaki kararlar Sovyet yöneticilerinin
hiç hoşuna gitmemiştir. Sovyetlerin, işin başından beri en büyük arzuları, Kuzey Azerbaycan’da yaptıkları gibi, Güney Azerbaycan’da
da bir komünist yönetim kurmak ve bu yönetimin kendilerine bağlı kalmalarını sağlamaktı. Bu şekilde İran’a komünizmi sokmak ve
İran petrollerinden istediği payı almaktı. II.Dünya Savaşı sonlarına
yaklaşıldığı için, Sovyet lideri Stalin ile Amerikan lideri Roosevelt
ve İngiliz lideri Churchill savaş sonrası durumu görüşmeye başlamışlardı. İngiltere ve ABD, savaşın sonunda İran’ı işgal eden bütün
ülkelerin askerlerini geri çekmelerini istiyordu. Sovyetler Birliği’nin
uymak zorunda kalacağı bu görüşme ve kararlar, Sovyet liderlerini
oldukça rahatsız etmeye başlamıştır. Pişeveri önderliğindeki Güney
Azerbaycan’ın Sovyet nüfuzundan oldukça uzaklaşması, bu ülkeyi
Kuzey Azerbaycan ile birleştirme ve Sovyetler için bir atlama tah1 629
4 Ekim 1945 tarihli Azerbaycan Gazetesi’nden naklen veren Hasanlı,
a.g.e.,s.158
2 630
Hasanlı, a.g.e.,s.159

350

tası olmaktan uzaklaştırması Moskova’nın pek hoşuna gitmemişti. Nitekim, Tebriz’de toplanan Halk Kongresi’nde alınan kararlar
Moskova’da Sovyet yöneticileri tarafından uzun süre tartışılmış ve
Güney Azerbaycan için yeni stratejiler tespit edilmiştir. Bu yeni stratejiye göre Sovyetler, Güney Azerbaycan’daki yeni oluşuma mümkün olduğu kadar destek olacak ve İran’daki menfaatlerini kollamada ve korumada Güney Azerbaycan hareketini bir maşa olarak
kullanacaktı.1 631
Tahran ve Moskova’daki bu gelişmeleri iyi takip eden ve bu
merkezlerle mümkün olduğu kadar sürtüşmeye girmeden Güney
Azerbaycan’ın özerkliği davası için Pişeveri ve arkadaşları çalışmalarını aralıksız sürdürdüler. Halk Kongresi’nden sonra tespit edilen
Seçim Komitesi vAkil kaybetmeden seçim hazırlıklarına başlamıştır. Seçim komitesi gerekli çalışmaları yaparak Azerbaycan halkına
seçim şartlarını şöyle ilan etmiştir: 1- Kadın-erkek ayrımı yapmadan
20 yaşını doldurmuş her Azerbaycan Türkü seçimlerde oy kullanabilecektir. 2- 27-80 yaş arasında olan okuma bilen her Azerbaycanlı
milletvekili adayı olabilecektir. 3- Seçimler beş gün içinde tamamlanacaktır. 4- Seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için halkın
her kesiminden seçilen 12 kişilik bir gözlemciler heyeti oluşturulacaktır. 5- Vekil adayları her kesimden olduğu gibi, milletvekili seçildikten sonra bütün halk kesimlerine hizmet götürecektir.2 632
27 Kasım 1945 günü ile 1Aralık 1945 günleri arasında gerçekleştirilen Güney Azerbaycan seçimleri başarıyla tamamlanmış ve
101 kişi Milli Meclis’e girme hakkı kazanmıştır. Bu 101 milletvekili
şu mesleklere mensup insanlardan oluşuyordu: Aydınlar (16), Köylü
(12), Memur (10), İşçi (15), Malik-Toprak Sahibi (12), Fabrikatör
(2), Sanatkar (14).3 633
12 Aralık 1945’te toplanan Azerbaycan Milli Meclisi üyeleri
Meclis Başkanlığına S.Ali Şebisteri’yi, yardımcılıklarına da Sadık Padegan, ve Hasan Cevdet ile N.Rafii Beyleri seçtiler. Milli
Geniş bilgi için bkz., Hasanlı, a.g.e.,s.160-168: C. Hasanlı, “Sovyetlerin Askeri Strateji Planlarında Güney Azerbaycan”, Türk Dünyası Tarih
Dergisi, sayı: 134 (1998), s.50-54
2 632
Davut Turan, “Milli Hükümetin Siyasal Yapısı”, Azerbaycan Milli
Hükümeti (1945-1946), s.43
3 633
Azerbaycan Milli Hükümeti (1945-1946), s.43
1 631
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Meclis’in Başkanlık kurulunun diğer komisyonlarının ve üyelerinin seçiminden sonra sıra Hükümeti kurmaya gelmiştir. Milletvekillerinin tamamının oyu ile Hükümeti kurma görevi Seyit Cafer
Pişeveri’ye verilmiştir. Pişeveri kısa bir çalışmadan sonra hükümet
üyelerini tesbit ederek Milli Meclis’in onayına sunmuştur. Meclis’in
onayından geçen Pişeveri başkanlığındaki hükümetin üyeleri şu şahıslardan oluşuyordu: İçişleri Başkanlığına eski bir yargıç olan Selamullah Cavid, Adalet Bakanlığına yine eski bir yargıç olan Yusuf
Azim, Maliye Bakanlığına Gulanı Rıza İlhami, Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığına Rıza Resuli (daha sonra Hasan Cevdet), Tarım Bakanlığına Cavid Mehtaş, Sağlık Bakanlığına Dr. Hasan Örengi, Kültür
ve Eğitim Bakanlığına Muhammed Biriya, Ulaştırma Bakanlığına
Mirza Rebi Kebiri ve Askeri İşler (Milli Savunma) Bakanlığına da
Cafer Kavian getirilmiş bulunuyordu.1 634
Pişeveri Hükümeti vAkil geçirmeden çalışmalarına başladı. İlk
iş olarak her bakanlığın, Güney Azerbaycan olarak bilinen bölgede,
teşkilatlanmasını ve bu teşkilatlar kanalıyla çalışmalarını başlattı. En
faal bakanlıkların başında Eğitim Bakanlığı geliyordu. Bu bakanlık,
cehaleti yenmek ve Güney Azerbaycan halkını aydınlığa kavuşturmak
için bütün köy ve kasabalara kadar uzanan bir çalışma programı
hazırlandı ve yeni okullar açıldı. Daha önce yetişmiş öğretmenlere
ilaveten, pek çok edip ve şairin de vazife almasıyla, öğretmen ihtiyacı
büyük ölçüde karşılandı. Eğitim hayatına bir canlılık geldi. Azerbaycan Türkçesi ile yapılan eğitimde, ayrıca Farsça da öğretiliyordu.
Eğitim hayatına paralel olarak Hükümet, bütün yazışmalarını Azerbaycan Türkçesinde yapıyordu. Sadece merkezi hükümetle, yani
Tahran’la yapılan yazışmalar Farsça gerçekleşiyordu. Bu gelişme ilk
etapta normal gibi görünse de çok geçmeden Tebriz’deki Pişeveri
Hükümeti ile Tahran’daki Şah Hükümeti arasında sürtüşmeye
neden oldu. Tahran Hükümeti Güney Azerbaycan’da otoriteyi kendisinin sağlayacağını iddia ederken, Pişeveri Hükümeti buna izin
vermeyeceğini söylüyordu.
1 634
Hasanlı, a.g.e.,s.204-205: G.Lenczawski, Russia and the West in
Iran, 1918-1948, s. 289; Davut Turan, “Milli Hükümetin Siyasal Yapısı”,
Azerbaycan Milli Hükümeti, (1945-1946) ve S.Cafer Pişeveri, s.41-45; Aygün Attar, İran’ın Etnik Yapısı, s.287-289
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Pişeveri Hükümeti’nin otonom yapısını kabul etmeyen İran
Hükümeti, General Derahşani komutasındaki askeri birlikleri Güney
Azerbaycan’a göndererek Tebriz’i kontrol etmeye kalkıştı. Bu gelişmeyi gören Sovyet kuvvetleri komutanı, İran birliklerinin önünü keserek Tebriz’in işgaline izin vermedi. Güney Azerbaycan’ın İran birlikleri tarafından işgal edilmeye çalışıldığını duyan binlerce Kuzey
Azerbaycan Türk’ü, kardeşlerine yardım için sınırı geçerek Tebriz’e
doğru ilerlemeye başladı. Gelen gönüllüleri serin kanlı bir şekilde
yatıştıran Pişeveri, kanlı bir çatışmayı önlemiş oldu.1 635
Bu gelişmeler üzerine Pişeveri Hükümeti, Meclis’ten bir yasa
çıkartarak, ülkede asayiş ve otoriteyi sağlamak için “Azerbaycan
Ordusunun Yapılandırılması” çalışmalarına başladı. Bu yasaya
göre, 20 yaşına giren her erkek çocuğun bir buçuk (1,5) yıl süreyle
askerlik yapması isteniyordu. Böylece, Özerk Azerbaycan yönetimi
adına ülkede asayiş ve otoriteyi yasal yollarla sağayacak bir kuvvet oluşturuluyordu. Pişeveri Hükümeti’nin Meclis’ten çıkarttığı
ikinci yasa, İran yönetimi tarafından gözaltına alınıp hapse atılan siyasi suçluların affı ile ilgiliydi. Bu af yasasına diğer mahkumlarında
ilave edilerek cezalarının yarıya indirilmesi maddesi eklenmiş, siyasi af ile birlikte diğer mahkumların ceza indirimi alması Güney
Azerbaycan’da büyük ferahlık yaratmıştır. Ulusal Meclis’in çıkardığı
üçüncü yasa ise Eğitimle ilgili idi. Daha önce Eğitim Bakanlığı’nın
başlattığı çalışmaları bir nevi yasal hale getiren bu yasaya göre,
eğitim alanı ile birlikte, bütün yazışmalarda, yer ve levha adlarında
sadece Azerbaycan Türkçesi kullanılacaktı. Bu yasaların tam metinleri hükümetin bir nevi yayın organı haline gelen “Azerbaycan
Gazetesi”nde 21 ve 23 Aralık 1945 tarihlerinde neşredildi.2 636
Bu yasalardan emniyet güçleri ile ilgili olanının tatbikatında kısa
süre sonra bazı problemlerin çıktığını görüyoruz. Kurulan emniyet
kuvvetlerinin eğitimi ile silahlarının temininde Sovyet1erden yardım
istenmesi, hem İran Hükümeti’ni ve hem de onu destekleyen ABD
ve İngiliz yetkililerini rahatsız etmiştir.3637
1 635
George Lenczowski, The Middle East in world Affairs, 4th
Ed.,London ı98o, s.182.
2 636
21 ve 23 Aralık 1945 tarihli Azerbaycan Gazetesi’nden naklen veren
Hasanlı, a.g.e.,s.237.
3 637
Hasanlı, a.g.e.,s.180

353

Pişeveri Hükümeti’nin son derece yasal yollarla ve demokratça
aldığı yukarıdaki kararlara ve onların uygulanışına, demokrasi ve insan haklarının savunucusu geçinen İngilizler ile Amerikalıların, sırf
İran bölünür endişesiyle, karşı çıkmaları son derece düşündürücüdür.
Halbuki, Pişeveri Hükümeti, İran’dan ayrılmayacaklarını ve özerkliklerini İran’ın bütünlüğü içinde devam ettirmek istediklerini defalarca açıklamasına rağmen, İngilizlerle Amerikalıların bu tavırları
son derece yanlış idi.
ABD ve İngiltere’nin bu genel tavrına rağmen, bazı elemanlarını
Tebriz’e gönderdiğini ve olayları yerinde incelettiklerini görüyoruz.
Bu yerinde tespitlerden ve Pişeveri ile görüşmelerden sonra, İngiliz
ve Amerikalı yetkililerin Güney Azerbaycan Hükümeti ile Tahran Hükümeti’ni bir orta yolda buluşup anlaşmaları için görüşme
masasına oturmalarını öğütlemişlerdir. Batılı bu iki müttefik, şayet
taraflar arasında bir antlaşma sağlanırsa, Sovyet birliklerinin kendileriyle birlikte İran’dan çıkmalarını sağlayacaklarını düşünüyorlardı.1638
İngilizler ile Amerikalıların bu ısrarlı tutumları üzerine Pişeveri,
Güney Azerbaycan’ın İran’dan ayrılmayacağını defalarca belirtmesine ilaveten, Güney Azerbaycan’ın otonom statüsünün
İran Anayasası’nda yer alması halinde İran Hükümeti ile gerekli
görüşmelere başlayabileceğini İngilizlerle Amerikalılara bildirmiştir.
Ne var ki, İranlı yöneticiler, Azerilerin bu teklifini görüşüp Anayasaya koymak yerine onları oyalama yoluna gidince görüşmeler
başlamadan tıkandı. Bu oyalamanın ardında İran Başbakanının bir
planının olduğu ortaya çıkmıştır.
İran Başbakanı Kavamü’s-Saltana, elçileri kanalıyla Moskova,
Londra ve Washington yöneticileri ile temasa geçerek bu ülkelere istedikleri ölçüde İran petrollerinden pay vermeyi, sonra da
Azerbaycan’ın özerkliğine son vermeyi teklif etmiştir.
Bu arada, bazı Amerikalı ve İngiliz temsilcilerinin Güney Azerbaycan da olup bitenler hakkında ülkelerine ilgi çekici raporlar
gönderdiklerini görüyoruz. 15 Aralık 1945 tarihli bir raporunda
ABD Büyükelçisi Murrey şöyle diyordu: “...Demokratlar, Güney
Rossow, “The Battle of Azerbaijan,1946”, s,22–25; Ememi–Yeganeh,
“Iran vs Azerbaijan (1945–1946)” ,s.16–17.
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Azerbaycan’ın bütün köylerinde ve kentlerine denetimi ele
almış1ardır. Demokratları haklı çıkaran gerçeklerin başında
toplumun Merkezi Tahran yönetimine duyduğu güvensizlik
gelmektedir. Karşıtları dahi, merkezi yönetimin eyalete (Güney
Azerbaycan’a) atadığı yetkililerin yolsuzluklara ve rüşvete
karıştıklarını, sivil vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmediklerini
ve büyük toprak ağalarının çıkarlarını koruduklarını söylemektedir… Bu acı gerçekler karşısında halk Pişeveri Hükümetine
bir kurtarıcı olarak bakmaktadır.”1 639
Amerikan Büyü1elçisinden giden yukarıdaki raporlardan sonra
Washington’dan 20 Aralık l945’de Büyükelçi Murrey’e şu talimat
gelir: “İran Başbakanına resmi veya resmi olmayan yollardan şu
mesajı iletmenizi rica ediyorum: İran yönetimi en kısa zamanda
Azerbaycanlılar tarafından ileri sürülen taleplerde gözle görülür
çapta geri adım atsın. Özellikle, okullarda Türkçe’nin Farsça ile
birlikte okutulmasının ve İran Anayasası’na uygun olarak eyalet
encümenlerinin oluşturulmasının doğru olacağı kanısındayım...
Başbakan’a, sizin ona, Azerbaycan’da özerk bir yönetimin
varlığını onayladığınızı teklif etmediğinizi açıklayın”.2 640
Amerikalıların yanısıra İngilizler de boş durmuyordu. Nitekim, İngiliz parlamenterlerinden Philip Price, Kuzey ve Güney
Azerbaycan bölgelerinde halkla temasa geçip onların ve ülkelerinin durumlarını yerinde öğrendikten sonra parlamentoda şu
konuşmayı yapar: ”Güney Azerbaycan toplumu dil, din ve tarih
bakımından komşu Sovyet(Kuzey) Azerbaycan’ı toplumundan ayrılmamaktadır. Sovyet idaresindeki Kuzey Azerbaycan
Sovyetlerin Ekim devriminden bu yana kültürel ve ekonomik
olarak büyük atılımlar gerçekleştirmiştir” dedikten sonra, “Güney
Azerbaycan’da yaşayan halkın kuzeydeki kardeşlerinin bu
durumlarından etkilenmemeleri mümkün değildir”.3641
Olayların bu safhasında, uluslararası durumun da Azerbaycan’daki
gelişmelere tesir ettiğini görüyoruz. II.Dünya Savaşı’nın sona ermeForeign Relations of U.S. 1945, Vol:VIII,s.l95—196
R.Cottam, Iran and the United States, Pittsburgh, 1988,s.67; Foreign Relations of U.S. l945 Vol: VIlI, s.504—505.
3 641
The Cambridge History of Iran, Vol:VII(199l), s.245vd.
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si ile birlikte, İran’ı işgalleri altında tutan üç müttefikin, yani ABD,
Sovyet Rusya ve İngiltere’nin, askeri birliklerini Ocak l946’dan
itibaren geri çekmeleri gerekiyordu. Fakat, Güney Azerbaycan’ın
özerkliğini muhafaza etmek istemesi İran Hükümeti’nin buna izin
vermemesi müttefik devletleri neredeyse birbirine düşürecek hale
getirmişti. Harbin sonlarına doğru Sovyetler Birliği’nin yayılmacı
bir politika takip ederek Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde
işgaller yapması, Türkiye’den taleplerde bulunması, aynı siyaseti, Güney Azerbaycan’ın özerkliğini bahane ederek İran’da
yerleşmeye çalışmasından çekinen ABD ile İngiltere’yi son derece
endişelendiriyordu. Bu endişeleri yenmek, İran’daki Sovyet nüfuzuna mani olmak için ABD ve İngiliz yetkilileri, yanlarına İran
başbakanını da alarak Moskova’da, Sovyet yöneticileri ile uzun
pazarlıklara başladılar. Bu görüşmelerde İran başbakanı Kavamü’sSaltana, petrol kozunu iyi kullanarak üç müttefik ülke ile ayrı ayrı
anlaşmalar yapabileceğini belirterek, Güney Azerbaycan’ın özerklik talebine müspet cevap verilmemesini istemiştir. Aksi takdirde
görüşmelerden çekilebileceğini belirtmiştir.1642 Müttefik temsilcileri
İran başbakanının bu şantajına boyun eğmemiş ve kendisini Güney
Azerbaycan’da Pişeveri Hükümeti ile görüşmeye zorlamıştır. Fakat,
Pişeveri Hükümeti’nin temsilcileri görüşmeler için Tahran’a varınca
İran Hükümeti görüşmelere başlamayı reddetmiştir. Bu şark kurnazlığı
tavrını bırakmayan İran Hükümeti ile bir yere varılamayacağını
gören Pişeveri ve arkadaşları, gerekirse tam istiklal için hareket etme
planları yapmaya başladılar. Bu husustaki düşüncelerini Pişeveri
şöyle dile getirmiştir: “Tahran yönetimi herşeyimizi elimizden almak istiyor. Biz İran’ın bütünlüğünü ve bağımsızlığını defalarca
dile getirdik. Tahran ise özgürlüğümüzü baltalamak için her gün
yeni bir dolap çevirmektedir. Böyle devam ederse biz büsbütün
ayrılıp, kendi bağımsız devletimizi kurmak zorunda kalacağız.
Başka yo1 gözükmüyor...Bu durumda bize şunu söylemek
kalıyor: “Sizinki size, bizimki bize”. Yakamızı bırakın, bırakın
ki kendi evimizi istediğimiz gibi yönetelim”.2 643
Lenczowski,a.g.e.,s.l83; Hasanıı, a.g.e.,s.211-226.
2 Aralık 1945 tarihli Azerbaycan Gazetesi’nden naklen Hasanlı,
a.g.e. ,s.24.
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Bu arada, Pişeveri de zorluklar içinde mücadele ediyordu. Nitekim, kendi hükümetlerini kurarak Güney Azerbaycan’ın problemlerini halletmek için çalışmaya başlamasına rağmen, deneyimsizliği
yüzünden arzu ettiği verimi alamıyordu. Bu sıkıntılarını halletmek
için Bağırov yönetimindeki Kuzey Azerbaycan Hükümeti’ne müracaat ederek her bakanlığa birer yardımcı gönderilmesini istemiştir.
ABD ve İngiltere baskısı altında bulunan Sovyet yönetimi, eskisi
gibi istenen yardımları yapamıyordu. Nitekim, Bağırov, Moskova’ya
yazarak oranın onayını almak mecburiyetinde kalmıştır. Bağırov’a
gelen onay yazısında şu ifade yer alıyordu: “İran Azerbaycanı
Ulusal Yönetim bakanlıklarına destek amacıyla danışman
atanmasına ilişkin bizim yoldaşların ayarlanması önerinizi
olumlu buluyoruz. Gönderilecek kadroyu titiz bir şekilde belirleyin ki, onların bölgedeki çalışmalarında Sovyet vatandaşı
oldukları anlaşılmasın”.1 644
Yukarıdaki talimat çerçevesinde istenen danışmanları kısa zamanda hazırlayan Bağırov, onları Tebriz’e göndererek Pişeveri’nin
emrinde çalışmalarını sağlamıştır. Kuzey Azerbaycan’dan gelen bu
Azeri uzmanlar gerçekten Pişeveri Hükümeti’nin daha verimli bir
şekilde çalışmasına büyük katkıları olmuştur.
Ehil elemanlarla takviye edilen Pişeveri Hükümeti’nin Güney
Azerbaycan’da kısa zamanda asayişi ve otoriteyi sağlaması, iş
hayatını canlandırması pek çok kişinin olduğu gibi, İran basınının
da dikkatini çekmiştir. İran’da Meşrutiyetin devamını savunan ve
ülkede demokrasinin yerleşmesini isteyen “İrane Ma”, “Darya”,
“Zafer”, “Ferman” ve “Aktar” gibi yenilikçi görüşlere yer veren
gazeteler Pişeveri’nin demokratik yönetimini ve başarılarını övdüğü
için İran Hükümeti tarafından kapatılmışlardır.2645
İran Hükümeti’nin bu tavrını doğru bulmayan Tahran’daki İngiliz
ve Amerikan temsilcileri, baskı uygulayarak Pişeveri yönetimini
istemeyen İran yönetimini görüşmeler yapmak üzere bir heyeti
Tebriz’e göndermeye ikna etmiştir. Ne var ki, İran Hükümetinin
gönderdiği müzakereciler samimi bir şekilde görüşmeleri yürütmekten vazgeçince, bu teşebbüsten de bir netice alınamamıştır.
Hasanlı, a.g.e.,s.24—235.
LP.Elwell-Sutton, “The Iranian Press 1941—1947”, Iran—Journal
of the British Institute of PersianStudies,Vol:VI,London,l968,s.65—l04
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İran’ın birliğini ve bütünlüğünü bozmadan özerk hayatlarını
devam ettirme mücadelesi veren Pişeveri ve arkadaşları, İran’ın
bu uzlaşmaz tavrından usanmaya ve gelecek için endişe duymaya
başlamışlardır.
İran’la artık yol ayrımına geldiklerini Pişeveri, Kuzey Azerbaycan lideri Bağırov’a yazdığı şu mektupta açıkça ortaya koymaktadır:
“Kendi dili, edebiyatı ve yeterli kadrosu bulunan beş milyonluk
Güney Azerbaycan toplumu kendini yönetme yetkisine sahiptir.
Dünyanın büyük demokrat devletlerince üç yıl önce imzalanan
Atlanta Antlaşması, Azerbaycan halkına kendi haklarını savunma hakkı vermektedir. Biz, Azerbaycan ulusunun haklarının
savunulması için çağdaş ortamda Azerbaycan’da bağımsız
demokratik bir Cumhuriyetin oluşturulmasını gerekli görüyoruz. Rica ediyoruz, bizden desteğinizi esirgemeyiniz. Halkımızın
baskı altına alınmış duygularının yaşama dönüştürülmesi ve her
iki kardeş cumhuriyetin (Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın) yakın
gelecekte bir devlet çatısı altında birleşmesi için gerekli ortam
mevcuttur”.1 646
Güney Azerbaycan lideri Pişeveri’nin içine düştüğü bu
çıkmazdan nasıl kurtulacağı hususundaki düşünce dünyası Tebriz’i
ziyaret eden ABD Başkonsolosu tarafından da gözlemlenmiştir.
Başkonsolos ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yazdığı raporda bu gözlemini şöyle ifade etmiştir: “Önceleri, Azerbaycan’ın özerklik
istekleri İran coğrafyası ile sınırlı idi. Şimdi durum tam tersi,
özerklikleri İran hükümeti tarafından onay görmediği için şu
suralar tam bağımsızlıktan söz etmektedirler. Tahran yönetimi
Azerbaycan bağımsız devleti kurulacaksa bu devletin bir müddet sonra Sovyetlerin avucunun içine düşeceğini kavramada
hala zorlanmaktadır.’’2 647
Bu arada, Sovyetler Birliği, Güney Azerbaycan’ın özerkliğinin
kabulü için İran’a gerekli baskıyı yapacağı yerde, İran içinde devrim
yapma imkanını araştırmaya başladı. İran Halk Partisi (TUDEH)
olarak bilinen Komunist Partisi’ni destekleyerek İran’da demokratik
devrim yaptırmak istemiş ise de, böyle bir demokratik hareketi yönete1 646
2 647
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cek yetişmiş eleman bulamadığı için bu fikirden de vazgeçmiştir.
Başka bir ifade ile, Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere’nin
1946 başlarında müttefik kuvvetlerin İran’dan çekilmeleri konusunda Moskova’ya uyguladığı baskıdan bunalmış, İran’daki nüfuz
alanını kaybetmemek için Güney Azerbaycan konusunda daha ileri
gitmemiştir. Ayrıca, Güney Azerbaycan’ın ekonomik durumu hiç de
iyiye gitmiyordu. Tahran yönetimi her türlü mali desteği durdurduğu
için Pişeveri hükümeti hem görevlilerin maaşlarını ödeyemez,
hem de ticari hayatı canlandıramaz duruma düşmüştü. Pişeveri
hükümeti vazifeye başladığında Tebriz’deki bankada 20 milyon riyal para bulunuyordu. Fakat bankanın kontrolü Pişeveri hükümetine
devredildiğinde bankanın 60 milyon riyal borcu olduğu ortaya çıktı.
Buna ilaveten, daha önce Tebriz’in dış ülkelerle ticari bağlantısı
Tahran yönetimi tarafından kesildiği için, Güney Azerbaycan’ın dış
ticaretinden herhangi bir döviz geliri de bulunmuyordu. Özerkliğin
ilan edildiği Aralık başlarından itibaren kış mevsimi bastırdığı için,
Tebriz yönetimi Kuzey Azerbaycan’dan yardım istemek durumunda kalmıştır. Bu isteği yerine getiren Kuzey Azerbaycan yönetimi
her ay 1000 ton petrol, 150 ton süper benzin, 350 ton kurşunsuz
benzin, 300 ton mazot ile bol miktarda gıda ve giyecek göndermeye başlamıştır.1 648 Kısaca İran yönetiminin özerkliğini tanımaması
Güney Azerbaycan’ı manen ve maddeten Kuzey Azerbaycan’a, yani
Sovyetler Birliği’ne bağımlı hale getirmiştir.
d) İran’dan askerlerini çeken Müttefik Devletlerin Güney
Azerbaycan ile Tahran Yönetimlerini Anlaşmaya Zorlaması ve
13 Haziran 1946 Tebriz Antlaşması
Sovyet kontorülündeki Kuzey Azerbaycan’a bağımlı hale gelen
Güney Azerbaycan’ı yakından ilgilendiren uluslar arası bir gelişme
gündemi işgal etti. Daha önce İran’dan kuvvetlerini çekme kararı
alan İngiliz, Sovyet ve Amerikan yetkilileri harbin sona ermesi ile
birlikte, Sovyetlerin İran’da kalmasını istemeyen İngiliz ve Amerikan hükümetlerince yeniden gündeme getirilmiştir. İngilizler ile
Amerikalılar bu konuyu hatırlatmakla yetinmemiş 1 Ocak 1946’da
1 648

Hasanlı, a.g.e, s.246-247
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bazı birliklerini İran’dan çekerek, Sovyetlere sıra sizde mesajını
vermişlerdir.
Bu gelişmelerin olacağını daha önce İngiliz ve Amerikan yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden öğrenmiş olan Pişeveri ve arkadaşları
Güney Azerbaycan Milli Meclisini acilen toplantıya çağırmış ve
hükümetin icraatı ile ilgili bir yasa tasarısını meclise sunmuşlardır.
6 Ocak 1946’da kabul edilen bu yasa ile Güney Azerbaycan Özerk
Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğu, Tebriz’de Güney
Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin kurulduğu, öksüz ve sahipsiz
çocukların bakımı için bir devlet kurumunun kurulduğu belirtiliyordu. Yasanın kabulünden sonra Pişeveri şu açıklamayı yapmıştır:
‘’Halkımızı devlet düzeyinde temsil etmek, ona kendi ihtiyaçlarını
sade bir dille anlatmak, aynı zamanda milli kültürümüzün
ve dilimizin gelişimini hızlandırmak için Azerbaycan Ulusal
Hükümeti, milli meclisimize 6 Ocak 1946 tarihinde sunduğu
yasa ile şu kararları almıştır: 1) Bugün itibariyle Azerbaycan’da
Türk dili devlet dili ilan edilmiştir. Devlet kararları, duyuruları,
ayrıca halk ordu birlikleri hakkında çıkarılan yasa tasarıları
kesinlikle Türk dilinde hazırlanacaktır. 2) Bütün idareler (Devlet, Ticari ve Sosyal Birimler) kendi işleri Türkçe yürütmek
zorundadırlar. Bu dilde yazılmayan belge ve senetler resmi nitelik taşımayacaktır. 3) Mahkeme işleri bütünüyle Türk dilinde
yürütülecek, bu dili bilmeyenlere tercümanlar verilecektir. 4)
Azerbaycan’daki bütün idare, ticaret, dükkan ve işyerlerinin
tabelaları yazılacaktır. 5) Resmi toplantılarda ve oturumlarda
konuşmalar Türkçe yapılacaktır. 6) Türk olmayanlar ve bu dili
bilmeyen devlet memurları mutlaka bu dili öğrenmelidirler. 7)
Eğitim Bakanlığı idarelerinin bünyesinde bu dili öğrenmeleri
için devlet memurlarına yönelik sınıflar oluşturulacak ve
kursa katılanlar işlerinden bir saat izinli sayılacaktır. 8)
Azerbaycan’daki diğer etnik gruplar kendi çalışmalarını kendi
dillerinden yürütme hakkına sahiptirler. Kendi dilleri ile birlikte
resmi devlet dili olan Türkçe’yi de öğrenmek zorundadırlar. 9)
Azerbaycan’daki diğer etnik grupların okullarına kendi dilleriyle birlikte Türkçe’nin de öğretilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
10) Azerbaycan Ulusal Hükümeti Eğitim Bakanlığı’na bağlı ok360

ullarda ve medreselerde eğitim ve öğretimin Türkçe yapılmasını
bütün öğretmen ve belletmenlerin ulusal görevi olduğunu
belirtmektedir.’’1 649
Tebriz’de Devlet Üniversitesi’nin kurulması ile ilgili aynı yasada şu hükme yer verilmiştir: ‘’Halkımızın isteklerini ve Azerbaycan Halk Kongresi kararlarını göz önüne alarak kültürel
gelişmemizi güvence altına almak için Güney Azerbaycan
Ulusal Hükümeti önümüzdeki eğitim dönemi için vatanımızın
başkenti Tebriz şehrinde bir Devlet Üniversitesi’nin kurulmasını
kararlaştırmıştır.’’2 650 Güney Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı
bütçesi ile kurulan bu üniversitede ilk aşamada tıp, tarım endüstrisi ve pedagoji fakülteleri oluşturulacaktı. Pedagoji fakültesinin
bünyesinde tarih, dil, hukuk, felsefe, matematik, fizik ve doğa
bilimleri birer bölüm olarak açılacaktı. Eğitim Bakanlığı yasanın
çıktığı günden itibaren üniversitenin ihtiyacı olan Türkçe kitapları
hazırlamaya başlayacaktı.
Ocak 1946 yılında hazırlıklarına başlanan Devlet Üniversitesi
yeni eğitim yılında derse başlamıştır. Üniversitenin rektörlüğüne
Başbakan Pişeveri’nin yardımcılığını yapan Dr. N. Cihanşahlı
getirilmiştir. Üniversitenin öğretim kadrosu Kuzey Azerbaycan’a ziyarette bulunarak Bakü’deki Devlet Üniversitesi’nde eğitimin nasıl
yapıldığını tetkik etmiş ve ilgili bölümlere ve fakültelere ne kadar
talebe alınması gerektiğini incelemişlerdir. Ayrıca, Güney Azerbaycan yetkilileri Kuzey Azerbaycan’dan öğretim üyesi talebinde
bulunmuşlardır. Bu talebi yerine getiren Kuzey Azerbaycan yönetimi
Bakü Devlet Üniversitesi’nde vazifeli kıymetli bilim adamlarından
bir kısmının Güney Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde vazife
görmelerine izin vermiştir. Gerekli hazırlıkları yapan Güney Azerbaycan Devlet Üniversitesi 12 Haziran 1946 tarihinde resmen eğitim
ve öğretime başlamıştır. Bu üniversiteye ayrıca, güzel sanatlar ve
resimle ilgili Resim Yüksekokulu da ilave edilmiştir ki, bu İran’da
ilk defa gerçekleşen bir olaydı.3 651
1 649
9 Ocak 1946 tarihli Azerbaycan Gazetesi’nden naklen, Hasanlı,
a.g.e., s. 262-263.
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İran’daki Pehlevi rejiminin sosyal yapılanmadan yoksun
politikası sadece Güney Azerbaycan köylerinde değil, İran’ın diğer
bölgelerinde de sefalet ve yoksulluğun sıradan bir hal almasına
neden olmuştu. Bu nedenle, sosyal sıkıntıları yenemeyen birçok
aile perişan olmuş, iş aramak için oradan oraya koşmuş ve bir nevi
sefalet içinde ölümle boğuşur hale gelmişti. Güney Azerbaycan
Hükümeti bu felaketin önüne geçmek, özellikle fakir çocukları ile
kimsesiz çocuklara sahip çıkarak Güney Azerbaycan sınırları içinde
bu trajediyi mümkün olduğu kadar önlemek istemiştir. 6 Ocak
1946 tarihinde Milli Meclis’den geçen yasada ‘’Öksüz ve Sahipsiz Çocukların Eğitilmesi’’ hakkında alınan kararda şu sözlere yer
verilmiştir: ‘’Yüzyıllara yayılan istibdat rejiminin ve iflas etmiş
sosyal düzenin ortaya çıkardığı manzara halkımızın istikbal ve
soyumuzun gelecek güvencesi olan çocuklarımızın büyük bir
kısmını öksüz ve başıboş bırakmış, insanlığın yüzkarası sefalet içinde ve dilenci görünümünde sokak ve caddelerde aç ve
açıkta bırakmış, içleri acıtan şekilde yaprak gibi sararıp yok
olmalarına neden olmaktadır.’’1 652 Bu yasa gereği Güney Azerbaycan Eğitim Bakanlığı 3-14 yaş arası bütün sokak çocuklarını
eğitim kurumlarının bünyesine alarak eğitmekle mükellef olacaktı.
Pişeveri Hükümetinin diğer önemli hamlesi ise yeni Anayasa
yapma konusunda oldu. Yazılacak yeni Anayasa ile özerk Güney
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin idare mekanizmasının temlleri
oluşturulmuş olacaktı. Bu maksatla Milli Meclis bünyesinde kurulan
on beş kişilik Anayasa Komisyonu 14 Ocak 1946’da çalışmalarına
başladı. Bir tarafta Anayasa yazılımları yapılırken, diğer tarafta 16
Ocak 1946 günü Pişeveri Hükümeti yeni bir karar alarak “ Müstakil
Azerbaycan Milli Demokratik Cumhuriyeti” ‘nin kuruluşunu
pekiştirecek adımları atmıştır. Alınan bu yeni kararlara göre
Azerbaycan’ın kaderini tayin etme hakkı nüfusun %95’ini oluşturan
Türklerde olacakt. Ülke insanına söz ve basın hürrüyetini veren, demokratik yapılanmayı benimseyen, işsizliği önleyen, ülkenin yeraltı
ve yerüstü kaynaklarını halka veren ve Azerbaycan’ın sınırlarını tespit eden bu kararlarla Pişeveri Hükümeti, bir nevi “ Müstakil Güney
Azerbaycan Cumhuriyeti”’nin temelini atmış oluyordu. Hazırlanan
1 652
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Anayasa ile de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hukuki temelleri
oluşturuluyordu. ( Hasanlı, a.g.e. , 207 – 233 )
Güney Azerbaycan’da istiklale giden bu hukuki ve idari
temeller atılırken, İran’ın başkenti Tahran’da da yeni bir hükümet
yapılanmasına çalışılıyordu. Güney Azerbaycan Türklerinin İran’ın
içinde özerk bir yapıya sahip olma mücadelesini önleyemeyen
Hakimü’l – Mülk başkanlığındaki İran Hükümeti 21 Ocak 1946’da
istifa etmek mecburiyetinde kalmıştı. Üç haftalık bir istişare döneminden sonra 14 Şubat 1946’da Ahmet Kavan ( Kavamü’s - Saltana) başkanlığında yeni hükümet kurularak göreve başlamıştır.
Sovyetlerin gönlünü hoş tutmak ve onlarla yapılacak görüşmelerde
koz kullanmak düşüncesiyle İran Komünist Partisi TUDEH’den üç
bakanın kabineye alınması dikkati çeken bir nokta idi. İran’ın TUDEH
mensuplarını da kabineye almasından beş gün sonra Stalin, İran
Başbakanı Kavamü’s Saltana’yı Sovyet – İran ilişkilerini görüşmek
üzere Moskova’ya davet etmiştir. Böylece Güney Azerbaycan’ın kaderini belirleyecek olaylar zinciri başlamış oluyordu.
Bu arada, Güney Azerbaycan konusu 28 Ocak 1946’da Birleşmiş
Milletler (BM) gündemine gelmiş, BM Güvenlik Konseyi ABD,
İngiltere ve Sovyetler Birliği’ne çağrıda bulunarak, Sovyetlerin
Kuzey İran ile Güney Azerbaycan’daki kuvvetlerini, İngiltere’nin
Güney İran’daki kuvvetlerini ve ABD’nin İran’ın merkezindeki
kuvvetlerini geri çekmelerini istemiştir. İkinci Dünya Harbinin sona
ermesi ile başlayan barış görüşmelerinde müttefiklerin işgal ettikleri
bölgelerden çekilme kararlarına paralel olarak BM’nin aldığı bu karardan sonra ABD ile İngiltere, Sovyetlerin yayılma politikasının
İran’ı da kapsamasından endişe duydukları için, Sovyetlere baskı
yapmaya başlamışlardı. Belki de Amerika ile İngiltere’nin bu
baskısından bunalan Stalin, İran Başbakanını görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya davet etmiştir. İran Başbakanı Kavam,
Moskova’ya giderek 19 Şubat – 7 Mart 1946 tarihleri arasında Sovyet yöneticileri ile bir seri görüşme yapmıştır. Fakat, her iki tarafın
Güney Azerbayca’ın konumu için önerdiği teklifler birbirleri ile
hiç örtüşmüyordu. İran Başbakanı Kavam, Güney Azerbaycan’ın
özerkliğini kabul etmediği gibi, Güney Azerbaycan Türklerine verilecek dil ve kültürel hakları mümkün olduğpu kadar kısmak istiyor363

du. Hatta İran Başbakanı, 2500 yıllık İran tarihinde Azerbaycan’da
Fars dilinin konuşulduğunu iddia ederek, Azerbaycan halkına
Türkçeyi Selçuklu Türklerinin öğrettiğini söylemiştir. Tarih bilmeyen İran Başbakanı Güney ve Kuzey Azerbaycan’ın Oğuz Türklerinin vatanı olduğunu, Selçuklu Devletini kuran bu Oğuz Türklerinin
konuştuğu dilin de tabii olarak Türkçe olması gerektiğini bilmemesi
gayet doğaldır. Ayrıca İran coğrafyasının bin yıldan fazla Türk hakimiyetinde kaldığını ve İran’ın Türk hanedanlar tarafından idare
edildiğini bilmesi ve Türkçenin o coğrafyada Farsça ile birlikte
yaşadığını unutmaması gerekirdi. İran Başbakanının oldukça gülünç
olan önerisi şu maddelerden oluşuyordu:
“1. Güney Azerbaycan’da özerklik olaylarına karışmış bütün şahılsarı kapsayacak genel bir af ilanı; 2. Aşağıdaki haklar
verilmek koşuluyla eyalet encümenlerine seçimlerin hemen
gerçekleştirilmesi; a) Güney Azerbaycan’ın yerel bütçesi, vergi toplaması ve alması üzerinde merkezi hükümetin kontrol
hakkının bulunması; b) Güney Azerbaycan’ın ihtiyaç düyduğu
yol yapımı, eğitim, sağlık ve diğer alanlarda vergi koyma hakkının
verileceği; c) mevcut statüyü bozmadan Azerbaycan’ın yerel
idarelerinin denetimindeki devlet emlakının merkezi hükümet
tarafından satılması ve değiştirilmesine; d) Azerbaycan’da devlet kademelerine, özellikle de şehir yönetimine, eğitime, sağlık
ve polis idarelerine görevli atamalarda merkezi hükümetin
görüşlerine müracaat edilebilecektir.”1 653
İran Başbakanının yukarıdaki görüşlerini tetkik ettikten sonra
Sovyet yönetimi Güney Azerbaycan konusunun barış içinde halli
için şu çözüm yolunu önermiştir: “1. Azerbaycan’da özerk bir
yönetim oluşturulsun; Eyalet encümeni ve onların seçtiği hükümetin bölgelerde ise bölge encümenleri ve onların yönetim birimleri tanınsın. Encümen seçimleri Azerbaycan’da kabul edilen
seçim yasasına uygun düzenlensin. Azerbyanca yerel hükümetinin başbakanı toprak, sanayi ve ticaret ile içişleri, maliye,
eğitim, sağlık, ulaşım, polis, mahkeme ve yargı organlarına
1 653
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sahip olmalıdır. 2. Azerbaycan toplumu yerel idarelerde resmi
yazışmaları eğitim ve mahkemeler kendi dilinde yapmalıdır.
3. Azerbaycan Hükümeti’nin Başbakanı aynı zamanda İran
yönetimi tarafından onaylanan vali konumundadır. 4. Azerbaycan silahlı birlikler komutanı Azerbaycan yerel hükümetinin
yetkisi ile İran yönetimince onaylanır. Askeri birlkiler ulusal
birlikler prensibine göre düzenlenir. 5. Azerbaycan yerel yönetimi merkezi hükümetle görüşmelerini ve anlaşmalarını Farsça
yapmalıdır. 6. Güney Azerbaycan’dan elde edilen vergi ve bütçenin %70’i Azerbaycan Hükümetine bırakılmalıdır. 7. İran
yönetimi, Azerbaycan Demokrat Partisi ile İşçi Senidkaları ve
diğer demokratik örgütlenmeleri resmen tanımalıdır. 8. Merkezi
İran Meclisine seçimlerde Azerbaycan nüfusu oranında mecliste
temsil edilme hakkı verilmeli.”
İran Başbakanı Kavam, Sovyet yöneticilerinin Güney Azerbaycan konusunda kendisine yaptığı önerilerde fazla ısrarcı olmadıklarını
görmüş, Sovyetlerin esas gayesinin Güney Azerbaycan’ın muhtariyetini savunmak değil, İran’ın petrol gelirlerinden pay almak olduğunu
anlamıştır. Nitekim Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov bir açıklama
yaparak bu konuda şunları söylemiştir: “İran yönetiminin isteklerini esas alan Sovyet yetkilileri Kuzey İran bölgesinde Sovyetlere
petrol işletme hakkının verilmesi önerisini Kuzey İran’da petrol
aramak, çıkarmak ve üretmek üzere Sovyet – İran dayanışma
şirketinin kurulması önerisiyle karşılamaktadır. Şirket hisselerinin %51’i Sovyetlerin, %49 ‘u ise İran’ın elinde olacaktır.’’1 654
Sovyet Dışişleri Bakanı’nın yukarıdaki açıklamasından 27 gün
sonra, yani 4 Nisan 1946’da Sovyet-İran Antlaşması imzalanmıştır.
25 yıl süreli bu antlaşmaya göre Kuzey İran petrolleri oluşturulacak
bir Sovyet-İran ortak şirketi tarafından çıkarılacak; Sovyet birlikleri
9 Mayıs 1946’ya kadar kademeli olarak İran’ı boşaltacak; İran bu
çekilme esnasında gecikme olursa Sovyetleri BM’ye şikayet etmeyecekti. Ayrıca İran kabinesinde 3 TUDEH’li bakana yer verecekti.2 655
1 654
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West in Iran, s. 296.
2 655
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Yukarıdaki gelişmelerden haberdar olan Pişeveri, Meclis Başkanı
Şebüsteri ile İçişleri Bakanı Cavid Beyleri yanına alarak, olayların
başından beri Güney Azerbaycan’ın özerkliğini desteklemiş olan
Kuzey Azerbaycan Komunist Partisi lideri Bağırov ile Culfa’da
buluşarak bir durum değerlendirmesi yapmışlardır. Üzerinde durulan en önemli konu Sovyet Birliklerinin çekilmesinden sonra Güney
Azerbaycan’ın güvenliği idi. Güney Azerbaycan’dan çekilecek Sovyet kuvvetlerinin yerini acele ile oluşturulan ve silah yönünden son
derece zayıf Azerbaycan kolluk kuvvetleri alacaktı. 9000 civarındaki
bu kolluk kuvvetlerine gerektiğinde de halk milisleri destek verecekti.
Pişeveri, mücadelesinin başından beri İran’ın bütünlüğü içinde
Güney Azerbaycan halkı için ekonomik, kültürel ve idari özerklik
istemiş ve bu tutumunu da hiç bir zaman değiştirmemişti. O, Azerbaycan halkının haklarının barış yoluyla sağlanacağına inanıyordu.
En büyük destekçileri olan Sovyetlerin İran’dan çekilmesi, İngilizler
ile Amerikalıların desteğini arkasında bulan Tahran yönetiminin
müzakerelerde daha katı bir tutum sergilemesine neden olmuştur.
İran yönetiminin katı tutumunu yumuşatmak ümidiyle Pişeveri bazı
arkadaşlarını Tahran’a gönderirken, kendisi de Tebriz’deki İngiliz ve
Amerikan Konsolosları ile görüşmeler yaparak Güney Azerbaycan
halkının taleplerinin en tabii demokratik haklar olduğunu açıklamıştır.
Sovyetlerin İran’da yerleşmesini istemeyen ve bölgede komunist
yayılmasından endişe duyan İngiliz ve Amerikan Konsolosları,
Pişeveri’nin haklılığını kabul etmelerine rağmen, O’na Tahran hükümetiyle anlaşmaktan başka çıkar yolu olmadığını söylemişlerdir.
Bu arada, daha önce müttefikleri Amerika ve İngiltere ile prensip
anlaşmasına varan ve şimdi de BM Güvenlik Konseyi’nin İran’daki
işgal kuvvetlerinin ülkeyi boşaltma kararına uymak mecburiyetinde
kalan Stalin, Pişeveri’ye bir mektup yazarak dengelerin değiştiğini
ve İran yönetimi ile anlaşmasını tavsiye etmiştir. Bu ikaz mektubunu
alan Pişeveri’nin İran ile anlaşmak için ön çalışmaları başlattığını
görüyoruz.
Pişeveri ilk ciddi görüşmesini İran meclisinde Tebriz temsilcisi
olarak vazife gören ve Kavamü’s- Saltana ile yakın ilişkisi olan eski
TUDEH’li Fatih İpekçiyan ile Tebriz’de yapmıştır. İpekçiyan, Güney
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Azerbaycan’ın haklarını koruyacak şekilde İran anayasasının 29, 90,
92 ve 93. maddelerinde değişiklik yaparak Güney Azerbaycan’a ‘’Eyalet Statüsü’’nün verileceğini ve şimdiki özer statüden vazgeçilmesi
gerektiğini Pişeveri’ye anlatmıştır. İpekçiyan sözlerine devamla İran
merkezi yönetiminin ve Başbakan Kavamü’s-Saltana’nın Güney
Azerbaycan’a tam özerklik verilmesi halinde İran’da yaşayan başka
halkların da aynı hakkı talep etmelerinden korktuğunu, böyle bir
gelişmenin ise, İran Devleti’nin dağılmasına neden olacağını, bu
nedenle özerkliği kabul etmeyeceklerini belirtmiş ve İran’ın teklifinin şu maddelerden oluştuğunu söylemiştir:
1) Köy işletmeciliği, ticaret ve sanayi, taşımacılık, eğitim,
sağlık ve emniyet görevlileri ayrıca mahkeme, yargı ve mali
sorumlular eyalet ve bölge encümenleri tarafından atanır, onlar hakkında resmi kararlar ise mevcut yasalara göre merkezi
hükümet tarafından onaylanır.
2) Eyalet Encümeni’nin önerisi doğrultusunda bölgeye
Genel Vali’nin atanması hükümete aittir. Askeri birliklerin ve
Jandarma Komutanı görevlerinin onaylanması da hükümetin
yetkisi sınırlarındadır.
3) İran’ın genelinde olduğu gibi Azerbaycan için de resmi
dil Farsça’dır. Ancak yerel idare ve mahkeme işleri Fars ve
Türk dillerinde yapılacak, Türkçe ilkokul beşinci sınıfa kadar
okutulacaktır.
4) Ülkenin bütçe tasarısı ve vergi işlemleri hazırlanırken
hükümet, Azerbaycan şehirlerinin onarılması, halk eğitiminin
ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi için gerekli harcamaları
dikkat merkezinde tutacaktır.
5) İran’ın genelinde olduğu gibi demokratik örgütlerin, sendikaların ve diğer grupların çalışmaları özgürce
yapılacaktır.
6)Azerbaycan toplumu ve demokratik liderleriAzerbaycan’da
yaşanan gelişmelerden dolayı cezalandırılmayacaklardır.
7) Milletvekili sayısı eyaletin nüfusu oranında belirlenecektir.
Meclisin 15. birleşmesinde bu konuda yasa önerisi sunulacaktır.
Öneri kabul edildikten sonra meclis için yeniden seçimler
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yapılacaktır. İran hükümeti mevcut gelişmeleri düzenlemek için
belirtilen kararları hayata geçirmeyi uygun bulmaktadır.’’1 656
Pişeveri, Güney Azerbaycan’a verilen ‘’Eyalet Statüsü’’nde
halkın hak ve özgürlüklerinin oldukça kısıldığını görünce çok
üzülmüştür. Güney Azerbaycan hükümet ve meclis üyelerinin
büyük çoğunluğu taviz vermemek ve gerekirse mücadele etmek
gerektiği fikrini savunmuş ise de, Pişeveri, onları teskin ederek barış
görüşmelerinin devam ettirilmesi gerektiğini savunmuştur. Pişeveri,
yıllar yılı süren bir mücadeleden sonra Güney Azerbaycan halkı için
elde ettikleri hakları ve özerkliği kaybetmemek veya kayıpları en aza
indirmek ümidiyle İran’la müzakerelerin devamına karar vermiştir.
Esasında, Pişeveri’nin ana fikri ki, İran’ın bütünlüğü içinde kalarak
hak ve özgürlüklere sahip olmak, İran yönetimini ve onu destekleyen ABD ve İngiltere’nin de fikirleri İran’ın bütünlüğünün korunması
olduğuna göre, yapılacak görüşmelerde bu ana fikir belirtilerek hak ve
özgürlüklerin mümkün olduğu kadar korunacağı ümidini taşımıştır.
Böyle bir görüşmeyi Tahran ve Tebriz’de bulunan Sovyet, Amerikan ve İngiliz diplomatları da destekleyince Pişeveri ve arkadaşları
görüşmelerin ikinci etabı için Tahran’a müteveccihen yola çıkarken
binlerce Tebrizli tarafından çoşkuyla uğurlanmıştır.
Pişeveri, yanına aldığı Azerbaycan Demokrat Parti Genel
Sekreteri Sadık Padegan, İçişleri Bakanı Salamulla Sadık Cavid,
Başsavcı Feridun İbrahimi, Azerbaycanlı İşadamı Sadık Dilmegani,
Başbakan Yardımcısı Nusretullah Cihanşahlı ve M. Hüseyn Han’dan
oluşan Güney Azerbaycan heyetiyle İran Başbakanı Kavam’ın
yardımcısı ve devrik Kaçar Hanedanı’na mensup bir prens olan Muzaffer Firuz ile Müverrihü’d-devle Sepehri, Müsteşarü’d-devle Sadık,
Ferman-ı Fermaniyan Mehmed Veli Mirza ve Fatih İpekçiyan’dan
oluşan İran heyeti Tahran’da toplandılar. Karşılıklı görüşmelere
başlanmadan önce İran Başbakanı Kavamü’s-Saltana ile Güney
Azerbaycan Özerk Yönetimi Başbakanı Pişeveri bir araya gelerek
görüşülecek konular hakkında genel bir değerlendirme yapmışlar ve
müzakerelerin en kısa zamanda sonuçlanmasına karar vermişlerdir.
Bu iki Başbakan’ın görüşmesinden sonra 29 Nisan 1946’da başlayan
1 656
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müzakereler bir hafta kadar olumlu bir şekilde devam etmiştir. Fakat
İran’dan çekilmeyi erteleyen Sovyetlerin 9 Mayıs’ta askeri birliklerini İran topraklarından çekmesinden cesaretlenen İran Başbakanı Kavamü’s-Saltana görüşmelere müdahele etmeye başlamıştır. O’nun
müdahelesi ile İran heyeti daha katı bir tutum takınmış ve Güney
Azerbaycan heyetinin isteklerini önemli ölçüde reddetmiştir. İran
yönetiminin bu tavrı Pişeveri’yi son derece üzmüştür.1 657 Bu arada destek almak ümidiyle Sovyet Büyükelçisi ile görüşen Pişeveri,
O’nun da İran tarafını destekler şekilde konuştuğunu görünce, O’na
şu sözlerle sitem etmiştir: ‘’Ben Kavam’a inanmıyorum. O, bizi
de, sizi de kandırıyor. Petrol alamayacaksınız. Azerbaycan halkı
Kavam’dan nefret ediyor. Beni, halkımı sevmeyen bu adamın
ayağına gelmeye zorladınız. Bizi önce göklere çıkardınız, şimdi
de uçurumdan yuvarlıyorsunuz. Ben Sovyetler Birliği’ne ne
yaptım ki?... Neden bizi Tahran’a ödün vermeye zorluyorsunuz? Oysa biz buna mecbur değiliz. Kendimizi müdafa edebiliriz.’’ Sözü üzerine Sovyet Büyükelçisi Sadçikov, ‘’Kendinizi
hangi silahla müdafa edeceksiniz?’’ sorusunu yönelterek Güney
Azerbaycan Türklerine yardım yapmayacaklarını ima etmiştir. Bunun üzerine Pişeveri, ‘’Eğer ölmek gerekiyorsa ölürüz. Özgürlük
için ölmek gerekir.’’2 658
Sovyet Büyükelçisi Sadçikov, Pişeveri ile yaptığı bu görüşmeyi
Moskova’ya rapor ederek Stalin’i bilgilendirmiştir. Pişeveri’nin
konuşmasında Sovyetlerin iki yüzlülüğünü vurgulaması Stalin’i
oldukça rahatsız etmiştir. Stalin, Pişeveri’ye bir mektup yazarak
O’nu İran’da ve dünyadaki değişiklikleri doğru değerlendirmemekle
suçlamış ve şu açıklamada bulunmuştur: ‘’Siz Azerbaycan’da
devrimin gerektirdiği bütün avantajlara bir anda sahip olmak
istiyorsunuz. Ancak mevcut durum bu programın uygulamaya
konulmasına müsait değildir.
Tabi, siz, Sovyet birliklerinin İran’da kaldığı sürece Azerbaycan toplumunun devrim yolunda mücadelesinde önemli
başarılar kazanacağına inanmış gözükebilirsiniz. Ancak bizim İran’da daha fazla kalma lüksümüz bulunmuyor. Çünkü
1 657
2 658
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Sovyet ordularının İran’daki varlığı bizim Avrupa ve Asya’da
üstlendiğimiz kurtarıcı siyasetimizi baltalamaktadır. İngilizler
ve Amerikalılar bize şöyle diyorlar: madem Sovyet orduları
İran’da kalabiliyorsa, o halde neden İngilizler Mısır, Suriye,
Endonezya ve Yunanistan’da; Amerikalılar ise Çin, İzlanda
ve Danimarka’da kalamıyor? Bu yüzden biz İran’daki ve
Çin’deki birliklerimizi geri çekmek zorunda kaldık. Bununla
İngilizlerin ve Amerikalıların elindeki gerekçeleri çürütmeyi,
sömürgelerdeki bağımsızlık mücadelelerini yankılandırmayı ve
kendi kurtarıcı misyonumuzu daha kalıcı ve etkili tutmayı denemekteyiz. Siz bir devrimci olarak bizim başka çıkış yolumuzun
olmadığını anlamalısınız.
Belirtilen bu hususları ölçü alırsak İran’la ilgili şu sonuca varabiliriz: İran’da henüz devrim için gerekli şartlar
olgunlaşmamıştır. İran’da dış düşmanlarla savaş durumu da
bulunmuyor. Gericileri zayıflatacak ve krizi derinleştirecek bir
savaş ve bu savaşta alınmış başarısızlık da söz konusu değildir.
Sovyet birlikleri İran’da olduğu sürece siz Azerbaycan’daki
mücadelenizi genişletmek ve daha öteye gitmek olanaklarına
sahipsiniz. Ancak ordularımızın çıkma zamanı gelmiştir ve onlar da çıktılar. Şimdi biz İran’da ne yapabiliriz? İran’da Kavam yönetiminden daha gerici güçleri temsil eden İngiliz yanlısı
çevrelere karşı koymak gücüne sahibiz. Kavam’ın geçmişte bir
takım gerici çıkışlarına rağmen, O, şimdi kendini korumak
içgüdüsü ve hükümetini savunmak bilinciyle bazı demokratik
reformlar yapmak ve İran’daki demokratik çevreler arasında
denge kurmak zorundadır. Bu durumda bizim taktiğimiz ne
olacaktır? Benim düşünceme göre, biz Kavam’dan bir takım
ödünler almak için bu çekişmeden yararlanmalı ve O’na destek
olmalıyız. Böylece, İngiliz yanlılarını tecrit etmeli ve İran’da
daha demokratik bir ortamın sağlanması için bir alt yapı
hazırlamalıyız. Bizim, size yönelik önerilerimizin tabanında bu
gerekçeler yatmaktadır... Herşeye lanet olsun diyerek Kavam’la
ipleri koparıp ve böylece İngiliz yanlısı güçlerin zaferine meydan açabiliriz... Bu, anlam itibariyle Azerbaycan toplumunun
mücadelesine ve İran demokrasisine ihanet demektir.
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Bize aktarıldığı kadarıyla siz bizim için şöyle demişsiniz:
Güya biz sizi önce göklere çıkarmışız, şimdi de uçuruma sürüklemekteyiz. Eğer bu doğruysa, bunu şaşkınlıkla karşılamaktayım.
Gerçekte neler yaşandı? Biz burada her devrimcinin bildiği bazı
devrimci taktikler uygulamışız. İran ortamında olduğu gibi, bu
durumda kendi adımıza en küçük hareket olanağı sağlamak için
olayların akışını öne çekmek, basit önerilerle ileri çıkmak, iktidar için tehlike doğurmak ve iktidar tarafından verilecek ödünler için fırsat yaratmakla yetinmişiz. Daha aşırıya kaçmadan siz
İran’ın mevcut durumundan yararlanarak Kavam yönetiminin
vermek istediği ödünleri almak fırsatına sahipsiniz. Devrim
kanunları böyledir. Sizin adınıza hiç bir küçük düşürülme söz
konusu değildir.’’1 659
Sovyet birliklerinin İran’dan ayrılması ve Stalin’in açıklamaları
Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Pişeveri’nin
moralini oldukça bozmuştur. İran yönetimi ise bu gelişmelerden son
derece memnun kalmış, yönetime yakın kişilerden bazıları Tahran’da
çıkan gazetelere şövence açıklamalar yapmaya başlamıştır. Bu
açıklamardan birinde şöyle deniyordu: ‘’Kavam kendi siyasal
zekasıyla Sovyetler Birliği gibi bir devi alt etmeyi başardı. Bu
Kavam aynı manevrayla Pişeveri’nin de hakkından gelecektir.
Önemli olan, Rusların Azerbaycan’ı terk etmesidir. Gerisi kolay
olacaktır.’’ şeklinde açıklamalar yaparak bir nevi fırtınalı günlerin
geleceğinin işaretini vermişlerdir.2 660
İran yönetimi ile Güney Azerbaycan yönetimi arasındaki
görüşmelerin tıkanması Sovyet Büyükelçisi Sadçikov’u olduğu kadar ABD’nin Tahran’a yeni tayin edilen büyükelçisi George Allen’i
de zor durumda bırakmıştır. ABD Büyükelçisi Allen, İran Şahı ile
görüşmesinde müzakerelerin devamının zaruretini anlatırken, İran
Şahı ise Güney Azerbaycan’dan çekilen Sovyet birliklerinin yerine
İran askerlerinin yerleşmesini savunmuştur. İran Başbakanı Kavam
1 659
Natalia I. Yegorova, ‘’The Iran Crises Of 1945-1946: A New Light
From The Russian Archives’’, Working Paper, Cold War International History Project, No: 15, Washington DC., 1996, S. 23-24; Ayrıca bkz. Hasanlı,
a.g.e., s. 425-426.
2 660
Hasanlı, a.g.e., s. 14.

371

ile de görüşen Allen, müzakerelerin kesilmemesini O’na da tavsiye etmiştir. ABD Elçisi Allen, bu temaslarından sonra hükümetine
gönderdiği raporda durumu şöyle anlatmıştır: ‘’Pişeveri ve Azerbaycan heyeti halen buradalar. Ancak Kavam görüşmelerden
olumlu bir sonuca doğru gidiş konusunda bir şey söylemedi.
Anlaşılan Şah’ın siyaseti Kavam’ın siyasetinden daha çok kan
dökülmeye eğilimlidir. Öte yandan Kavam’ın Azerbaycan’a
karşı devamlı alttan alır bir konumda olması Azerbaycan’ın askeri bakımdan güçlenmesine neden olabilir. Kavam’a göre sakin
tavırlarla Tahran bu ordunun denetimini zamanla eline geçirebilir. Şah ise daha sert ve çözümleyici taktiklerden yanadır. Eğer
Kavam Azerbaycan heyeti ile bir sonuca varamazsa Şah’ın konumunun yükselme ihtimali bulunmaktadır. Eğer böyle olur ve
silahlı bir müdahele gerçekleşirse bu durumda Sovyetler Birliği
direk veya dolaylı olarak Azerbaycan’a destek verecek ve İran
soluğu tekrar Güvenlik Konseyi’nde Sovyetler Birliği’ne karşı
şikayet dilekçesi vermekle alacaktır.’’1 661
ABD ve Sovyet Büyükelçilerinin ısrarlı soruları üzerine Kavamü’s-Saltana ile Pişeveri yeniden bir araya gelerek görüşmelere
devam etmeyi kararlaştırmışlardır. Bundan sonra görüşmeleri
hızlandıran iki tarafa mensup heyet üyeleri on maddelik anlaşma metninin yedisinde mütabakat sağlamışlardır. Fakat üç ana konuda (asker-genel vali ve toprak) anlaşma olmayınca, müzakereler kesilmiş ve
Pişeveri ile arkadaşları Tebriz’e dönmek mecburiyetinde kalmışlardır.
Pişeveri Tebriz’e varır varmaz önce Bakanlar Kurulu’na ve sonra
da meclise Tahran görüşmeleri hakkında bilgi vermiş, ABD, Sovyet
ve İngiliz entrikalarıyla devamlı görüş değiştiren İran yönetiminin
görüşmeleri nasıl çıkmaza sürüklediğini anlatmıştır.2 662 Pişeveri’nin
mecliste yaptığı konuşmayı Tebriz radyosu olduğu gibi nakletmiştir.
Pişeveri konuşmasında şu konulara yer vermiştir: ‘’Biz, Tahran’a
varır varmaz kalabalık insan grubu ‘’Yaşasın Azerbaycan Ulusal Hükümeti’’, ‘’Yaşasın Azerbaycan özgürlük yanlıları’’ diye
tezahürat yapmaya başladılar.’’ dedikten sonra Kavamü’s-Saltana
ile yaptığı görüşmelerden şöyle bahsetmiştir: ‘’Sayın Kavamü’sSaltana her zaman anayasadan söz etmiş, fakat bir türlü konuya
1 661
2 662

372

Foreign Relations Of The U.S. 1946, Vol. 7, s. 459.
Rossow, The Battle Of Azerbaijan, 1946, s. 25.

girmemiştir. Biz O’na Amerika’dan gelmediğimizi söyledik. Biz
İran’da yaşıyoruz ve İran’da yaşananları da kendi gözlerimizle
görüyoruz. Bizi kandırmanız zor gözüküyor. Azerbaycan ulusu
kendi haklarını elinden bırakmayarak, kendi ulusal hükümetini
savunmaktadır. Bizim önerilerimiz haklı taleplerdi ve müsade
edin de kendi haklarımıza kendimiz verelim, dedim. Hayır dediler, Tahran yönetimini haklarınızı onaylamadı. Onlar bize
Tahran’dan jandarma ve ulusal ordumuzu yönetmek için yetkililer göndermek istiyorlar. Tahran yönetimi halen Azerbaycan
halkına köle muamelesi yapmak istiyor. Biz kabul etmediğimiz
için geri döndük. Şimdi herkes şunu bilsin ve anlasın ki, biz
Tahran yönetiminden hiç bir şey istemiyoruz. Zaten biz bütün
isteklerimize sahibiz. Azerbaycan’ı oyalamak, ateşle oynamak demektir. Biz savaş yanlısı değiliz. Ancak, eğer haklarımızı elimizden
almaya kalkışan olursa yediden yetmişe hepimiz kendi canımız ve
kanımız pahasına onu koruyacağız.’’ Pişeveri, jandarma sisteminin
anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek bu gücün Azerbaycan’a girmesine izin vermeyeceklerini resmen ilan etti. Ayrıca O, Tahran’da bulunan Yüksek Askeri Konsey’deki bir takım yetkili çevrelerin direktifleri
dahilinde ortaya atılan bu fikri onaylamadıklarını söyledi. Bu Konsey Başkanı’nın diğer konulara müdahalesinin ise anayasaya aykırı
olduğunu belirtti ve Pişeveri konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Sayın Kavam, dünyanın ve dünya ile birlikte İran’ın da değiştiğini, ülkenin
geçen yüzyılın yasalarıyla yürütülemeyeceğini artık anlamalıdır.’’
Sorunun çözümü için görüşme yolunun henüz kapanmadığını, sadece
tıkandığını, Azerbaycan halkının daha fazla geri adım atamayacağını
açıklamıştır.1 663
Güney Azerbaycan yönetimi ile Tahran yönetimi arasındaki
görüşmelerin kesilmesi ve her iki taraftan sert açıklamaların
yapılması, askeri birliklerini İran’dan çekmiş olan Sovyetler Birliği,
ABD ve İngiltere’nin Tahran ve Tebriz’deki temsilcilerini yeniden
birlikte hareket etmeye sevk etmiştir. İran’ın toprak bütünlüğünü
korumada hem fikir olan üç devletin temsilcileri, bir iç harp halinde
bu bütünlüğü korumanın güç olacağını düşünerek tarafları yeniden
görüşme masasına davet etmişlerdir. Yapılan diplomatik görüşmeler
1 663
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sonunda Güney Azerbaycan ve İran heyetleri Tebriz’De bir araya
gelmişlerdir. Daha önce görüş birliğine varılamayan asker, toprak
ve idare konuları yeniden ele alınmış ve her iki tarafın da verdiği
tavizlerle bir uzlaşmaya varılmıştır. On beş maddeden oluşan ve
adına ‘’Tebriz Antlaşması’’ denilen bu antlaşmayı İran Başbakan
Yardımcısı Muzaffer Firuz ile Güney Azerbaycan Özerk Yönetimi
Başbakanı Seyid Cafer Pişeveri 13 Haziran 1946 günü saat 19:30’da
imzalamışlardır. ‘’Devlet ve Azerbaycan Yetkilileri Arasında
Sözleşme’’ başlığını taşıyan bu antlaşmanın tam metni şöyle idi:
‘’İran yönetimi ve Azerbaycan yetkilileri arasında yapılan
görüşmeler sonucunda ve İran yönetiminin yukarıda adı geçen
yetkilileri tarafından onaylanan yedi maddeden oluşan 22 Nisan
1946 tarihli bildirisini esas alarak şu anlaşmaya varılmıştır:
Aşağıda belirtilen maddeler bu bildiriyi açıklayıp tamamlamayı
ve sağlanan anlaşmayı bir an önce uygulamayı öngörmektedir:
1) Hükümet bildirisini birinci maddesine aşağıdaki ibarenin
eklenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır: ‘’Mali yetkili de
Eyalet Encümeni tarafından önerilir ve hükümet tarafından
onaylanır.’’
2) Hükümet bildirisinde Genel Vali’nin Eyalet Encümeni’nin
onayı doğrultusunda hükümet tarafından atanmasıyla ilgili varılan anlaşmayla Dışişleri Bakanlığı Eyalet Encümeni
tarafından gösterilen adaylardan birini Genel Valilik görevine
atamak için hükümetin onayı alınacaktır.
3) Bu gelişmeler üzerine Azerbaycan’da yaşanan değişiklikleri
esas alan hükümet, Azerbaycan Ulusal Meclisi olarak seçilen
parlamento Eyalet Encümeni adını alacaktır. XV. Meclis seçimleri yapıldıktan sonra burada Eyalet ve Bölge Encümenleri
hakkında hükümet tarafından verilen yasanın onaylanmasıyla
ve bu yasanın yürürlüğe girmesi dolayısıyla Azerbaycan Eyalet
Encümeni’ne seçimler yapılacaktır.
4) Azerbaycan’daki gelişmeler sonucunda askeri yönetmenlik kadrolarının oluşturulduğu ve bu anlaşmayla İran
ordusunun bir parçası olacak askeri birlikler konusunun
çözüme kavuşturulması ve bu birlikleri yönetecek komutanlar sorununun çözümlenmesi için İran yönetimi ve Azerbaycan Eyalet Encümeni katılımcılarından oluşan bir komisyon
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oluşturulacaktır. Komisyon çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak önerilerini yönetimin onayına sunacaktır.
5) Azerbaycan’ın mali konumuna gelince, anlaşmaya göre,
Azerbaycan’dan toplanan gelirlerin %75’i yerel gereksinimler için ayrılacak, %25’i ise devletin genel gereksinimleri için
merkeze ödenecektir.
6) Hükümet en müsait zamanda Miyane-Tebriz demiryolu ağının çekilmesine başlayacağı sözünü vermektedir. Yol
yapımında işçi olarak öncelikle Azerbaycanlı işçiler ve uzmanlar
görev yapacaklardır.
7) Gönüllü fedai birlikleri jandarma birlikleri olarak görev
yapacaklardır. Gerek bu, gerekse de yönetmenlik konularında
hükümet ve Azerbaycan Encümeni katılımcılarıyla ortak
yerlerde çalışmak üzere komisyon oluşturulacaktır. Komisyon kendi çalışmalarını mümkün olduğu sürece kısa sürede
tamamlayacaktır.
8) Azerbaycan’daki demokratik gelişmeler doğrultusunda
köylülere verilen topraklar konusuna gelince, hükümet İran
genelinde toprağın köylüye verilmesi prensibini benimsediğine
göre, devlet topraklarının köylüler arasında dağıtılmasına hiçbir şekilde olumsuz yaklaşmayacaktır. Bu konuyla ilgili yasa
tasarısı hazırlanır hazırlanmaz meclisin onayına sunulacaktır.
Diğer toprakların köylülere verilmesi sorununa gelince bu konu
hükümet ile Eyalet Encümeni arasında oluşturulacak komisyona bırakılacak, komisyon toprak ağalarının uğradığı zararın
karşılanması ve onlara başka toprak sahalarının ayrılması
hakkında kendi önerilerini hazırlayarak onay merkezine sunacaktır.
9) Hükümet vatandaşların özgürlük ve demokratik haklarını güvenceye alan, özellikle de kadınlara yönelik genel, gizli, bağımsız, uygun ve seçme-seçilme hak ve özgürlüklerinin
sağlanmasına ilişkin yasa tasarısını hazırlayarak XV. Meclis
seçimleri yapıldıktan sonra parlamentonun onayına sunulmasına
karar vermektedir. Aynı zamanda meclise seçilecek Azerbaycan
milletvekillerinin sayısının eyaletin nüfus oranına göre belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını da hükümet yeni meclisin gündemine getirecektir. Yasanın onaylanmasının ardından ilave
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seçimler yapılacak ve seçilen milletvekilleri meclisteki yerlerini
alacaklardır.
10) İran’ın III. ve IV. İdari Bölgeleri Azerbaycan Eyaleti
olarak kabul edilecektir. (III. İdari Bölgeyi Tebriz ve Erdebil,
IV. İdari Bölgeyi ise Hoy, Rızayye, Mahabad, Marağa ve Bicar
merkezleri dahildir)
11) Hükümet, Azerbaycan’daki çalışmaların yürütülmesi için
Genel Valilik, Eyalet Yönetimleri ve Eyalet Encümeni üyelerinden müteşekkil Yönetmenler Merkezi’nin kurulmasına onay
vermektedir. Merkez, Eyalet Encümeni’nin yetkisi altında kendi
çalışmalarını sürdürecektir.
12) Hükümetin 22 Nisan 1946 tarihli bildirisinde ilk, orta ve
yüksekokullarda eğitime ilişkin madde tam anlaşılmadığından,
bu maddeye aşağıdaki ibareler eklenmektedir: ‘’İlk, orta ve yüksekokullarda eğitim iki dilde, Fars ve Türk dillerinde ve Eğitim
Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda verilecektir. Karar bölgesel
dengeler göz önüne alınarak yeniden düzenlenecek, demokratik
ve yeni uygarlık ölçüleri esas alınarak hazırlanacaktır.’’
13) Hükümet, bu anlaşma gereği sağlanan avantajları
Azerbaycan’da yaşayan Kürtlere de tanımaya onay vermektedir. Hükümet bildirisinin III. maddesi gereği ilkokulların beşinci
sınıfına kadar onların kendi dilinde yapılacaktır.
14) Hükümet, şehir yönetmenliğine dair karar yasa
tasarısını XV. Meclisin gündemine almak görüşündedir. Bu yasa
İran’ın genelinde yürürlüğe konulacak, genel, gizli, bağımsız
ve eşit seçim hakkı demokratik biçimde sağlanacaktır. Yasanın
onaylanmasının ardından Azerbaycan ve İran’ın diğer bütün
eyaletlerinde belediye seçimleri gerçekleştirilecektir. Yasa onaylanana ve seçimler yapılana kadar Azerbaycan’daki mevcut
belediyelerin yetkilerine dokunulmayacaktır.
15) Anlaşma metni iki kopya halinde hazırlanarak taraflarca
imzalanmıştır. Anlaşma, hükümet ve Azerbaycan Eyalet Encümeni tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
İmzalar: Muzaffer Firuz, Seyid Cafer Pişeveri, Tebriz,
13 Haziran 1946.’’1 664
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Antlaşmayı imzalayan Muzaffer Firuz ile Seyid Cafer Pişeveri birer açıklama yaparak halkı bilgilendirmişlerdir. İran Heyeti Başkanı
Tebriz Radyosu’ndan yaptığı konuşmada, İran’daki eski yönetimi ve
meclisi ağır bir dille eleştirmiş, onların beceriksizliği yüzünden ülkenin iç savaşın eşiğine geldiğini belirtmiştir. Azerbaycan sorununu
uluslar arası bir sorun haline getiren gericilerin ve şövenistlerin
uyguladığı politikanın iflas ettiğini ve bunu yapanların rezil olduğunu
söylemiştir. Kavam’ın özgürlükçülerin yanında olduğunu söyleyen
Firuz, sözlerini şöyle tamamlamıştır: ‘’İşte, Azerbaycan’ın İran’ın
bir parçası olduğu ve olacağı kanıtlanmıştır. Kahraman ve
sadık Azerbaycan oğullarını anavatanından koparacak kimse
bulunamaz.’’1 665
Pişeveri ise, aynı Tebriz Radyosu’ndan yaptığı konuşmada, imzalanan antlaşmanın Azerbaycan için büyük bir başarı olduğunu
söyleyerek 3 Eylül 1945’te Azerbaycan’ın öne sürdüğü şartların kan
dökülmeden büyük ölçüde güvence altına alındığını açıklamıştır.
Bu antlaşmayla uzun yıllar İran’da vatandaşların ve özgürlükçülerin
arzuladıkları toprak sorunu konusunda ilerleme sağlandığını, bütün
hakları elinden alınmış anaların ve kızların seçme ve seçilme hakları
garanti altına alındığını belirten Pişeveri, Azerbaycan Türkçesi’ni
kullanmanın güvence altına alındığını, bundan böyle Azerbaycan halkının kendi dilinde eğitim ve öğretimini yaptığı gibi kendi
dilinde konuşan idareciler tarafından yönetileceğini söylemiştir.
Pişeveri, İran Başbakanı Kavamü’s-Saltana’ya gösterdiği anlayıştan
dolayı da teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamlamıştır: ‘’Gericiler arasında çeşitli söylentiler dolaşmaktadır. Bizlere, sayın
Kavam’ın eline geçirdiği hükümet şansını korumak için Azerbaycan demokratlarının yakasına yapıştığını aktarmaktadırlar.
Biz bu tür söylentileri ciddiye almıyoruz. Burada hiçbir teslimiyetten söz edilemez ve Azerbaycan suçlanamaz. Bize hakkımız
olanlar verildi.’’2 666
1 665
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e) İran Ordusunun Güney Azerbaycan’ı işgali ve özerkliğin
kaybedilmesi
Ne var ki, Azerbaycan halkının kısıtlı da olsa hak ve özgürlüklerini elde etmesini çekemeyen yerli ve yabancı pek çok mihrak bulunuyordu. Tebriz’deki ABD Başkonsolosu Robber Rossow
amirlerine gönderdiği raporda antlaşmayı şöyle değerlendiriyordu:
‘’Yapılan anlaşmayla taraflar arasında gelecekteki ilişkileri
görüşmeler yoluyla çözümlemek konusunda bir barış sağlandı.
Buna göre, ayaklanmacıların ordu ve eyalet üzerindeki denetimi
de fakto olarak tanınmış oldu.’’1 667
Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi bu anlaşmanın
Rossow’u tatmin etmediğini görüyoruz. Ona göre Sovyetler İran’dan
çekilmelerine rağmen, İran Hükümet Başkanı Kavam ile yardımcısı
Firuz’u nüfuzu altına almıştır. Ayrıca komunist TUDEH Partisi’nin
hem hükümet ve hem de ülke içinde kuvvetli bir hale gelmesi,
ABD menfaatleri için iyi gelişme değildi. Bunun için ABD, İran’ın
bütünlüğü ve komunizm tesirinden uzak kalması için gerekli yeni
hal çarelerini bulmalıdır.2 668
Rossow’un amiri ABD Büyükelçisi George Allen ise hükümetine
gönderdiği raporda bu anlaşmayı pek tatmin edici bulmadığını
belirtiyordu. Ona göre: ‘’Yapılan antlaşmanın içeriğinden
anlaşılan şu ki, 22 Nisan 1946’da yedi maddesi tamamen kabul
edilmiş ve anlaşma sadece bu maddelerin bir sunuşu özelliğini
taşımaktadır. Antlaşma gereği İran yönetimi mevcut Azerbaycan
Ulusal Meclisini ‘’Eyalet Encümeni’’ olarak onayladı... Tahran
ile Tebriz arasında yapılan 13 Haziran Antlaşması, Kavam’ın
önceleri siyasi işler danışmanı Firuz aracılığıyla sağladığı
popülerliğin artık geçerli olmadığını göstermektedir. Onlar bu
anlaşmayı zor da olsa Kavam’ın başarısı olarak tanıttılar. Sözde
Kavam, İran’da iç savaşın önüne geçmekle toprak bütünlüğünü
korumayı başarmıştır. Ancak, bu Azerbaycan’ın İran’a geri verilmesinden daha çok, Azerbaycan’ın İran’ı ele geçirmesi olarak
yorumlanabilir. Nitekim, sözde Azerbaycan Demokrat Partisi
Azerbaycan’daki konumunu sağlamlaştırırken, Azerbaycan’da
1 667
2 668
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Demokratlar, İran’da ise TUDEH faaliyetlerini sürdürecektir.
Her iki parti iyi örgütlenmiş, totaliter Sovyet yanlısı olup birer
komunist partisini andırmaktadırlar. Bunlardan Azerbaycan’da
olanı daha güçlüdür. Çünkü denetiminde bir ordu da
bulunmaktadır, nitekim bu konuya Tebriz Antlaşması’nda
dokunulmamıştır. Anlaşmanın gerçek değeri onun hangi
yöntemle uygulanacağına bağlıdır. Muhtemelen Kavam barışçı
ve Azerbaycan Demokratları ile dostluk siyasetiyle zamanla bu
liderleri kendi etkisi altında toplamayı planlamaktadır.’’1 669
Bu arada, Sovyet kuvvetlerinin İran’ı boşaltmasının geciktirdiği
günlerde, daha önce İran’dan ayrılmış olan İngiliz kuvvetlerinin
Basra’ya geri dönmesi İngiltere ile İran arasında gerginliğe neden
olmuştu. Bu gerginliği gidermek için İngiliz diplomatları hummalı
bir çalışma yürüterek İran ile ülkeleri arasındaki gerginliği gidermeye muvaffak olmuşlar ve İran’daki gelişmeler için daima İran
hükümetinin destekçileri olacağını vaad etmişlerdir.2 670 Bu olaydan sonra İngiliz diplomatları, yakın müttefikleri Amerikalılar
ile işbirliği halinde çalışmışlar, kendilerini geri plana çekerek
Amerikalıların daha ön safta bulunmalarını sağlamışlardır. İngilizler
de, tıpkı Amerikalılar gibi, İran’ın bütünlüğünü korumak, bu ülkenin
komunist nüfuzuna girmesine engel olmak ve İran’daki menfaatlerini korumak için, sözde demokrasiyi ve özgürlükleri savunduklarını
söylemelerine rağmen, Güney Azerbaycan Türklerinin aynı haklar için mücadelelerine yardımcı olmamaları ve İran hükümetinin
yanında yer almaları oldukça düşündürücüdür.
Amerikalıların ve İngilizlerin bu tutumlarından cesaretlenen
İran Şahı Rıza Pehlevi ile Başbakan Kavam, Güney Azerbaycan
ile yaptıkları anlaşmanın gereklerini yerine getirmek şöyle dursun,
Güney Azerbaycan’ı İran ordusunun yönetimine sokmak için planlar
yapmaya başladıklarını görüyoruz. İran basını da böyle bir işgalin
gerektiğini belirten şövence yazılar neşretmeye başlamıştır.
Güney Azerbaycan için tehlikeli bir döneme girilmesinde en
büyük etken Sovyetlerin takip ettiği iki yüzlü siyaset olmuştur.
ABD ve İngiltere ile birlikte İran’daki kuvvetlerini zamanında çek1 669
2 670
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meyerek ve hatta bir kuvvet gösterisine kalkışarak Şah başta olmak
üzere İran halkında korku yaratması büyük hata idi. İran’ı yöneten
Başbakan Kavam’a baskı yaparak hükümet üyeleri içine üç TUDEH
mensubunu sokarak Tahran’da komunist faaliyetlerini hızlandırması
yetmiyormuş gibi, ihtiyacı olmadığı halde ısrarla İran’dan daha çok
petrol ile Kuzey İran’da dahili uçak seferlerini işletme hakkının kendilerine verilmesini istemesi Kavam başkanlığındaki hükümet üyelerinin ikiye ayrılmasına sebep olmuştur.1 671 Bu talepler yetmiyormuş
gibi, kendilerine muhalefet eden hükümet üyelerini silahla tehdide
kalkışması ve bunun Başbakan Kavam tarafından protesto edilmemesi, İngiliz ve Amerikan tesirinde hareket eden Rıza Şah Pehlevi’yi
harekete geçirmiştir.
Şah Rıza, İran ordu komutanları ile görüşüp onların desteğini
aldıktan sonra Başbakan Kavam’ı makamına çağırarak istifa etmesini istemiştir. Uzun süre başarıyla yürüttüğü Başbakanlığı bırakmak
istemeyen Kavam, Şah’a yalvararak, daima kendisine sadık kaldığını
ve Başbakanlığı’nın devam etmesi halinde Şah’ın talimatları çerçevesinde hareket edeceğini söylemiş ve vazifeden alınmamasını
istemiştir.2 672 Kavam’ın bu tavrı üzerine Şah Rıza şu üç maddeyi
gerçekleştirmesi halinde kendisinin Başbakanlığı’na izin vereceğini
söylemiştir:
1) Hükümetteki TUDEH üyeleri ile Muzaffer Firuz’un kabine
dışı bırakılması;
2) TUDEH’e karşı bir İran Demokrat Partisi adı altında bir parti
kurması ve Aralık ayında erken seçime gitmesi,
3) Azerbaycan’la imzalanan antlaşma ve görüşmelerin iptal edilmesi ve Azerbaycan bölgesinin yeniden Tahran kontrolüne
sokulması.3 673
Kavam, Şah’ın öne sürdüğü bütün bu şartları kabul ederek yeni
bir kabine oluşturmuş, fakat Firuz’u kabine içinde tutmuştur. Şah’ın
itirazı üzerine Kavam, yakın dostu ve yardımcısı Muzaffer Firuz’u
Moskova’ya Büyükelçi olarak göndermiştir.
Rossow, The Battle Of Azerbaijan, 1946, s. 26-27.
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Tahran yönetimi ile Güney Azerbaycan yönetimi arasıdaki bu
gerginliğin giderilmesi için Sovyet Büyükelçisi Kavam hükümeti nezlinde girişimlerde bulunmuş ise de, hiç bir netice elde edememiştir.
Fakat Tahran’da nüfuzunu tam olarak yerleştiren ABD ve onun
Büyükelçisi George Allen bir açıklama yaparak, ‘’ABD hükümetinin, İran’ın istiklaline ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi
prensibinde devam eden görüşünde bir değişiklik yoktur. Ayrıca
İran hükümetinin ilan ettiği gibi, İran’ın bütün bölgelerini kendi kontrolü altında tutması ve oralara asker göndermesi onun en
tabii hakkıdır.’’1 674
Güney Azerbaycan cephesine gelince: İran’ın başkenti Tahran’da
meydana gelen bu gelişmeler Güney Azerbaycan Türklerini, özellikle Başbakan Pişeveri ve hükümetini son derece üzmüş ve
telaşlandırmıştır. Bu üzüntü ve telaş içinde Tebriz Radyosu’ndan
yapılan konuşmalarda Kavam’ın ikiyüzlü bir insan olduğunu
açıklamışlardır. Halbuki, Pişeveri ve arkadaşları merkezi yönetimle
barış içinde yaşamak ve Güney Azerbaycan halkının kalkınması
için, kendi üzerlerine düşeni yapmaya başlamışlardı. Nitekim, 13
Haziran 1946’da Tebriz’de imzalanan antlaşmanın gereği olarak
14 Haziran günü toplanan Azerbaycan Milli Meclisi, ‘’Azerbaycan
Eyalet Encümeni’’ olarak çalışmalarına başlamıştır. Pişeveri Eyalet
Lideri, İçişleri Bakanı Cavid Genel Vali olarak görevlerine devam
ederken, Pişeveri’nin yardımcısı Cihanşahlı Azerbaycan Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmış, Başsavcı İbrahimi ile Millet Meclisi
Eski Başkanı Şebüsteri Azerbaycan Eyalet Encümeni Başkanı
olarak görevlerini sürdürmeye başlamışlardır. Bu hareketleri ile
Güney Azerbaycan Türkleri ve özellikle Pişeveri yapılan antlaşmaya
uyduklarını ve Tahran yönetiminin de uyması gerektiğini göstermek
istemişlerdir.
Yapılan antlaşmaya rağmen Tahran’daki bu fikir değişikliğinin
nedenlerini öğrenmek ve ortaya çıkan pürüzleri halletmek ümidiyle
Pişeveri, yakın arkadaşları Şebüsteri, Cavid ve Padegan’dan oluşan
bir heyeti acele ile Tahran’a göndermiştir. Giderken arkadaşlarına
Pişeveri şunları söylemiştir: ‘’Siz, Tahran’a şunu anlatınız, bi1 674
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zim savaşımız valinin ve idarenin değiştirilmesi olmayıp, halkın
isteklerini kabul ettirmektir. Biz Tahran’dan başka bir şey
istemiyoruz.’’1 675 Fakat İran yönetimi Tebriz’den gelen heyete son
derece kaba davranmış ve görüşmeler ilk günden tıkanmıştır. Bunun
üzerine Pişeveri, Tebriz’de bir açıklama yaparak, Tahran yönetiminin Güney Azerbaycan’la ilgili problemlerin çözümünü beklettiğini,
İran Meclisi için XV. Seçim Yasası’nı uygulamadığını, Güney
Azerbaycan’ın emniyet kuvvetleri sorununu askıda bıraktığını belirterek İran hükümetini imzalanan antlaşmanın şartlarını yerine
getirmeye davet etmiştir. Herşeyin belirsizliğini korumasının halkı
tedirgin ettiğini söyleyen Pişeveri, İran hükümetinden anlaşmanın
derhal uygulanmasını rica etmiştir.2 676
Pişeveri’nin arkadaşları, Tahran’da İran yetkililerinin müzakere
masasına oturmalarını beklerken, İran Genelkurmay Başkanı General E. Ahmedi, Fars Eyaleti’nde çıkan ayaklanmanın nedenlerini
araştırmadan, bu olayları çıkaranların Güney Azerbaycan’ın özerk
statüsünü örnek aldığını iddia ederek Azerbaycan’a karşı ordunun
düşmanca bir tavır içinde olduğunu belirtmiştir.
Bu olaylar cereyan ederken Başbakan Kavam, yeni kabineyi
Şah’ın talimatları çerçevesinde oluşturarak kendisine sunmuştur.
Fakat Kavam, sürpriz bir şekilde üç TUDEH’li Bakana kabinesinde
yer vermiştir. Bunun gerekçesini de Şah’a ve ABD Büyükelçisi’ne
‘’Sovyetleri sakinleştirme’’ taktiği olarak izah etmiş ve bu
izah şeklini de kaubl ettirmiştir.3 677 Kavam, ABD Büyükelçisi
Allen’ın pek tatmin olmadığını söylemesi üzerine, O’na demiştir
ki, ‘’TUDEH’i dışarıda tutmaktansa, kabineye alarak kontrol
altında bulundurmanın daha faydalı olacağına inanıyorum.’’ O
günlerde İngiliz diplomatları, İran’daki bu gelişmelerden son derece
rahatsız olduklarını, dünya kamuoyunda Sovyetlere karşı sempatinin
arttığını ve İngiltere ile ABD’nin İran’daki Sovyet nüfuzuna karşı
daha köklü tedbirler almaları gerektiğini söylemiştir.4 678 Bu İngiliz
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görüşünü fazla kötümser bulan ABD yetkilileri olayları izlemeye
almanın daha doğru olacağını söylemişlerdir.
TUDEH ile ilgili yaptığı politik manevra ile yetinmeyen İran
Başbakanı Kavam bir netice çıkmayacak şekilde Güney Azerbaycan Heyeti ile görüşmeleri yeniden başlatmış ve bu görüşmeler
kasıtlı olarak uzatmıştır. Bu arada Amerikalı General Norman
Schwartzkopf’un komutasında eğitimini tamamlayan İran Ordusu, Güney Azerbaycan’ı kontrol etmek için harekete hazır hale
getirilmiştir. Sovyetlerin müdahale etme ihtimaline karşı İngiltere ve
ABD’den kati destek sözü alan Kavam, İran Ordusu’nun üç koldan
Azerbaycan üzerine yürümesini emretmiştir.
Bu gelişmelerden haklı olarak endişeye kapılan Pişeveri, kendisini her zaman desteklemiş olan Kuzey Azerbaycan lideri Bağırov
ile Nahcivan’da buluşarak bir durum değerlendirmesi yapmış
ve Sovyetler Birliği’nden askeri ve mali destek sağlanmasını
rica etmiştir. Pişeveri’nin bu isteğini acilen Moskova’ya bildiren
Bağırov, Stalin’den red cevabı almıştır. Bununla da yetinmeyen Stalin, Pişeveri’ye yeni bir mektup yazarak, İran hükümetinin ülkesinin her tarafına askeri birlik göndermesinin tabii hakkı olduğunu
söyleyerek, İran birliklerinin Azerbaycan’a da gireceğini ve buna
kimsenin karışamayacağını bildirmiştir. Mali konuda ise, Bakü
kanalı ile propoganda, eğitim ve kültürel faaliyetler için bir miktar
para yardımında bulunulacağını bildirmiştir.1679
Yukarıdaki gelişmeler üzerine Bağırov, Pişeveri’ye bir mektup yazarak, İran birliklerine karşı savaşı Güney Azerbaycan’ın
başlatmamasını istemiş, böyle bir hamlenin dünya kamuoyunda iyi
izlenim bırakmayacağını hatırlatmıştır.2680 Tarafların silahlı bir mücadeleye doğru gittiklerini gördükten sonra, burada akla şöyle bir
soru gelebilir: Acaba, İran’ın ve Güney Azerbaycan’ın askeri güçleri
ne durumda idi? Pişeveri’nin raporuna göre, 10.520 civarındaki
Güney Azerbaycan milis kuvvetlerinin elinde Sovyetlerden alınmış
4000 otomatik silah, 300 hafif ve 380 ağır makineli tüfek, 65 havan
topu ile 72 top, 68 uçaksavar makinelisi ve bir miktar taşıma aracı
bulunuyordu. İran’ın Azerbaycan’a karşı hazırladığı ve Amerikalılar
1 679
2 680
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tarafından eğitilen askeri gücünün sayısı ise 40.000 idi. Bu ordunun
elinde Amerikalıların verdiği 2000 otomatik silah, 1200 ağır ve hafif
makineli tüfek, 70 havan topu, 104 sahra topu, 35 adet tank, 50 savaş
uçağı ve 200 kadar savaş aracı bulunuyordu.1680 Ortada bir kuvvet
dengesizliği gayet açık idi. Nitekim, daha ağır basan İran kuvvetleri
Güney Azerbaycan sınırlarında mevzilenerek, Tebriz yönetiminin özerk statüsünü silah zoruyla değiştirmeye hazır olduğunu
göstermiştir.
Bu arada İran Başbakanı Kavam, Güney Azerbaycan’ın işgali
için İngiliz ve Amerikan desteğini almasına rağmen, özgürlüğe ve
toplumların özerk statülerine sempati duyan demokrat ülkelerin tepkisini çekmemek için bir de BM Güvenlik Konseyi’nin desteğini almak istemiştir. İran’ın BM neznindeki Elçisi Hüseyn Âlâ vasıtasıyla 3
Aralık 1946’da Genel Sekreter H. W. Johnson’a onayını almak üzere
şu raporu göndermiştir: ‘’Hükümetimin yetkileri doğrultusunda,
Güvenlik Konseyi’nin daha önce aldığı İran’ın içişlerine müdahaleyle ilgili karar uyarınca bu raporu tarafınıza sunmaktayım.
Yapılan çabalar sonucunda maalesef, merkezi yönetim Azerbaycan Eyaleti’ndeki kontrolü sağlayamamıştır. Yönetimin, yaşanan
olumsuzlukları barışçıl yollardan çözme girişimi başarılı sonuç
vermediğinden ve eyalettte kontrol sağlanamadığından bu adım
atılmıştır.
Bilindiği gibi yasama organımız olan meclis seçimlerinin 7
Aralık’tan itibaren başlayacağı ilan edilmiştir. Seçim yasası
gereği, ülkenin bütün eyaletlerine ordu birliklerinin gönderilmesi karara bağlanmıştır. Azerbaycan’daki yetkililer bu eyalete ordu gönderilmesine karşı çıkmaktadırlar. Sovyetlerin
Tahran Büyükelçisi kendi hükümetinin isteklerini dile getirerek, hükümetin geri adım atması, aksi takdirde bunun İranRusya sınırında kargaşaya neden olacağı yönünde önerisini
iletmiştir. Doğal olarak, bağımsızlık hukukuna sahip bir devlet
gibi, seçimlerin İran’ın genelinde olduğu gibi Azerbaycan’da da
yapılmasını güvence altına almak hükümetimin sorumlulukları
kapsamındadır. Buna göre de hükümet kendi askeri birliklerini
Hasanlı, a.g.e., s. 487; Foreign Relation Of The U.S. 1946, Vol. 7,
s. 544-546.
1 680
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Azerbaycan’a göndermek zorundadır. Bu girişimin, düşüncesizce
yapılacak davranışlar için bahane olmayacağını umut ediyoruz.
Şayet böyle bir şey olacaksa, hükümetin yasaları ve güvenliği
koruma hakkına sahip olduğunu hatırlatmak isterim.’’1 680
Başbakan Yardımcısı olarak Tahran yönetimi adına Güney
Azerbaycan ile 3 Haziran 1946 Tebriz Antlaşmasını imzalayan,
Şah istemediği için bilahere Moskova’ya Büyükelçi olarak tayin
edilen Muzaffer Firuz, Başbakan Kavam’ın bu girişimlerini engellemek ve konuyu barış yoluyla çözmek için kendisine çeşitli çözüm
yolları önermiş ise de bir netice alamamıştır. Firuz, son olarak
Moskova’da Sovyet Dışişleri Komiserliği İdari İşler Sorumlusu Mihail Silin ile görüşerek, Moskova’nın, Tahran’a 200-300 kişilik bir
sembolik birliği Güney Azerbaycan’a göndermeyi teklif etmesini,
böyle bir girişimle Güney Azerbaycan sorununun kan dökülmeden
çözülebileceğini söylemiştir. Firuz’un bu makul teklifine Silin, bu
konu İran’ın içişleridir, biz karışamayız, şeklinde cevap vermiş ve
bir nevi Moskova’nın, Güney Azerbaycan’ı kendi kaderiyle başbaşa
bıraktığını anlatmak istemiştir.2 681
BM Genel Sekreteri Johnson’un da onayını alan Kavam, İran birliklerine Güney Azerbaycan’da Tahran’ın otoritesini sağlaması için 4
Aralık 1946 sabahı saat 07:00’da saldırı emrini vermiştir. Üç koldan
Güney Azerbaycan’a giren İran kuvvetleri bir iki yer hariç silahlı
bir direnişle karşılaşmadan Tebriz’e doğru ilerlemeye başlamıştır.
Güney Azerbaycan milis kuvvetlerinin İran ordusunun ilerleyişini
durduramaması ve onlarla savaşmadan geri çekilmesi halk arasında
büyük paniğe neden olmuştur.
İran birliklerinin Tebriz’e doğru ilerlediğini haber alan Kuzey
Azerbaycan lideri Bağırov Stalin’e 11 Aralık’ta bir telgraf çekerek
Güney Azerbaycan halkına yardım edilmesini istemiştir. Bağırov
telgrafında şöyle diyordu: ‘’Son günlerde havan ve sahra topları,
tank ve uçaklarla saldıran tam teşekküllü İran kuvvetleri
karşısında kayıplar veren Azerbaycan birlikleri Marağa, Miandoab ve Miyane üzerinden Tebriz yönünde geri çekilmekt1 680
Yearbook Of The United Nations, 1946-1947, NewYork, 1947, s.
335-336.
2 681
Hasanlı, a.g.e., s. 517-518.
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edeler. Öte yandan, İran birliklerinin Astara-Erdebil yönünde
saldırısı beklenmektedir. Bu durumda Azerbaycanlıların daha
fazla direneceklerini düşünmüyorum. Sınırlara doğru sıkışan
Azerbaycanlıların bizim tarafa geçmesi gözardı edilemez. Bu
durumda, İran ordularının takibinden kaçan Azerbaycanlıları
ağırlamamıza müsade etmenizi rica ediyorum.’’1 682
Bağırov’un telgrafını aynı gün cevaplandıran Stalin, bu telgrafın
Tebriz’deki Sovyet Konsolosu Kuliyev vasıtasıyla Pişeveri ve
arkadaşlarına ulaştırılmasını emretmiştir. Stalin telgrafında şöyle diyordu: ‘’Kavam Başbakan olarak İran’ın her yerine, özellikle
de Azerbaycan’a ordu sevk etmek hakkına sahiptir. Bu yüzden
direnişin devam ettirilmesi amaca uygun olmadığı gibi, gereksiz ve anlamsızdır. Siz seçimler sırasında hükümet birliklerinin
Azerbaycan’a gelmesinin aleyhinde olmadığınızı ilan ediniz. Siz
bu adımı İran halklarının birliği, bütünlüğü ve özgürlüğü için
attığınızı duyurunuz. Bunu Kavam’ın Cavid’e gönderdiği son telgrafa yanıt olarak değerlendirin ve Vali Cavid ile Encümen Başkanı
Şebüsteri’nin imzasıyla acilen Kavam ve Şah’a sunun.’’2 683
Bu gelişmeler Güney Azerbaycan’da hem büyük heyecana ve
hem de endişeye yol açmıştır. Lider kadronun bir kısmı savaşmayı
savunurken, diğer kısmı silahsız olarak özgürlük mücadelesinin
devamını savunmuştur. Bu tartışmalar esnasında heyecanına mani
olamayan Pişeveri, önce silahlı mücadele isteyenleri desteklemiş,
bilahere yakın arkadaşlarının baskısı ile, silahsız mücadeleye devam
kararı almıştır. Azerbaycan Demokrat Partisi yaptığı olağanüstü
toplantı sonrasında Pişeveri, Padegan, Kulam Yahya, Cihanşahlı, Kebiri ile bir grup liderin vazifelerini bırakarak Güney Azerbaycan’dan
ayrılmalarına, Kuzey Azerbaycan’a giderek orada yeniden yapılanıp
Güney Azerbaycan’ın özerklik davasını yürütmeye memur
edilmişlerdir. Cavid ve Şebüsteri önderliğinde diğer ileri gelenler
ise Tahran yönetimi ile ilişkileri barışçıl bir şekilde sonuçlandırmak
görevini üstlenmişlerdir.
Bu arada, İran birlikleri kendilerine direniş gösteren Azerbaycan
milislerine destek olan köyleri ve kasabaları yakıp yıkarak ilerlemiş,
1 682
2 683
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bazı yerleşim bölgelerinde yüzlerce insanı acımasızca öldürmüştür.
Tam bir şark şövenistliği ruhu ile hareket eden İran askerleri Güney
Azerbaycan’ın başkenti Tebriz’e girdiğinde halka acımadan büyük
bir katliam yapmıştır. Kadınların tecavüz edilerek öldürülmeleri
ise, ne Müslümanlığa ve ne de insanlığa yakışmıştır. Bilhassa
Azerbaycan Demokrat Partisi’nin üyeleri ve aileleri acımasızca
öldürülmüşlerdir. İran birlikleri yaptıkları bu insan katliamı ile
yetinmemiş, Güney Azerbaycan Özerk Yönetimi’nin açtığı okulları,
Türkçe ders kitaplarını, açılan sanat okullarını, dikilen heykelleri ve
müzeleri parçalamıştır. Müslüman bir devletin, kendi sınırları içinde
biraz özgürce, kendi anadilini ve kültürünü kullanarak yaşamaya
çalışan Müslüman bir topluma karşı gösterdiği bu vahşetin benzerine tarihta ender rastlanmıştır.
Güney Azerbaycan’da İran askerlerinin Fars şövenizmi ile
gerçekleştirdiği bu katliama tanık olanların verdiği bilgilere göre
25.000 insan hayatını kaybetmiştir. Bu 25.000 kişinin 17.000’i
silahlı öldürülmüş, 8.000’i ağır cezalara çarptırılarak hapishanelerde
ölmüştür. 3600 kişi İran’ın başka bölgelerine sürülmüş ve 70.000
kişi de Aras Nehri’ni geçerek Kuzey Azerbaycan’daki kardeşlerine
sığınmıştır.1 684
İran ordusunun Tebriz’e girmesinden iki gün sonra, yani 16 Aralık
1946 günü Şah Rıza bir açıklama yaparak ABD Büyükelçisi’ne ve
hükümetine desteklerinden dolayı teşekkür etmiştir. Aynı gün İran
Hükümet Üyeler ile pek çok ileri gelen zevat ABD’nin Tahran
Büyükelçiliği’nde toplanarak ‘’Azerbaycan’ı İran’a geri verdiği
için Amerika Birleşik Devletleri’ne şükranlarını’’ sunmuştur.2 685
23 Aralık 1946 günü ABD Büyükelçisi Allen, Güney Azerbaycan’la ilgili ABD Dışişleri Bakanı J. Byrnes’e şu raporu göndermiştir: ‘’Sovyet yönetimi gerek buradaki büyükelçisi, gerek
İran’ın Moskova’daki büyükelçisi aracılığı ile İran yönetiminin
Azerbaycan’a ordu göndermesini engellemeye çalıştı. Şah ve
Kavam Sovyetlerin müdahele etmesinden endişeli olduklarını
devamlı dile getirdiler. Fakat bütün kanıtlar, Sovyetlerin Azerbay1 684
Azerbaycan Milli Hükümeti (1945-1946) ve S. Cafer Pişeveri, s.
28; Hasanlı, a.g.e., s. 533-535.
2 685
Foreign Relations Of The United States, 1946, Vol. 7, s. 562-563.
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can sorunuyla yakından ilgilenmediklerini göstermektedir.’’1 686
ABD gibi medeni bir ülkenin büyükelçisinin, İran ordusunun Güney
Azerbaycan’da ve özellikle Tebriz’de sergilediği vahşetten bahsetmemesi son derece düşündürücüdür.
Güney Azerbaycan Özerk Yönetimi’nin İran Hükümeti tarafından kanlı bir şekilde ortadan kaldırılması Kuzey Azerbaycan
aydınları arasında büyük üzüntü yaratmıştır. Başlangıçta Güney
Azerbaycan’daki gelişmeleri desteklemiş olan Sovyet yönetiminin
bilahere bu desteğini çekmesi bir nevi ihanet olarak algılanmış ve
Sovyetler açık bir şekilde tenkit edilmiştir.2 687
Pişeveri’ye gelince: Yıllaryılı yiğitçe verdiği mücadele sonucunda Güney Azerbaycan’ın özerkliğini sağlaması ve sonunda 13 Haziran 1946’da İran’la anlaşma yaparak bunu kabul ettirmesi Güney
Azerbaycan Türklerinin tarihinde erişilmiş en büyük başarılardan
biri olmuştur. Vatanına ve halkına duyduğu sevgi ve sadakat O’nu
bu özgürlük mücadelesinde bir nevi bayrak haline getirmiştir. Onun
en büyük talihsizliği II. Dünya Harbi dolayısıyla müttefiklerin, yani
İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği’nin İran’ı aralarında pay ederek işgal etmeleri idi. Sovyetlerin küçümsenemeyecek yardımlarını
alan Pişeveri ister istemez Sovyetlerin nüfuzu altına girmiştir. Her
ne kadar gençlik yıllarında bir komunist olarak faaliyet göstermiş
ise de, zamanla kendisi tam bir sosyal demokrat çizgiye gelmişti.
O’nun bu sosyal demokrat tavrı Sovyet yöneticilerinin hiç bir zaman
hoşuna gitmemişti.3 688 Bu nedenle Sovyetler kendisini tam olarak
sonuna kadar desteklememişlerdir.
Pişeveri’nin, mücadelesinin başında da açıkladığı gibi, İran’daki
eski yönetimler tarafından sömürülen, dili ve milli kültürü yok
edilmek istenen Azerbaycan Türklerine, insan hakları çerçevesinde, bu haklarını kazandırmak idi. Ama O, bunu İran Devleti’nin
bütünlüğü içinde yapmak istiyordu. Bu düşüncesini de yeterli bir
şekilde İranlı yöneticilere anlatmış idi. İranlı yöneticileri bir nevi
bütün İran halkına yönelik bir şekilde reformlar yapmaya zorlayan
Foreign Relations Of The United States, 1946, Vol. 7, s. 564-565.
Hasanlı, a.g.e., s. 537-538.
3 688
Azerbaycan Milli Hükümeti (1945-1946) ve S. Cafer Pişeveri,
s. 30-36.
1 686
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Pişeveri’nin bu özgürlükçü mücadelesi, mutlakiyet rejimi içinde ülkesini yöneten İranlı idarecileri rahatsız etmişti.
II. Dünya Harbi sonunda Sovyetlerin hem komunizmi hem de
nüfuzlarını yayma faaliyeti sonucunda Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunu ele geçirmesi, Türkiye’yi tehdit
ederek toprak talebinde bulunması ve Boğazları birlikte kontrol
ederek Ortadoğu’ya inmek istemesi, bu isteklerine İran’ın kuzey
kısmını ve Güney Azerbaycan’ı dahil etmeye kalkışması İngiltere
ile Amerika Birleşik Devletleri’ni son derece telaşlandırmış idi. Bu
iki yakın müttefikin önderliğinde başlayan Sovyetleri durdurma
politikasında İran önemli bir ülke haline gelmişti. Amerika Birleşik
Devletleri ile İngiltere, demokrasi ve özgürlükler konusunda Avrupa ülkeleri için duyduğu endişeyi İran için duymadığını uyguladığı
politikalarla göstermişlerdir. Müslüman bir ülke olan İran’ın komunist idaresine girmesinin sıkıntılarını gören İranlı yöneticiler tam
anlamıyla İngiltere ve Amerika’nın istekleri doğrultusunda hareket
eden bir politika sergilemişler, İngiliz, ABD ve Sovyet birliklerinin
İran’dan ayrılmasından sonra dahi, Sovyetlerin nüfuzunda olduğunu
düşündükleri Güney Azerbaycan’ın özerk yapısına tahammül gösterememişlerdir.
Pişeveri’nin en büyük hatası kendisini ‘’Sovyetlerin desteklediği
adam’’ konumundan çıkaramaması, Sovyetlerin Güney Azerbaycan’ı
ciddiye almadan bir politika takip ettiklerini görememesi ve bu arada Stalin’in kendisine yazdığı mektuplarda Güney Azerbaycan’ı
daha fazla destekleyemeyeceğini belirtmesine rağmen, Sovyetlerden
yardım alma ümidi olmuştur. Stalin’in tutumunu öğrendikten sonra, Pişeveri’nin, 13 Haziran 1946 Tebriz Antlaşması’nın harfiyen
uygulanması için mücadele vermesi ve İranlı yöneticilerin hassah
olduğu Güney Azerbaycan’a İran askerlerini gönderme konusunda
esnek davranmaması, hem kendisi ve hem de Güney Azerbaycan
için iyi olmamıştır. Stalin’in tutumunu öğrendikten sonra İngiliz
ve Amerikan diplomatlarıyla sıkı bir diyaloğa girerek Güney
Azerbaycan’ın isteklerini anlatmaması ise ayrı bir hata olmuştur.
Bütün bu eksikliklerine rağmen, Pişeveri’nin, Güney Azerbaycan
halkının sömürülmesini önlemesi, anadilini ve milli kültürünü kullanarak kalkınma hamlesi yaptırması, bunu İran’ın bütünlüğü içinde
389

gerçekleştirmeye çalışması tarihi bir olay olarak anılacaktır. İran
yönetiminin ise, şahsına ve arkadaşlarına karşı takındığı amansız
tavrı da tarih bir utanç tablosu olarak kaydedecektir.
Pişeveri’nin İran işgali başlarken Güney Azerbaycan’dan ayrılması, bazı Güney Azerbaycan aydınları indinde hoş karşılanmaması ve
hatta kendisinin ihanet ile suçlanması, gerçekçi bir değerlendirmeden
ziyade, hissi bir değerlendirme olduğu gayet açıktır. Pişeveri kendisinden önce Güney Azerbaycan halkının özgürlüğü için mücadele
vermiş Setterhan ve Hıyabani gibi mücadelesini silahla vuruşarak
sonuçlandırmayı muhakkakki istemiştir. Fakat O’nun çok iyi bir
örgütçü olması ve Güney Azerbaycan Türklerinin uğradığı bu
haksızlığı dile getirerek yeniden Güney Azerbaycan halkının özgürlük mücadelesini gündeme taşıma ümidiyle Kuzey Azerbaycan’a
gittiğini unutmamak gerekir. Ne var ki, kasıtlı mı yoksa kasıtsız mı
olduğu anlaşılmayan bir araba kazası sonucunda hayatını kaybetmesi hem Pişeveri ve hem de Güney Azerbaycan halkı için dramatik
bir son olmuştur.
20 Aralık 1946’da Tebriz’i tam olarak kontrol altına alan İran
yönetimi, kışın bastırmasına aldırmadan ‘’Güney Azerbaycan
Özerk Yönetimi’’ni desteklediler diye yüzlerce aileyi İran’ın
muhtelif yerlerine sürgüne göndermeye devam etmişlerdir. Azerbaycan halkına uygulanan bu fiziki zulmü bir müddet sonra manevi zulüm takip etmiştir. Özerk Azerbaycan yönetiminin kullandığı
Türkçe ders kitaplar ve Türk kültürü ile ilgili malzemeler toplanarak imha edilmiştir. Güney Azerbaycan’da uyanan ‘’Türklük ve
Azerbaycanlılık’’ duygularının yok edilerek halkın Farslılaştırılması
için eğitim dili yeniden Farsça’ya çevrilmiştir. Bu arada Türkçe
yazılmış sokak adları ve levhalar kaldırılarak yerlerine Farsça adlar yazılmıştır. İran yönetiminin Güney Azerbaycan’da uyguladığı
baskı rejimi 1950’ye kadar devam etmiştir. Kendisi bir Türk aileden
gelen Doktor Musaddık, İngilizlerin ve Amerikalıların büyük ölçüde
kontrollerine geçirdikleri İran petrollerini millileştirince, bütün İran
halklarının kahramanı olmuştu.1 689 İşte bu Türk kökenli Başbakan’ın
1 689
Aygün, Attar, İran’ın Etnik Yapısı, s. 120. Ülkelerinin sömürüldüğünü anlayan İran yetkilileri, 1947 yılında mecliste bir oylama yaparak Sovyetlere tanıdıkları petrol çıkarma hakkını da iptal etmişti. Hasanlı, a.g.e., s. 555
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talimatı ile Güney Azerbaycan’daki Farslılaştırma operasyonu büyük ölçüde durmuştu. Fakat İngiliz ve Amerikan komplosu sonucu Musaddık’ın devrilmesinden sonra Şah Yönetimi Güney
Azerbaycan’da Farslılaştırma operasyonunu yeniden uygulamaya
başlamıştır.1 690 Basılan ders kitaplarının girişinde konulan Muhammed Rıza Şah’ın resminin altına Farsça ‘’Şah, Allah’ın Gölgesidir’’ yazısı yazılarak Azerbaycan halkına ayrı bir manevi baskı
uygulanmıştır.2 691
Seyid Ziyaeddin önderliğinde başlatılan Farsçılık ideolojisi çerçevesinde ‘’Büyük İran Milleti’’ yaratma çalışmalarına destek veren
Şah, yakın adamlarından edebiyatçı Ali Asker Hikmet’in İran toplumunun %95’inin ana dilinin Farsça olduğunu iddia eden yazılarının
ders kitaplarında okutulmasını emretmiştir.3 692 Bununla da yetinmeyen Şah, hükümet üyelerini makamına davet ederek şu talimatı
vermiştir: ‘’Farsça, çocuk yuvalarında, ilk ve ortaokullarda, matbuatta yaygın biçimde kullanılarak kısa sürede bütün toplumun
ana dili haline gelsin. Kendi dillerini tedrici olarak unutarak,
gelenek ve göreneklerini dahi bu dille paylaşsınlar.’’4 693 Şah’ın bu
talimatını hemen uygulamaya koyan İran hükümet yetkilileri, yeterli
öğretmen bulamayınca ordu içinde hazırladıkları 2500 civarındaki
bir asker-öğretmen grubuna uygulatmışlardır. Tahran’da vazife gören
Amerikalı diplomatlara göre bu asker-öğretmen ordusu Farsça’yı
diğer etnik gruplara öğretmede son derece başarılı olmuştur.5 694
Şah Rıza Pehlevi’nin İran’da yaşayan halkları Farslılaştırmak için
uygulamaya koyduğu bu projede vazife alan eğitimciler, tatbikatta
bazen inanılmaz ifadeler kullanmışlardır. Örneğin, İran Eğitim
Bakanlığı’nda Azerbaycan’daki okullardan sorumlu bulunan Müdür
Mohsen, ‘’Türkçe konuşan herkesin başına yular takılması ve
Geçmişte menfaatlerine zarar veren Musaddık’ı Amerikan yönetiminin nasıl devirdiğini bugünün ABD Başkanı Obama’nın açıklaması oldukça
manidardır.
2 691
Attar, a.g.e., s. 306.
3 692
S. M. Aliev, ‘’K natsionalnomu voprosu v sovremennom İrane’’,
Kratkie Sookşeniya Instituta Narodov Azii, VIP. 77, Moskva, 1964, s. 45.
4 693
A. Ahmedi, Penc sal der hozur-e şahenşah, Tahran, 1961, s. 83-84’den
naklen Attar, a.g.e., s. 308.)
5 694
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ahıra bağlanmasını emretmiştir. Ondan sonraki Müdür Zevki
de okullarda Türkçe konuşma ceza sandıklarının yaptırılmasını
istemiştir.’’1 695 İran Eğitim Bakanlığı’ndaki bu militan görevlilerin tutumları İranlı gençler arasında başka bir çirkin söylemin
yayılmasına neden olmuştur. Şah’ın son yıllarında, yani 1970’li
yıllarda, Azerbaycan gençleri Farsçayı farklı aksanla konuştuğu
için, Farslılar tarafından alay edilmiş ve kendilerine ‘’Turk-e khar’’
(Türk Eşeği) gibi son derece çirkin lakaplarla hitap edilmiştir.2 696
Güney Azerbaycan Özerk Yönetimi’ni 1946 sonlarında kanlı bir
şekilde ortadan kaldırdıktan sonra, İran yönetiminin, Azerbaycan
Türklerine uyguladığı bu onur kırıcı maddi ve manevi baskı Ayetullah Humeyni önderliğinde kurulan İran İslam Cumhuriyeti dönemine
kadar devam etmiştir. İran halkına iyi ve adaletli bir idare sunamadığı,
halkı fakirlikten kurtaramadığı için Şah’ı tenkit ederek deviren yeni
rejimin sahipleri, İran’ın Müslüman halkına eşit davranacağına dair
anayasalarında güvence vermesi, başta Azerbaycan Türkleri olmak
üzere diğer etnik grupları da memnun etmiştir.3 697
Ne var ki, Şah döneminde uygulanan kültürel ve etnik baskıdan
kısa zamanda kurtulmak mümkün olmamıştır. İran İslam Cumhuriyeti döneminde de kültürel baskının devam etmesi Azerbaycan
aydınları tarafından açık bir şekilde tenkit edilmiş ve bu baskının
durdurulması istenmiştir. Bu tenkitlerden birinde şöyle deniyordu:
‘’Büyük ülkemiz İran’da, Pehlevi rejimi tarafından Türkçe
konuşan halklara karşı yürütülen düşmanlık siyaseti maalesef
İran İslam Cumhuriyeti tarafından da sistemli olarak açık ve
kapalı bir biçimde devam ettirilmektedir. Bu siyaset, Farsça
konuşan halktan, başka diğer halkların soy, dil ve mahiyetini
inkar siyasetidir ki, bu dinimizce doğru değildir.’’4 698
Rafael Blaga, İran Halkları El Kitabı, İstanbul, 1997, s. 131.
Brenda Shaffer, ‘’Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kuruluşu: İran’daki
Azeriler Üzerinde Etkisi’’, çev. E. Hatipoğlu, Bağımsızlıklarının 10. Yılında
Türk Cumhuriyetleri, s. 273.
3 697
Geniş bilgi için bkz. M. Saray, Türk-İran İlişkileri, ATAM, Ankara,
2006, s. 131-134 ve 144-155.
4 698
Arif Rehimoğlu, ‘’Satranç Tahtasında Azerbaycan ve Farsistan’’, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, s. 356.
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1991’de Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti’nin istiklalini
kazanması, doğal olarak Güney Azerbaycan’da milli duyguların
yeniden canlanmasına tesir etmiştir. Bu tesiri gören İran yönetimi
son derece rahatsız olmuştur. Nitekim, 30 Aralık 1991 tarihli ‘’Tahran Times’’ gazetesi İran’ın endişelerini, bu gelişmelerin Azerbaycan Türkleri ve Türkmenler arasında etnik ve milliyetçi duyguları
kışkırtarak İran’ın huzurunu bozabileceği şeklinde aktarmıştır.1 699
İran hükümet yetkilileri ise, istiklalini kazanan Azerbaycan ve
Türkmenistan Cumhuriyetlerinin takip edecekleri siyaseti ve bilhassa Türkiye ile ilişkilerini gözlem altına almıştır.2 700 Fakat, endişe
içindeki İran yönetimini bir nevi alarma geçiren ise, Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tarihçi Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’in bir
gün Güney Azerbaycan Türklerinin de istiklallerini kazanmalarını
ümid ettiğini duygusal bir konuşma ile açıklaması Tahran’a
bomba gibi düşmüştür.3 701 Bu açıklamaya kızan İran İslam Cumhuriyeti Yönetimi, Moskova ve Erivan yönetimleri ile ilişkilerini
geliştirmiş, Kuzey Azerbaycan’a yönelik Rus destekli Ermeni işgali
esnasında Ermenistan’a maddi yardımda bulunmuştur. Fakat Ermeni
işgalinden kaçan yüzbinlerce Müslüman Azerbaycan göçmenlerine
bir yardımda bulunmaması son derece düşündürücüdür. Güney
Azerbaycanlı gençler İran hükümetinin bu tavrını açıkça tenkit etmiş
ve Ermenistan’ın saldırganlığını sert bir şekilde kınamıştır.4 702 Bu
protesto ile de yetinmeyen Güney Azerbaycan gençleri ve aydınları,
Dr. Cevad Heyet başkanlığında çıkardıkları ‘’Varlık Dergisi’’nde
neşrettikleri yazılarla Türkiye’yi, Ermeni saldırılarına uğrayan Kuzey
Azerbaycan’a fiilen yardım etmeye davet etmiş ve Hocalı şehitleri
için şiirler neşretmişlerdir.5 703 Güney Azerbaycan aydınlarının bu
çıkışları müsbet yankı uyandırmış ve Kuzey ile Güney Azerbaycan
arasındaki ilişkilerin belirli ölçüde düzelmesine zemin hazırlamıştır.
Shaffer, a.g.m., s. 263.
Saray, a.g.e., s. 169-175; E. Herzig, İran and The Former Soviet
South. The Royal Institute International Affairs, London, 1995, s. 1-3.
3 701
Ebüfez Elçibey, Bütöv Azerbaycan Yolunda, s. 243-244, 275-277,
287-291.
4 702
Brenda Shaffer, a.g.m., s. 278-279.
5 703
Varlık (Nisan-Temmuz 1992), s. 31-33; Varlık (Haziran-Temmuz
1994), s. 25-30.
1 699

2 700
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Bu arada, Bakü’de bazı yazarların birleşmeden söz etmeleri üzerine Cevad Heyet, Varlık’ta bir açıklama yaparak, tıpkı Pişeveri’nin
yaptığı gibi, Güney Azerbaycan Türklerinin İran’ın bütünlüğü
içinde kalarak haklarını elde etme savaşı verdiklerini söylemiştir.1 704
Yukarıda izah edilen gerginlik sona erdikten sonra İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler normale
dönmüştür. İran İslam Cumhuriyeti’nin, hem idari ve hem de dini
kanadında önemli sayıda Türk kökenli şahsiyetin bulunması, Güney
Azerbaycan Türklerine uygulanan baskının hafiflemesine neden
olmuştur. Bu arada Türk kökenli din adamlarının sık sık camiilerde Türkçe konuşması, Azerbaycan halkını dilini kullanmada daha
çok serbesti istemeye sevk etmiştir. Nitekim, Türkçe’nin serbestçe
kullanılması için önce gençler, sonra da aydınlar, İran Anayasası’nın
15. maddesine göre yasal isteklerde bulunmaya başlamışlardır.2 705
Ayrıca, çıkmasına izin verilen Türkçe yayın organlarında, özellikle
Varlık Dergisi’nde, Azerbaycan halkının kendi anadilini daha geniş
bir şekilde kullanma isteğini bildiren yazılar çıkmaya başlamıştır.
Bu kampanyadan istifade eden Azerbaycanlı üniversite öğrencileri
bir kampanya başlatarak anadillerini kullanmak istediklerini İran
kamuoyuna açıklamışlardır. Gençler neşrettikleri açık mektupta şu
noktaları dile getirmiştir: ‘’İran Anayasası’nın on beşinci maddesi temelinde iki dilli bir eğitim sisteminin gerçekleştirilmesi
gibi önemli konulara eğilmenin zamanı gelmiştir. Bu bizim
birliğimizle çelişmez, çünkü bizi birleştiren Fars dili değil,
Müslümanlığımızdır. İranlı Müslümanların vazifeleridir. Anadil,
kültür ve diğer talepler alanındaki gerekli konuların farkına
varmazsak, istenmeyen olayların olabileceğini dikkate almalıyız.
Hali hazırda kültürel ve eğitimsel programlar hazırlayan kişiler ivedelikle resmi olmayan dillere ve özellikle Azerbaycan
Türk diline önem vermelidirler.’’3 706 Azerbaycanlı bu gençler,
Varlık (Ekim-Aralık 1991), s. 134-136.
Tahran’da Sefirlik yapan tarihçi dostum Nesib Nesibzade, yazdığı
‘’Bütöv Azerbaycan, Baku, 1997’’ adlı eserinin 204-205. sayfalarında, İran
Anayasası’nın 15. maddesinin Azerbaycan Türk dilini kullanmaya izin verdiğini açıklamıştır.
3 706
Brenda Shaffer, a.g.m., s. 266.
1 704

2 705
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mektuplarını İran meclisindeki Azerbaycanlı milletvekillerine de
gönderdikten sonra, Tebriz, Urmiye, Erdebil ve Hamedan’daki
radyo ve televizyonları ziyaret ederek programlarında Azerbaycan
Türkçesi’nin de kullanılmasını istemiş, bunu yapmamanın ‘’Anayasayı İhlal’’ olduğunu hatırlatmışlardır.
Azerbaycanlı gençlerin, farklı bir aksanla Farsçayı kullanırken
kamu ve medya mensuplarının dalga geçmelerine, Türklerin kültürsüz olduklarının söylenmesine itirazları devam etmiş ve bu itiraza Azerbaycan bilimadamları ile aydınlarının da destek vermesi
ile bu mücadele doruk noktasına ulaşmıştır. Bunun en büyük nedeni,
o dönemde ortaya çıkan, kendini ortaya koyma, ön plana çıkarma
ve etnik kökenden duyulan gururun yükselişiydi. Kendi etnik kültürlerine dayalı olarak Kuzey Azerbaycan’da müstakil bir devletin kurulması ve Türkiye’den televizyon yayınlarının başlatılması,
Güney Azerbaycan Türklerinin kendi etnik kökenlerine duydukları
özgüveni arttırmıştır.
1993-1994 yıllarından itibaren Bakü ile Tahran arasındaki
gerginliğin yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Bu yumuşama
doğal olarak Güney Azerbaycan’a da yansımıştır. Temmuz 1994’te
Haydar Aliev’in İran’ı ziyareti ile Bakü-Tahran arasındaki ilişkiler
normalleşmiş, sınır ticareti ile ilgili bir anlaşma imzalanmış ve
değişik seviyede iki taraf arasında resmi ziyaretler dahi başlamıştır.
Buna rağmen, Tahran yönetimi, Kuzey Azerbaycan’a şüpheyle bakmaya devam etmiştir.
İran’da kültürel hakların verilmesi kampanyasına en çok renk
katan kişilerden biri de Dr. Muhammed Çehregani olmuştur. Doktora tezini Türkçe kelimelerin Fars diline etkisi üzerinde yapan Çehregani, bugünkü modern Farsça’da 4000 Türkçe kelimenin varlığını
tespit ettiğini açıklaması, dil ve kültürel hakları için mücadele eden
Azerbaycan gençleri arasında büyük yankı yapmıştır. Azerbaycan Türklerinin kültürel haklarını korumak için Tebriz’den aday
olarak İran meclisine girmek isteyen Dr. Çehregani’yi İran polisi
bir bahane yaratarak O’nu hapse atmak suretiyle seçimini ancak
engelleyebilmiştir.1 707
1 707
Shaffer, a.g.m., s. 275-276. Dr. Muhhamed Çehregani Güney Azerbaycan Türklerinin kültürel hakları için verdiği mücadeleyi bu satırların yazarını İstanbul’da ziyaretinde de anlatmıştır.
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İran’da, daha özgürlükçü ve reformcu bir yönetim kuracağını
söyleyerek Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Hatemi’ye, Azerbaycan Türklerinden 70’e yakın aydın ve akademisyen 5 Mayıs 1998’de
bir mektup ile müracat ederek, anayasanın 3, 15, 19 ve 20. maddelerine göre anadillerini ve kültürlerini kullanmalarına izin verilmesini
istemişlerdir. Adaletsiz ve baskıcı Pehlevi rejimini ortadan kaldıran
İran İslam Cumhuriyeti’nin, Şah’ın ırkçı ve şövenist dil ve kültür
politikalarından çok çekmiş olan Azerbaycan halkına anayasada
vaad edilen haklarının tanınması için şu çalışmaların yapılmasını
rica etmişlerdir:
1) Anayasa’nın 15. İlkesinin yürürlüğe girmesi ve ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim düzeylerinde Türkçe’nin
eğitim ve öğretiminin sağlanması. 2) Anayasa’nın 3. İlkesinin 9.
Fıkrasının uygulanması ki açık bir şekilde bütün ayrımcılıklara
son vermeyi ve maddi-manevi imkanlardan eşit bir şekilde
herkesin yararlanabileceğinden söz etmektedir. Maalesef, İran
toplumunun bir azınlığı bütün imkanları elinde bulundurarak
Azerbaycan halkını kültürel imkanlardan yoksun bırakmıştır.
3) Türk kültürü ve dilini yaymaya çalışan kuruluşların açılışına
kolaylık sağlamak. 4) Türkçe’ye dinamizm kazandırmak amacıyla
Türk dil kurumunun açılması, 5) İran radyo ve televizyonunun
mevcut kanallarından birinin 30 milyonu aşkın Türklere Türkçe
yayın yapmak için tahsis etmek, 6) Azerbaycan halkının ekonomik sorunlarına daha çok dikkat ve gayret sarfetmek.1 708
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hatemi, Güney Azerbaycan aydınlarının ve akademisyenlerinin bu haklı taleplerine maalesef
bir cevap vermemişlerdir. Herkesin olduğu gibi, İran yöneticilerinin de bildiği bir gerçek vardır. O da, İran devlet sınırları içinde
30 milyon Türk yaşamaktadır. Bu, Fars nüfusu ile aynı orandadır.
İran Devleti’nin bütünlüğü içinde, devlet dili Farsça’nın yanısıra
Azerbaycan halkının anadili Türkçe ile de eğitim görmesi ve milli
1 708
İran Cumhurbaşkanı Hatemi’ye sunulan bu mektup 5 Mayıs 1998 günü
‘’Kurtuluş Dergisi (Bahar 1999), s. 54’’ te Farsça olarak neşredilmiştir. Bu
mektubun Türkçe tercümesi ise Azerbaycan Türk Kültür Dergisi’nin 343.
sayısında (Temmuz-Ağustos 2002), s. 26.-29’da neşredilmiştir. Bu mektubun
tam metni EK VIII olarak bu çalışmanın sonunda verilmiştir.

396

kültürünü yaşatmak istemesi çok mu haksız bir istekdir ki, Tahran
yönetimi bu anayasal isteğe hala bir cevap vermemektedir. Ümid
edelim ki, Azerbaycanlı gençlerin dediği gibi, bu anayasal haklar
verilmediğinden dolayı, istenmeyen olaylar çıkmasın.
Bugün, insan hak ve özgürlüklerinin en geniş bir şekilde
yaşandığını görüyoruz. İnsanın insana köle olamayacağı bir devri
yaşıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti’nde, Pehlevi rejimi ile mukayese
edilemeyecek kadar, hak ve özgürlükler konusunda bir ilerleme
olmuştur. Fars şövenizmini bir kenara bırakarak, İslam’ın temelini
teşkil eden adalet ve eşitlik içinde, Azerbaycan Türklerinin milli kültürlerini ve dillerini yaşamalarına izin verilemez mi?
1828’de Rusya ile İran arasında imzalanan Türkmençay
Antlaşması ile ikiye ayrılan Azerbaycan, ülke ve halk olarak, 200 yılı
aşkın bir süredir ayrı yaşamaktadır. Bugün, kuzeyde istiklalini ikinci defa kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti ile eski istipdat rejimini
yıkarak yerine kurulan İran İslam Cumhuriyeti arasında, dolayısıyla
Güney Azerbaycan ve Kuzey Azerbaycan halkları arasında, kurulan
bu dostluk ve kardeşlik ilişkileri mutlaka geliştirilerek devam ettirilmelidir. Bu dostluk ve kardeşlik kapısı kapanırsa, eskiden olduğu
gibi, Kuzey ve Güney Azerbaycan edip ve şairleri göz yaşları içinde
yine hasret şiirleri yazmak durumunda kalırlar.
Değişik rejimler altında da olsa, geçmişte Kuzey ve Güney
Azerbaycan şairleri, ayrı düşen halkların yeniden bir araya gelme
özlemlerini, kardeşin kardeşi ziyaret edememesinin üzüntülerini
mısralarında dile getirmişlerdir. Kardeş iki halkın birbirine duyduğu
kavuşma hasreti ile birlikte şairler, ülkelerinin güzelliklerini ve
birbirine olan benzerliklerini, halılarındaki ortak motiflerle birlikteliklerini dile getirmişlerdir. Halılardaki ortak motiflerin Tebriz’de,
Şamahı’da, Urmiye’de, Karadağ’da ve Karabağ’da bir olduğunu,
bunun da Azerbaycan’ın bütünlüğünü temsil ettiğini anlatmışlardır.
Kuzey ve Güney Azerbaycan’ı ikiye bölen sınırın önemli bir kısmını
teşkil eden Aras nehrine sitem eden şairler, Aras’ın iki kardeşi
birbirinden ayıran, bir vücudu ikiye bölen ve kalbe hançer gibi saplanan bir vefasız kişi olarak tasvir eden şiirler yazmışlardır. Bazı
şairler de, bu bölünmede Aras’ın bir suçu olmadığını, iki kardeşin
arasına istemeden girdiğini, bu yüzden çok dertli olduğunu ve gece397

gündüz ağladığını anlatırlar. Bu ayrılığa çok üzülen Kuzeyli bir şair
de, şayet Güneyli kardeşlerine kavuşamadan ölürse, cesedinin Aras
nehri kenarına götürülmesini, orada defnedilmesini vasiyet eder.
Yüzünün Tebriz’e doğru çevrilmesini, gözlerinin de kapatılmamasını
ister. Belki de bir gün karatoprağın altında vuslat gününü görebilecektir.
Güney Azerbaycan’da, İran yönetiminin Fars şövenizmi içinde
Türkçe’ye reva gördüğü çirkin muamele Kuzey Azerbaycan şairlerini
son derece üzmüştür. Pişeveri hükümetinin varlığına son verdikten sonra
İranlı askerlerin, Azerbaycan Türkçesi ile bastırılmış kitapları toplatıp
meydanlarda yakmalarına isyan eden Kuzey Azerbaycanlı şairler,
bunu bir dil ve kültür katliamı olarak şiirlerinde dile getirmişlerdir. Bir
müddet sonra Şah’ın emri ile İran yönetiminin Azerbaycan Türklerinin
aslen Fars kökenli kabilelerden oluştuğunu, sonradan Moğollar
(İlhanlılar) devrinde Türkleştirildiklerini, anadillerini terk ederek
Türkçe konuşmaya başladıklarını iddia ederek, şimdi yeniden eski dilleri olan Farsçaya döndüklerini tarihi gerçekleri çarpıtarak söylemeleri
ve uygulamaları, Kuzey Azerbaycan şairlerini hem şaşırtmış ve hem
de öfkelendirmiştir. Şairler Azerbaycan coğrafyasına asırlar evvel nasıl
geldiğini, Türkçe’nin bir kültür ve medeniyet dili olduğunu şiirlerinde
anlatarak İran yönetimine cevap vermişlerdir.
Azerbaycan’ın ikiye bölünmesiyle, kardeşin kardeşe kavuşma
hasretiyle yandığını, bir gün bu ayrılığın sona ereceğini mısralarında
dile getiren şairlerin başında şu isimler geliyordu: Halil Rıza,
Bahtiyar Vahapzade, Şehriyar, Osman Sarıvelli, Resul Rıza, Süleyman Rüstem, Famil Mehdi, Samed Vurgun, Sehend, Zeynel Halil,
Memmed Rahim, Balaş Azeroğlu, Hüseyn Arif, Neriman Nerimanzade, Mehmed Araz, Tebrizli Ali ve Sabir Rüstemhanlı.1 709
İran’da sefirlik yapan Nesib Nesibzade ile hekimlik yapan Dr.
Cevad Heyet, İranlıların, Güney Azerbaycan ile İran’ın bir federasyon oluşturmalarına şu gerekçe ile karşı çıktıklarını bu satırların
yazarına şöyle anlatmışlardır: ‘’İranlı dostlarımız, Güney
Azerbaycan’a özerk (muhtar) bir idare statüsü tanırsak, bu
Bu kıymetli edip ve şairlerin, bölünen Azerbaycan’ın ve halkının çektiği çileleri ve hasreti dile getiren şiirli tenkitleri bu çalışmanın sonunda EK
VII olarak verilmiştir.
1 709
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İran Devleti’nin dağılmasına yol açar. Bu nedenle Azerbaycan’a
muhtariyet veremeyiz. Güney Azerbaycan’a bir hak vermenizi
emsal gösteren diğer halklar da kendileri için özerk statü isterler
ki, bu da İran Devleti’nin sonu olur.’’
Güney Azerbaycan üzerinde önemli çalışmaları olan Amerikalı
araştırmacı Brenda Shaffer ise, Güney ve Kuzey Azerbaycan
Türklerinin birbirlerine nasıl baktıklarını kendi gözlemleri ile
şöyle anlatmaktadır: ‘’Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı
Aras Nehri’nin her yakasındaki Azerbaycanlılar arasında yoğun
etkileşimin yeniden başlamasının önünü açmıştı. Çoğu insan için
etkileşimin ayıltıcı bir etkisi olmuştu: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
kuruluşunu takip eden bir ‘’Balayı’’ döneminin ardından, bağların
yeniden kuruluşuyla sınırın iki tarafındaki Azerbaycanlılar diğer
tarafta hakim olan tavırlardaki ve kültürel normlardaki farklılıkları
keşfederek karşılıklı bir hayal kırıklığı yapmış gibi görünüyorlardı.
Pek çok Kuzeyli İran’daki Azerbaycanlıların çok dindar ve muhafazakar olduğu yorumunu yaparken, pek çok Güneyli de Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Azerbaycanlılara çok ‘’Ruslaşmış’’ ve
Azerbaycanlı veya Müslüman kültürünü yitirmiş bir grup olarak
bakıyordu. Mülakatlarda Azerbaycanlıların çoğu diğer taraftaki
soydaşları karşısında bir ‘’Üstünlük’’ duygusu sergilemiş; Kuzeyliler
kendilerini Güneylilere göre daha kozmopolit görmeye meyilliyken,
Güneyliler kendilerini kuzeydeki soydaşlarından kültürel olarak
daha zengin ve daha ‘’Uygar’’ görme eğiliminde gözükmüşlerdir.
Yine aynı mülakat sonucunda her bir tarafın kendisini merkezde
ve diğer grubu da çevrede görmesi yüzünden bu iki grup arasında
yaşanan bir rekabet duygusu da tespit edilmişti. Hem Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde, hem de İran Azerbaycanı’nda mülakat yapılan
insanların çoğu ayrılmanın iki taraf arasında yarattığı farklılıklarda
paralellik kurarak Doğu ve Batı Almanya benzetmesini kullanmıştı.
Ancak yine de, büyük farklılık olduğunu düşünenler bile tüm
Azerbaycanlıları tek bir milletin parçaları olarak gördüklerini
söylemişti.’’1 710
1 710

Brenda Shaffer, a.g.m., s. 283.
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Amerikalı araştırmacının tespitleri bazı acı gerçekleri dile getirmekle beraber, şu gerçek unutulmamalı ki, Kuzey ve Güney Azerbaycan Türkleri, anadilleri olan Türkçe’yi kullanarak kendi milli
kültür ve medeniyet anlayışlarını çağdaş bir eğitim içinde ortaya
koymaları halinde elbette bu ayrılıklar bir kaç nesil sonra ortadan
kalkacaktır.

XXXI. DAĞILMA SÜRECİNDEKİ SOVYETLERİN
AZERBAYCAN’I CEZALANDIRMASI: SOVYET
ORDUSUNUN BAKÜ’YE GİRMESİ
1985 yıllında Mihail Gorbaçov’un Sovyetler Birliği’nin başına
geçmesi ile birlikte başlattığı açıklık ve yeniden yapılanma (Glasnost ve Perestroyka) siyaseti bütün Sovyet Cumhuriyetlerini olduğu kadar Azerbaycan’ı da derinden etkilemiştir. Bu açıklık politikasından istifade eden Azerbaycan aydınları açıkça Moskova’nın
Azerbaycan siyasetini tenkide başlamışlardır. Aydınların bir kısmı
Sovyetlerin uyguladığı kültürel asimilasyonu dile getirirken diğer
bir kısmı da uğranılan ekonomik haksızlıkları vurguluyordu. Daha
önce izah edildiği gibi, Sovyet döneminin kültür ve eğitim siyasetinde Azerbaycan Türklerinin dili, dini, kültürü ve tarihi Sovyetler
tarafından büyük tahribata uğratılmıştır. 1970’li ve 1980’li yıllarda
Azerbaycan Türklerinin dil, kültür ve milli tarihleri üzerinde eskiden uygulanan Sovyet baskısının yavaş yavaş kalktığını görmekteyiz. Ne var ki dil ve kültür sahasında ortaya çıkan bu ferahlamaya
rağmen din konusunda hiçbir değişiklik olmamıştır. 1988 sonlarına
kadar, diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da
ateist eğitim devam ediyordu.
Açıklık ve yeniden yapılanma döneminde muhakkak ki Cumhuriyetlerden Moskova’daki merkezi hükümete yönelen en büyük tenkit ve şikayet ekonomik konularda olmuştur. Azerbaycan tarihinin
Sovyet dönemi ekonomik konuları incelenirken işaret edildiği gibi
merkezi hükümetin Azerbaycan’da uyguladığı ekonomik sistemde
büyük haksızlıkların olduğu belirtilmişti. Azerbaycan halkını Sov400

yet sisteminden şikayet etmeye yönelten hususları şöyle sıralamak
mümkündür:
1) 19. asrın ikinci yarısından itibaren Çarlık Hükümeti ile bu asrın ilk çeyreği sonunda devreye giren Sovyet rejimi Azerbaycan petrollerinin tamamına yakınını kullanmış ve Azerbaycan halkına çok
az pay bırakmıştır. Bilhassa Sovyet döneminde komünist ideolojisinin eşitlik pernsiplerine aykırı bir şekilde hareket edilerek Azerbaycan halkına sadece kullanacağı kadar petrol ve doğalgaz bırakmış ve
bu iki kıymetli yakıt maddesinin % 93’ünü Moskova yönetimi alarak bir kısmını kendi kullanmış, geri kalanı da dış ülkelere satmıştır.
Elde edilen kazançtan Azerbaycan halkına hiçbir pay verilmemiştir.
Bu durum Azerbaycan edip ve şairlerinin mısralarında “Payımı isterim yoldaş” şeklinde dile getirilmiştir.
2) Azerbaycan halkının petrol ve doğalgazdan sonra şikayet ettiği ikinci husus Azerbaycan topraklarında üretilen pamuğun, ipeğin,
meyvelerin ve sebzelerin çoğunun yine Moskova yönetimince alınmasıydı. Durum Azerbaycan’da yetiştirilen diğer yiyecek maddelerinde de aynıydı.
3) Azerbaycan Türklerinin üçüncü şikayet konusu çalışma sahası ile ilgiliydi. Azerbaycan’da muhtelif dallarda kurulan fabrikaların
çalışanları Azerbaycan Türkleri olduğu halde bu fabrikalarda üretilen malların kazancından en az onlar istifade ediyordu. Üretilen
bu fabrika mamulleri ile istihsal edilen elektrik enerjisinin çoğunun
Azerbaycan’ın dışına gitmesi halkın en çok şikayet ettiği konulardan
biriydi.
Gorbaçov’un açıklık ve yeniden yapılanma politikası çerçevesinde Sovyetler Birliğinde 1988-1989 yıllarına gelindiğinde diğer
Cumhuriyetlerde olduğu gibi Azerbaycan’da da yıllar yılı uğranılan haksızlıklar en çarpıcı bir şekilde dile getirlmeye başlanmıştı.
Ne var ki, Azerbaycan Türklerinin bu haksızlıklara karşı açık tavrı
ve arkasından daha müstakil bir hayat istekleri Moskova’yı oldukça
tedirgin etmeye başlamıştır. Çünkü Azerbaycan’ın enerji kaynakları Moskova için çok önemli idi. Bu nedenle, Moskova’daki Sovyet
yöneticileri Azerbaycan’ı kendilerine bağımlı kılacak bir problemi
tezgahlamaya başlamışlardır. Türkmenistan’ın kıymetli Başbakan
401

Yardımcısı Aga Çariyev’in bu satırların yazarına anlattığına göre
olay şöyle gelişmiştir:
‘’Dağılma sürecindeki Sovyet yönetimi enerji konusunda
kendisine güvence sağlayacak bir planı uygulamak istemiştir.
Bugün Rusya Federasyonu sınırları içinde kalan enerji kaynaklarını işletmek yerine halen çıkmakta olan Azerbaycan’ın petrolünü ve Türkmenistan’ın doğalgazını kullanmak için resmen
Azerbaycan yetkililerinden petrolün yüzde ellisini, Türkmenistan idarecilerinden de doğalgazın yüzde ellisinin Moskova’ya bırakılmasını istemiştir. Bu taleplerinin yerine gelmemesi halinde
bu iki Cumhuriyetin istiklallerini ilan etmelerine engel olacaklarını, buna rağmen istiklallerini ilan ederlerse başlarına dert
açacaklarını açıkça belirtmişleridir. Azerbaycan olaylarını bu
çerçevede değerlendirmek lazım. İşin temelinde enerji kavgası
yatmaktadır.’’1 711
Moskova yönetiminin bu isteklerinin Azerbaycan ve Türkmenistan tarafından reddedilmesi üzerine Sovyet Komünist Partisi
bir karar alarak bu iki cumhuriyet aleyhinde düşmanca faaliyetlere başlamıştır. Moskova yönetimi, 1920’lerin sonunda kurduğu yapay Ermeni bölgesini Türkiye’ye ve İran’a karşı saldırılarında üs
olarak kullanmış, bilahare Ermenilere geniş bir devlet kurma sözü
vererek onları bir maşa gibi kullanmıştır. Kakasya’daki menfaatlerini korumak ve Azerbaycan petrollerinden istediği payı alabilmek
için yine Ermenileri bir maşa olarak kullanma planları yapmıştır.2 712
Sovyet Komünist Partisi ile Ermenistan Komünist Partisi’nin ortaklaşa operasyonu ile, 1948 – 1953 arasında 150.000 Azerbaycan
Türkünü Ermenistan’ın iş sahalarından kovdukları gibi, 1988 ve
1989 yıllarında Ermenistan’da yaşayan 250.000 civarında Azerbaycan Türkünü döverek ve evlerini yakarak Azerbaycan’a kitleler
Bu bilgi 1990’da Türkmenistan’ın kıymetli Başbakan Yardımcısı Aga
Çariyev tarafından bu satırların yazarına bizzat aktarılmıştır.
2 712
M. Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, s. 151-159; Aydın
İbrahimov, ‘’Rusya’nın Kafkasya Politikasının Temel Özellikleri’’, Geopolitics of Central Asia in The Post Cold War Era, Ed. E. Efegil, Haarlem, 2003,
s. 184-185.
1 711
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halinde sürmüşlerdir.1 713 Ziya Büyatov’un belgeleri ile anlattığıına
göre, Ermenilerin uyguladığı bu zorunlu göç esnasında, evlerini terk
etmek istemeyen Azerbaycan Türkleri büyük işkenceye tabi tutulmuş ve bu işkenceler sonunda 217 insan hayatını kaybetmiştir.2 714
Azerbaycan’a kovulan bu masum insanların kendilerine uygulanan
bu haksızlığı protesto etmeleri, ve “Biz de Azerbaycan’da yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a sürülmesini istiyoruz’’ şeklindeki
protesto mitingleri ve bu mitingler esnasında bazı provokatörlerin
Bakü’deki Ermeni evlerine saldırmaları ve 30 civarında kişiyi öldürmeleri Moskova yönetimini son derece rahatsız etmiştir. O ana kadar
Sovyet Komünist Partisi’nin Genel Sekreteri olarak oldukça olumlu
bir hava yaratmış olan Gorbaçov, ileride daha geniş bir şekilde anlatılacağı gibi, Azerbaycan’da cereyan eden bu olayların abartılı bir
şekilde kendisine nakledilmesi üzerine olayı tetkik etmeden 20 Ocak
1990’da Sovyet ordusunu Azerbaycan’a göndermiş ve Bakü’yü top
ve makinalı tüfek ateşleri altında işgal ettirmiştir. Sovyet Kızıl Ordu
birliklerinin bu acımasız ateşi sonunda 1000’in üzerinde Azerbaycan Türkü hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.3 715 Bu olaylardan
son derece telaşa kapılan dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Ayaz Mütellibov Moskova’ya müüracaat ederek Sovyet orudusunun
derhal Bakü’yü boşaltmasını istemiştir. Bununla da yetinmeyen Mütellibov Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulunmuş Türk yetkilileri
ile bir durum değerlendirmesi yapmıştır. Bu olayın hemen arkasından Azerbaycan başbakanı Havan Hasanov Türkiye’yi ziyaret etmiş
ve Türkiye ile Azerbaycan arasında sağlık, ticaret ve mali konularda
ikili antlaşmalar imzalamıştır. 4 716
İntikam Beşiroğlu, “ 19 – 20 Yüzyıllarda Ermenistan’daki Azeri Türklerinin Göç Ettirilmesi ve Soykırım Gerçekliği”, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, Ankara, 2001, s. 463 – 467. 1948 – 1953 yııları arasında
sürgüne gönderiler Azerbaycan Türkleri ile ilgili belgelr için bkz. Hidayet Orucov, Burdan Min Atlı Geçti, Bakı, 2004, s. 88 -99
2 714
İstoriya Azerbaycana, Po Dokumentam i Publikatsiya, neşreden
Z. M. Bünyatov, Bakı, 1990, s. 348 – 354
3 715
Kadir Dikbaş, Orta Asya Cumhuriyetleri. Olaylar Kronolojisi.
(1990 – 1996) , İstanbul, 1997, s. 13 ve 24
4 716
Dikbaş, a.g.e. , s. 24
1 713
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Ne var ki, Ermeniler, hem Ermenistan ve hem de Karabağ’da
oluşturdukları çete grupları ile Azerbaycan halknı rahatsız etmeye
devam etmişlerdir. Bunu üzerine Mütellibov ile Hasanov yaptıkları açıklamalarla Azerbaycan haknının kendini müdafaa etmesi için,
Sovyet ordusunudan ayrı, bir ordu kuracağını belirtmişlerdir. Ayrıca
Hasanov, Moskova yönetiminin Ermenileri durdumaması halinde
Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği’nden ayrılacağını açıklamıştır.1 717
Halk Cephesi’nin Ortaya Çıkışı: Azerbaycan’da Halk Cephesi
olarak ortaya çıkan halk harekatını oluşturan şu iki önemli unsur
vardı: Bunlardan biri, Ermenistan’da yaşadıkları topraklardan dövülüp kovularak Azerbaycan’a göçe zorlanan mağdurlar kitlesi, diğeri ise onlara yapılan haksızlığı ve Moskova’nın baskısını istemeyen grupların oluşturduğu geniş halk kitleleridir. Bu iki grup Halk
Cephesi harekatının esas unsurunu teşkil etmişlerdir.2718 Azerbaycan
Türklerinin yakın tarihine şerefle geçecek olan Halk Cephesi Harekatı hem Sovyet yönetimini hem de Azerbaycan’daki Moskova
taraftarı yönetimi müşgül durumda bırakmıştır. Tarihçi Ebulfeyz
Elçibey’in önderliğinde başlatılan Halk Cephesi Harekatı kısa zamanda hem Azerbaycan aydınlarının, hem de halkın yegane kurtuluş ümidi haline gelmiştir. Birbirinden kıymetli aydınları titizlikle
organize eden Elçibey, Azerbaycan halkının uğradığı haksızlıkları
sert bir dille ortaya koymuş ve Moskova’nın Azerbaycan’ı serbest
bırakmasını istemiştir. Diğer Cumhuriyetlerin aksine Azerbaycan
Türklerinin içinden böyle bir organize gücün çıkması Moskova’yı
son derece telaşlandırmıştır. Azerbaycan’daki petrol ve doğalgaz gelirlerinden mahrum olmak istemeyen Moskova yönetimi, daha önce
el atından desteklediği Ermenileri açıkça Azerbaycan aleyhinde kışkırtmaya başlamıştır. Ermenistan’dan zorla atıldıktan sonra Bakü’ye
gelip haklarının iadesi için nümayiş ve toplantılar yapmaya başlayan
göçmen halk, zorla çıkarıldıkları evlerine dönmek istediklerini ifaAzerbaycan SSRİ Nazırlar Sovyeti’nin Sadri Hasan Azizoğlu
Hasanov’un SSRİ Nazırlar Sovyeti’nin Umumi Toplantısında Beyanatı, Moskova, 21 Ağustos 1990” , Respublika Gazeti, 1 Sentyabr ( Eylül ), 1990. Bu
belge sayın Hasanov tarafından bu satırların yazarına verilmiştir.
2 718
Halk Cephesinin Oluşumu Ve Kuruluşu hakkında geniş bilgi için bkz;
Sabir Rüstemhanlı, Hatayi Yurdu. Türkiye Türkçesine Aktaran H. Adıgüzel ,
İstanbul, 2004, s. 448 – 458.
1
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de eden mitingler yapmaya başlamıştı. Moskova yönetimi haksızlığa uğramış bu insanların feryadını örtbas etmek ve hem de büyük
bir tehlike olarak gördüğü Halk Cephesi Hareketini çökertmek için
hazırlıklar yapmaya başlamıştır. Sovyetler, dış dünyaya verilen bilgilerle Ermenistan’da Azerbaycan Türklerinin olaylar çıkarttığını,
Bakü’de toplanan bu göçmenlerin, Ermeniler başta olmak üzere,
bütün Hıristiyan unsurlara karşı katliam hareketine girişeceklerini
ve bu girişimin kışkırtmalarını da Halk Cephesinin tezgahladığını
dünyaya duyurmaya başladı. Ne hazindir ki, şu insan hakları çağında, hak ve hürriyetlerin şampiyonluğunu yapan Batı dünyasının basın ve yayın organları Sovyetlerin sızdırdığı bu gerçek dışı haberleri
kamu oyuna yayarak herkesi yanıltmışlardır. Dünya kamu oyunda
öyle bir hava yaratılmıştır ki, bütün bu hadiselerin müsebbibi Azerbaycan halkıdır. Sonunda açıklık ve yeniden yapılanmanın önderi
olarak tarihe geçecek olan Gorbaçov dahi aldatılmış ve Adurrahman
Vezirov ve Yevgeniy Primakov’un kendisine verdiği yanlış bilgilerle Kızıl Ordu birlikleri Bakü’yü işgal etmiştir. Ne var ki, Kzıl
Ordu’nun işgali alalade bir işgal olmaktan çıkmış ve bir katliam harekatına dönüşmüştür. Silâhsız insanların üzerine sıkılan kurşunlarla
yüzlerce kişi yaralanmış ve ikiyüz civarında insan da öldürülmüştür.
19 ve 20 Ocak 1990 taihinde gerçekleştirilen bu katliam, muhakkakki hem Sovyet rejimini, hem de açıklık rejiminin şampiyonu olarak
tanıtılan Gorbaçov için kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Haftalar
sonra medeni dünya gerçeği öğrenmiş, özür dilercesine hadiselerin
iç yüzünü anlatan filmler Batı televizyonlarında gösterilmiş, gazetelerinde neşredilmiştir. Üç Rus subayı da yaptıkları bir araştırmayı
neşederek Sovyet ordusuna ulaştırılan bilgilerin yanlış olduğunu ve
Bakü’nün haksız yere işgal edildiğini ortaya koymuşlar ve mesulleri hakkında soruşturma açılmasını istemişlerdir.1 719 Ne var ki, olan
olmuş ve Azerbaycan’ın yüzlerce evladı haksız yere ya hayatını
kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Bu haksızlığın ortaya çıkardığı acıyı
Azerbaycan unutmamış, şehit edilen kardeşlerini “ Şehitler Hiyabanı” defnetmiş ve onları her zaman anmıştır.2 720
Dikbaş a.g.e. s. 24
Sovyet ordusunun Bakü’ye yaptığı bu haksız baskının ve katliamın
Azerbaycan halkında yarattığı acılar için bkz; Rüstemhanlı, a.g.e. s. 489 – 507.
1 719

2 720
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Azerbaycan tarihini yazan bir akademisyen olarak, bu Ocak
katliamından sonra Azerbaycan’a gittiğimde, yetkililerden bu konu
ile ilgili herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığını sorduğumda
böyle bir şeyin olmadığını ifade ettiler. Ne Moskova yönetiminin ne
de Azerbaycan’daki Sovyet taraftarı yönetimin ikiyüze yakın insanın öldüğü, yüzlerce insanın yaralanıp sakat kaldığı bu trajik olaylar
hakkında herhangi bir araştırma yapmadıklarını üzülerek anladım.
Bu hadiseden aşağı yukarı sekiz - on ay sonra Gorbaçov’a Nobel
Barış Ödülünün verilmesi son derece manidardır.
Ocak katliamından sonra Kızıl Ordu Bakü’de aylar süren sıkıyönetim uyguladı. Bu dönemde Azerbaycan komünist partisi lideri
Mütellibov, Moskova ile, iyi bir diyaloga girerek Sovyet ordusunun
Bakü’de uyguladığı sıkıyönetimi kaldırtmıştır. Buna mukabil Mütellibov, Sovyetlerler daha uyumlu münasebeti kabul etmiştir. Ne
var ki, Sovyetlerin Azerbaycan’ı cezalandırması politikası değişmemiştir. Sovyetler, bir taraftan Ermenilerin, Ermenistan’da yaşayan
Azerbaycan Türklerini zorla kovmalarına izin verirken, diğer taraftan da Ermenilerin Karabağ’da çete faaliyetlerini başlatmalarına göz
yummuştur.

XXXII. AZERBAYCAN’IN
İSTİKLALİNİ KAZANMASI
Sovyetlerin dağılmasını hazmedemeyen iki kuruluş vardı. Bunlardan biri, yüzbinlerce elemanı olan Sovyet gizli servisi KGB, diğeri ise, dünyanın en kalabalık askeri gücünü teşkil eden Kızıl Ordu
idi. Sovyetlerin şaşalı devrinde maddi ve manevi her türlü imkanın
sahibi olan bu iki teşkilatın mensupları her şeyin ellerinden gitmekte
olduğunu görerek bir darbe hazırlığına başlamışlardır. Sovyet İmparatopluğunu eski sınırları içinde zorla da olsa tutmak ve rahatlarını
devam ettirmek isteyen bu iki teşkilatın ileri gelenleri 19 - 20 Ağustos
1991’de Moskova’da bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Fakat,
başta Yeltsin ve Nazarbayev olmak üzere ileri gelen Cumhuriyetlerin liderleri ve Moskova halkı darbecilere karşı kesin bir tavır alınca
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darbeciler başarılı olamayıp dağılmışlardır. İşin enteresan tarafı odur
ki, darbecileri destekleyeceğini açıklayan yegane lider Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin başında bulunan Ayaz Mütellibov olmuştur.1 721
Darbecilerin dağılmasından sonra sözlerini yalanlamaya çalışan
Mütellibov, 30 Ağustos 1991’de, yani bir hafta sonra topladığı ve
çoğunluğu komünist üyelerden oluşan Azerbaycan meclisine istiklâl
ilanı kararını aldırtarak herkesi yeniden şaşırtmıştır. Mütellibov, birbuçuk ay sonra halk oylamasına giderek halkın tasvibi ile 18 Ekim
1991’de Azerbaycan’ın istiklâlinin kesinleşmesini sağlamıştır.2 722
Azerbaycan’ın istiklalini ilanından on beş gün sonra, yani 3 Kasım 1991’de Azerbaycan başbakanı Hasan Hasanov Türkiye’ye gelerek, Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Mesut Yılmaz ile görüşmüş
ve Azerbaycan’ın istiklalinin tanınmasını istemiştir. Gerekli durum
değerlendirmesini yayan Türk Hükümeti 9 Kasım 1991’de yaptığı
Bakanlar Kurulu toplantısında Azerbaycan’ın istiklalini tanıdığnı
ilan etmiştir. Böylece kardeş Azerbaycan’in istiklalini tanıyan ilk
ülke Türkiye olmuştur. Bunula da yetinmeyen Türkiye, bir taraftan
Ermeni saldırıları sldırıları dolayısıyla perişan hale gelen Azerbaycan halkına gıda yardımına, diğer taraftan da Azerbaycan’ın başka
ülkelerce tanınması ve BM ile AGİK üyeliğine kabulü için diplomatik girişimlerde bulunmuştur. Türkiye Azerbaycan’da, Azerbaycan
ise Türkiye’de ilk sefareti açmıştır. Türkiye, ileride daha geniş bir
şekilde açıklanacağı gibi, kardeş Azerbaycan’ın yeniden yapılanması için elinde gelen gayreti göstermiştir.
Ne var ki, düşmanların yarattığı problemler yüzünden Azerbaycan bir türlü huzura kavuşamamıştır. Mütellibov’un Moskova yanlısı siyaseti, Sovyetlerin Azerbaycan’ın istiklâline karşı menfi tavrını
değiştirmemiştir. Bu arada, bir taraftan Sovyetlerin el altından desteklediği, diğer taraftan Fransa’daki ve Amerika’daki Ermeni gruplarının maddi yardım gönderdiği Ermenistan, Azerbaycan aleyhinde
yapacağı operasyonların hazırlığını hızlandırmıştır. Bu arada, Kuzey
Azerbaycan’ın istiklalini kazanmasının Güney Azerbaycan Türklerine yapacağı tesirden çekinen İran yönetiminin, Ermenistan’ın Azer1 721
Bu satırların yazarı bir meslektaşı ile birlikte 19- 20 Ağustos 1991 darbesinin olduğu günlerde Nazarbayev’in davetlisi olarak Almatı’da bulunmuş
ve sonra Moskova’ya geçerek bu olaylara bizzat tanıklık etmiştir.
2 722
Dikbaş, a.g.e. , s. 53
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baycan aleyhindeki bu düşmanca tavrını hem desteklediği ve hem de
yardım yaptığı görülmüştür.
Müstakil Azerbaycan’ın dertleri, özellikle Ermeni saldırıları yetmiyormuş gibi, bir de içeride iktidar kavgasının kızışması ülkeyi
son derece zor durumda bırakmıştır. Bu iktidar kavgasının iki siması vardı: Biri, ülkede prestiji son derece zayıflayan Moskova ile iyi
geçinme taraftarı Mütellibov, diğeri ise, Azerbaycan’a tam istiklal
isteyen ve popülerliği gittikçe artan Halk Cepesi lideri Elçibey idi.
Bu ikili arasındaki zıtlaşmanın ve çekişmenin pek çok sebebi olmakla birlikte, en büyük neden 1991 seçimlerine Mütellibov yönetiminin hile karıştırmış olmasıydı. Zira, 1991’de yapılan ilk Azerbaycan
parlamentosu seçimlerinde Halk Cephesi adaylarının çoğu seçimleri
kazandığı halde, Azerbaycan Komünist Partisinin önderlerinin seçime hile karıştırarak parlamentodaki çoğunluklarını muhafaza etmesi taraflar arasındaki mücadeleyi son haddine ulaştırmıştır. Sonunda, bu karışıklıktan kurtulmak ümidiyle Azerbaycan bir sene sonra
tekrar seçimlere gitmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu arada yaptığı
usulsüzlükler ve suistimallerin ortaya çıkması nedeniyle Mütellibov,
Cumhurbaşkanlığından istifa etmek mecburiyetinde kalmış, yerine
ise Yakup Mehmedov vekaleten Cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütmeye başlamıştır. Azerbaycan Komünist Partisi kendisini feshederek
Azerbaycan Demokratik Partisi adını almış ve seçimlere bu şekilde
katılmıştır. Moskova yanlılarının ve İran’ın Halk Cephesi aleyhinde
yürüttükleri kampanyaya rağmen, 7 Haziran 1992 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oylamaya katılan seçmenlerin
% 59.4’ünün oylarını alan Halk Cephesi lideri Ebulfeyz Elçibey
kazanmıştır. Namüsait şartlara rağmen, Azerbaycan Türklerinin demokratikleşme alanında gösterdiği bu başarı bütün medeni dünyanın
takdirini kazanmıştır. Müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti’nin halkın
iradesi ile başa getirdiği Ebulfeyz Elçibey, ülkesinin daha da demokratikleşmesi, serbest piyasa ekonomisine geçmesi ve Karabağ’da
başlatılan haksız savaşı durdurma mücadelesi vermiştir. Bu vesile
ile “Bir defa yükselen bayrak bir daha inmez” sözleriyle 1918 - 1920
arasında Azerbaycan’ın ilk istiklâl devrinde büyük hizmetler vermiş
olan rahmetli Mehmed Emin Resulzade’nin arzularının gerçekleştiğini görüyor ve müstakil Azerbaycan Cumhuriyetnin bayrağının
ebediyete kadar hür ve müstakil kalacağını ümit ediyoruz.
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XXXIII. RUSYA’NIN DESTEKLEDİĞİ ERMENİSTAN’IN
AZERBAYCAN’IN BEŞTE BİRİNİ İŞGAL ETMESİ
a) Ermenilerin Karabağ olaylarını başlatması
Adı üzerinde bir Türk bölgesi olan Karabağ’ın eski sakinleri
arasında bazı Ermeni âileleri bulunmaktaydı. Fakat Sovyet Cumhuriyetlerinin yeniden organize edildiği 1920’li yıllarda Stalin’in direktifi ile bir grup Ermeni daha Karabağ’a yerleştirilmişti. Fakat bu
nüfus aktarmasına rağmen, Karabağ’da yaşayanların çoğu Azerbaycan Türkleriydi.1723 Bu gerçeğe dayanarak Moskova’daki, Tiflis’deki
ve Bakü’deki Türk sefirlerine direktifler veren Atatürk, Karabağ’ın
Azerbaycan sınırları içinde kalmasını sağlamıştır. Bu arada, II. Dünya
Harbi’nin ortaya çıkardığı karışıklıklar esnasında yersiz yurtsuz kalmış
bir grup Ermeninin yine Stalin’in direktifi ile Karabağ’a yerleşirilmesi
ile nüfus dengesi bozulmuştur. Sovyet kaynaklarının verdiği bilgiye
göre nüfusun % 60’ı Ermeni, % 40’ı da Azerbaycan Türkünden meydana geliyordu.a Bu çoğunluk ilkesine göre Karabağ’a Azerbaycan’ın
bölünmez bir parçası olarak ve fakat çoğunluk Ermenilere ait olduğundan dolayı Karabağ’a bir muhtariyet statüsü tanınmış ve bu statü
içinde Karabağ uzun yıllar Azerbaycan’ın bir vilayeti olarak varlığını
devam ettirmiştir. Ne var ki, yayılma emelinde olan Ermeniler daima
fırsat kollamış ve mümkün olduğu kadar Karabağ’daki Ermenilerin
sayılarını arttırmanın yollarını aramışlardır. “Dağdan gelen bağdakini
kovar “ emsali, Karabağ’ın sahibi olan Azerbaycan Türkleri göçe zorlanmış, Azerbaycan Türklerinin acıyarak yer ve yurt verdiği sonradan
gelme Ermeniler ise Karabağ’a sahiplenmeye kalkışmışlardır.
Esasında Ermeniler Ermenistan’daki Azerbaycan Türklerini
kovma harekatını başlattıkları devirlerde Karabağ’da da harekete
geçmişlerdi. Özerk Karabağ parlamentosunda çoğunluğu ellerinde
bulunduran Ermeniler bir karar alarak Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamaya kalkışmışlardır. Ermenilerin 22 Şubat 1988’de giriştiği bu
teşebbüs Azerbaycan hükümeti tarafından şiddetle reddedilmiştir.2 724
1 723
Yasin Aslan, ‘’Karabağ’ın Etnik Tarihinden’’ Can Azerbaycan
(Karabağ’da Talan Var), Köksav Yay., Ankara, 1990, s. 53.
2 724
Cemallettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, Genelkurmay Bas., Ankara, 1995, s. 148 – 150.
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Azerbaycan’ın bu tepki üzerine Moskova yönetimi de Ermenileri
ikaz ederek şimdilik rahat durmalarını istemiştir. Fakat bu ikazlar
Ermenileri durdurmaya yetmemiştir. Nitekim, 15 Haaziran 1988’de
toplanan Ermenistan Yüksek Sovyeti, Sovyet Anayasasının 70. maddesine ( Self – Determinasyon Hakkı ) dayanarak Daplık Karabağ’ın
Ermenistan’a katılması için Bakü ve Moskova yönetimlerine müracaat etmişleridir. Ermenilerin bu girşimine karşılık Azerbaycan’da
aynı anayasanın 78. maddesine ( Bir Cumhuriyetin sınırları onun
rızası alınmadan değiştirilemez ) dayanarak bu Ermeni kararının geçersiz olduğunu ortaya koymuştur.1 725 Azerbaycan’ın bu açıklamasını
Moskova yönetiminin de desteklemesi üzerine Ermenistan hükumeti
geri adım atmak mecburiyetinde kalmıştır. Fakat Avrupa ülkelerinde
ve bilhassa Fransa’da yaşayan Ermenilerin yaptığı gösterilerden ve
para yardımınıdan cesaretlenen Karabağ Ermenileri, Ermeni çoğunluğunudan istifade ederekk Karabağ Sovyeti’ni oluşturarak 12 Temmuz 1988’de “ Özerk Bölge” olarak kendisini Ermenistan’a kattığını
Ermenistan’a kattığını ilan etmiştir. Bu gelişmeler üzerine Moskova
yönetimi Karabağ’da geçici olarakk sıkıyönetim ilan etmiştir.2 726
7 Aralık 1988’de Ermenistan’da meydana gelen ve 25.000 kişinin ölümüne neden olan deprem Krabağ olaylarını 4- 5 süre ile
gündemden düşürmüştür. O deprem esnasında, kardeş Azerbaycan’a
yapılan Ermeni zulmüne rağmen, insani duygular çerçevesinde Türkiye Ermenistan’a yiyecek yardımında bulunmuştur.
Ne var ki, dış mihrakların da kışkırtmasıyla Ermeniler, Karabağ’da
yeniden çete faaliyetlerine geçmiş ve orada yaşayan Türklere baskınlar yapmaya başlamışlardır. Ermenilerin bu taşkınlıkları üzerine, Azerbaycan parlamentosu bir yasa çıkararak Karabağ’da Azerbaycan hakiAzerbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası Nazırlar Sovyetinin Sadrı Hasan Aziz oğlu Hasanov’un Sovyet İttifakı Komünist Partiyasının XVIII
Kurultayında Çıkışı, Moskova, 5 İyul ( Temmuz ), 1990” ; Xalg Gazeti 14
İyul 1990, Sayın Hasanov yukarıdaki konuşmasının tam metnini bu satırların
yazarına bizzat vermiştir.
2 726
Mustafa Budak, ‘’Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Dağlık Karabağ Meselesi ve Türkiye’nin Politikası” , Kafkas Araştırmaları II, İstanbul,
1996. s. 108 – 109; Süleyman Aliyarov, “ Ermeni Genişleme Siyaseti ve Dağlık Karabağ”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sayı: 60, İstanbul, 1989,
s. 103.
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miyetini vurgulamış ve Azerbaycan sınırlarını belirleyerek bunu Moskova yönetimine de kabul ettirmiştir. Bu gelişmeler üzerine Ermeniler,
Levon Ter Petrosyan başkalığınıda bir “ Ermeni Milli Hareketi” adı
altında insiyatif grubu oluşturarak Karabağ sorununa siyasi bir çözüm
yolu bulmak istediklerini açıklamışlardır. Fakat bu ılımlı politikaya
tepki gösterenlerin baskısına dayanamayan Ermenistan Yüksek Sovyeti aldığı bir kararla 1 Aralık 1989’da Karabağ’ın Ermenistan’a ilhak
edildiğini açıklamıştır.1 727 Bununla da yetinmeyen Ermeniler derhal
silahla mücadeleye başlamış, başta Karabağ olmak üzere pekçok bölgede Azerbaycan yerleşim birimlerine hücum etmişlerdir. Bu Ermeni hücumları neticesinde yüzlerce Azerbaycan hayatını kaybetmiştir.
Bu Ermeni saldırganlığı karşısında galeyana gelen Azerbaycan halkı,
Azerbaycan’da yaşayan Ermenilerin derhal ülkeyi terk etmelerini, aksi
takdirde kendilerini zorla kovacaklarını belirten açıklamalar yapmıştır. Bakü’de bazı kızgın grupların Ermeni evlerine yaptığı baskınlarda
30’e yakın Ermeni hayatını kaybetmiştir. Daha önce de işaret edildiği
gibi, bu olayın abartılarak Moskova’ya bildirilmesi üzerine, Sovyet
ordusu 20 Ocaqk 1990’da Bakü’yü işgal ederek 1000’e yakın Azerbaycan Türkünün ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştur.
b) Ermeni işgalinin devam etmesi
Sovyet Ordusunun Bakü’yü işgalinden cesaret alan Ermeniler,
Kocaryan ve Sarkisyan önderliğinde oluşturdukları milis kuvvetleri ile Karabağ’da yaşayan Azerbaycan Türklerine karşı yaptıkları baskınları düzenli bir hale getirmiş ve yüzlerce masum insanin
hayatına kıymışlardır.2 728 Bu arada Irak’ın Kuveyt’i işgali başlayan
Körfez Savaşı’nın yarattığı siyasi ortamdan istifade eden Ermenistan 23 Ağustos 1990’da istiklalini ilan etmiş, diaspora Ermenilerinin
gönderdiği paralarla hızla silahlanmaya başlamıştır. Ermenilerin satın aldığı silahların önemli bir kısmı Rus ordusundan olmuştur.3 729
F. Armaoğlu, XX YY. Siyasi Tarihi ( 1980 – 1990 ) , II , II. Bask.,
Ankara, 1991, s. 208 – 210.
2 728
Taşkıran, a.g.e. s. 157
3 729
Azerbaycan SSRİ Nazırlar Sovyetinin Sadri Hasan Aziz oğlu
Hasanov’un SSRİ Nazırlar Sovyetinin Umumi Toplantısında Yaptığı Açıklama, Moskova, 21 Ağustos 1990. Bu açıklama da sayın Hasanov tarafından
bu satırların yazarına bizzat takdim edilmiştir.
1 727
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Azerbaycan’ın itirazlarına Moskova’daki askrei yertkililer Ermenilerin silahlanmasına engel olamadıklarını açıklayarak tam bir ikiyüzlülük göstermişlerdir.1 730 Rus askeri yetkililerinin açıklamasının
arkasından Sovyet Komunist Partisi Genel Sekreteri Gorbaçov da
bir açıklama yaparak Ermenistan halkı ile Azerbaycan halkının savaşsız bir şekilde birlikte yaşamalarının önemli olduğunu ifade etmiş ise de, Ermeniler bu çağrıyı da dikkate almamışlardır.
Silahlanan Ermeni müfrezeleri Eylül 1990 sonlarından itibaren
Azerbaycan’ın Laçın, Ağdam, Eskeran, Gazah yerleşim bölgelerine hücun etmişlerdir. Ermeni hücumlarına karşı hazırlıklı olmayan
bu yerleşim birimlerinin halkı yüzlerce kayıp vermiştir. Bu Ermeni
hücumları karşısında Azerbaycan infiale kapılmış ve binlerce kişi
vatan müdafası için cepheye koşmuştur.
Azerbaycan ve Ermenistan cephelerinde bu olaylar olurken,
Gorbaçov’un başlattığı açıklık politikasının kendi konumlarını menfi yönde etkileyeceğini gören KızılOrdu – Sovyet Komunist Partisi
ve KGB üçlüsü 19 – 20 Ağustos 1991’de Moskova’da başarısız bir
darbe girşiminde bulunmuşlardır.Bu olaydan sonra Sovyetler Birliğini oluşturan cumhutiyetlerin büyük çoğunluğu istiklallerini ilan etmişlerdir. Bu gelişmelerden sonra, 30 Ağustos 1991’de Azerbaycan
ve 21 Eylül 1991’de Ermenistan istiklallerini ilan etmişlerdir. Ne
var ki, bu önemli gelişmeler dahi Ermenileri durdurmamış diaspora
Ermenilerinin mali yardımı ile Ermeniler Azerbaycan’a yönelik hücumlarını yeniden başlatmışlardır. Azerbaycan halkının da mukabil
hücum için hazırlandığı bir anda, 19 – 20 Ağustos 1991 darbesini
önlemede en çok emeği geçen Boris Yeltsin ile Nursultan Nazarbayev 20 Eylül 1991’de Bakü’ye gelerek Ermenistan – Azerbaycan
ihtilafını durdurmak için girişimde bulunmuşlardır. Her iki liderin
garantörlüğünde Azerbaycan Ermenistan ve liderleri Stavropol bölgesindeki Jeleznovodosk kasabasında biraraya gelerek şu kararları
almışlardır. Bu kararlara göre, Karabağ’daki karşıt gruplar silahsızlandırılacak, Karabağ’daki yasal hükümet organları aşamalı olarak
yeniden oluşturulacak, iki ülke arasında temaslar üst düzeyde sürdürülecek, Karabağ’da derhal ateşkes uygulanacak; iki hafta içinde yaAzerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığı Ve Karabağ Olayları,
Harp Akademileri Komutanlığı Yay. , İstanbul 1992, s. 58.
1 730

412

sadışı silahlı gruplar ve içişleri bakanlığı ile Kızıl Ordu Birlikleri çatışma bölgelerinden çekileceklerdi. Ayrıca imzalanan protokole göre
Ermenistan Parlamentosu, Dağlık Karabağ’ın Ermeni toprağı olduğunu ilan eden kararını geri alırken SSCB Yüksek Sovyeti’nde bugünedek Karabağ hakkında aldığı kararları geçersiz ilan edilecek; her
iki taraf ellerindeki rehineleri aşamaları olarak iade edeceklerdi.1 731
Nazarbayev ile Yeltsin’in ortaya attığı bu uzlaşma formülü Ermenistan cephesinden “ Çözüm değil, fakat o yolda atılmış bir adım”
derken Azerbaycan’da, bilhassa halk cephesi bu protokolün daha
öok Ermenilerin isteklerini yerine getirmede bir zemin oluşturacağını dile getirmişlerdir ki, olaylar onları haklı çıkarmışlardır. Nitekim
bu protokol anlaşmasını ilk bozan Ermeniler olmuş 1991 Ekiminden
itibaren Ermeniler yeniden Karabağ’da hücuma geçmişlerdir.
Yeltsin duruma müdahale ederek taraflar arasında barış yoluyla ihtilafı çözme konusunda baskı yapmış ve bu baskı neticesinde
Kasım ortalarında itibaren taraflar biraraya gelmeye söz vermişlerdir. Yeltsin’in maksadı, pek çok eski Sovyet Cumhuriyetini yaptığı
gibi Azerbaycan ve Ermenistan’ı da kendi güdümündeki Bağımsız
Devletler Topluluğu ( BDT ) içinde tutmaktı. Ermeni şgalinin durması halinde Mütellibov bu birliğe girmeği kabul ediyordu. Ne var
ki, Ermenistan ve Ermenistan dışındaki militan grupların baskısına
dayanamayan Ermeni yönetimi, Karabağ olayları için görüşmeye
giden heyetin helikopterini düşürünce, Moskova’nın bu teşebbüsü
de sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine Azerbaycan Yüksek Sovyeti ,
26 Kasım’da olağanüstü olarak toplanarak Ermenilerin bu düşmanca
tavrına karşı uygulanacak önlemleri almıştır. Alınan bu önlemlerin
başında, Dağlık Karabağ’ın özerklik statüsü fesh edilerek bölgenin
tamamen Azerbaycan’a bağlanması geliyordu.2732 Ermeniler ise,
Azerbaycan’ın bu tutumunu savaş ilanı saydıklarını dile getirerek
resmen Azerbaycan’a karşı silahlı mücadeleyi yeniden başlatmıştır.
Azerbaycan’ın istiiklâlini istemesi Moskova’yı son derece tedirgin etmiştir. Bundan dolayı Ermenilerle Azerbaycan Türkleri ara1 731
Taşkıran, a.g.e., s 157 – 159 ; Budak, a.g.m. 112 – 113; Yasin Aslan,
“Azerbaycan 1991” , Yeni Forum, sayı 273, Şubat 1992, s. 28.
2 732
Taşkıran, a.g.e. , s. 161; Araz Aslanlı, “ Tarihten Günümüze Karabağ
Sorunu” , Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, Ankara, 2001, s. 403
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sında başlayan mücadelede, Moskova yönetimi Ermenilerin haksız
olduğunu bilmesine rağmen, onların tarafını tutarak Azerbaycan’ın
Ermeni meselesi ile uğraşmasını ve istiklâl mücadelesine fazla vAkil ayırmamasını sağlamak istemiştir. Rus desteğini sağlayan Ermeniler, Karabağ’da bulunan 366. motorize Sovyet alayının yardımı,
Avrupa’daki ve Amerika’daki militan Ermeni gruplarının desteği ile
Karabağ’da savaşı resmen başlatmıştır.1733 Azerbaycan Türkleri bu
Ermeni saldırıları karşısında hazırlıksız oldukları ve ayrıca silâhlı
kuvvetlerinin de bulunmadığı için büyük kayıplar vererek geri çekilmişlerdir. Rus destekli Ermeni kuvvetleri Tuğ, Hocavend, Kerkicihan, Yukarı Divanlılar, Todan, Cemilli, Meşeli, Nebiler, Güneşli,
Malıbeyli, Karadağlı, Yukarı Veyselli gibi yerleşim merkezlerini işgal etmiştir. Ermeniler, kolay kazandıkları bu başarıdan sonra daha
da cüretkar davranmaya başlamış, kalabalık nüfuslarına bakmadan
Ağdam, Kelbecer, Kubatlı, Zengilan, Cebrayil, Şuşa, Laçin ve Hocalı gibi şehir ve kasabaları işgal ve yağma etmiştir. Fakat, Ermeniler Hocalı halkının şehri müdafa etmesine kızarak Hocalı şehrini
bombardımana tabi tutmuş ve 3000’’ e yakın insanın ölümüne sebep olmuştur. Bununla da yetinmeyen Ermeniler 26 Şubat 1992’de
şehre girdikten sonra 63’ü çocuk, 106’ı kadın, 70’i yaşlı ve 374’ü
de ailelerini koruyan masum insan olmak üzere 613 kişiyi hunharca
katletmiştir.2734
Hocalı’da yaşanan facia bütün Azerbaycan halkını olduğu gibi
dünya kamuoyunu da şoke etmiştir. Rus taraftarı yönetimi nedeniyle
halkın büyük ekseriyetinin tepkisini çeken Mütellibov istifa ederek
yerine Yakup Memmedov’a bırakmış ve Moskova’ya sığınmıştır.
24 Nisan 1992’de Helsinki’de toplanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının acil çağrısına uyan Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Rusya, Almanya, ABD, İtalya, Fransa ve Çekoslovakya biraraya gelerek olayı müzakere etmişlerdir. Bu toplantı sonunda MİNSK
Nazım Cafersoy, “ Bağımsızlığın 10. Yılında Azerbaycan – Rusya
İlişkileri” , Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, s. 290
2 734
E.Hesenli, “ Hocalı Esrin Faciası”, Yeni Musavat, 24 Şubat 200, s.3;
Eldar İsmayilov, “ Ermenistan – Azerbaycan Muharibesi ve Hocalı Faciası”,
Ermeni İddiaları ve Azerbaycan Gerçeği I. Uluslararası Sempozyumu,
4 – 6 Mayıs 2005 Ankara
1 733
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GRUBU’unun oluşturulmasına ve bu grup kanalıyla Ermenistan
ile Azerbaycan arasında barış görüşmelerinin başlaması kararlaştırılmıştır. Bunun için de Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltması istenmiştir. Ermenistan, MİNSK GRUBU’nun
isteğini yerine getirmeyince, Azerbaycan işgal edilen topraklarını
geri almak için karşı hücuma geçmiştir. Fakat eğitimsiz gönüllülerden oluşan Azerbaycan kuvvetleri Rus destekli Ermeni kuvvetleri
karşısında mağlup olmaktan kurtulamamıştır. Bundan istifade eden
Ermeniler 9 ve 17 Mayıs tarihlerinde Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı oluşturan Şuşa- Ağdam yolu ile Laçin koridorunu işgal etmişlerdir.1 735 Ermenistan’ın devletlerarası hukuku çiğneğerek
Azerbaycan’a karşı devam ettirdiği işgal hareketi üzerine, toplanan
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu işgalin derhal durdurulması
kararını almıştır. Ermenistan, BM Güvenlik Konseyinin bu kararına
uymak mecburiyetinde kalmıştır. Böylece, Azerbaycan petrollerinden istediği payı alamamanın kızgınlığıyla Ermenileri destekleyen
Moskova yönetimi, Azerbaycan topraklarının % 20’nin devletlerarası hukuka aykırı bir şekilde Ermeniler tarafından işgal edilmesine
ve binlerce Azerbaycan Türkünün ölümüne sebep olmuştur.
Azerbaycan’a gelince: Elinde eğitim görmüş bir ordusu olmayan Azerbaycan yönetimi önemli bir kısmını halkın oluşturduğu
milislerden meydana gelen ordusu ile Rus destekli Ermeni hücumları karşısında kahramanca vuruşmalarına rağmen mağlup olmaktan
kurtulamamışlardır. Bugün Bakü’nün kenar mahallelerinde Karabağ
ile diğer yedi yerleşim bölgesi ki, Azerbaycan’ın beşte bir toprağını
oluşturmaktadır, bu bölgelerden perişan bir şekilde kaçan Azerbaycan Türklerinin bu bahtsız evlatlarından oluşan 1.090.000 kişilik
göçmen grubu barakalar içinde yaşamaktadır.
Nazım Cafersoy, a.g.m., s. 291; Nesrin Sarıahmetoğlu, “ Azerbaycan’ın
Bağımsızlığının 10. Yılında Hocalı Olaylarının Değerlendirilmesi” , Bağımsızlığının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Eds. E: Gürsoy- Naskali,
E.Şahin, SOTA, Haarlem 2002, s. 464 – 466 ; Aygün Attar, Karabağ Sorunu
Kapsamında Ermeniler ve Ermeni Siyaseti, Ankara, 2005, s. 119; M. Elekberzade, Tarihi Belgelerle Hocalı Katliamı, CD ( Haydar Aliyev Fondu Yapımı; Ahmet Ali Arslan, ‘’Hocalı Katliamı ve Azerbaycan’a Kardeş Kömeği’’,
Azerbaycan. Türk Kültür Dergisi, sayı: 320 (1998), s. 24-28.
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Ermenistan’ın, Rusya’nın yardımı ile, devletlerarası hukuku çiğneğerek Azerbaycan’ın beşte birini işgal etmesi dünya kamuoyunda
büyük tepkiye neden olmuştur. Bu tepkiler nedeniyle 30 Nisan 1993’te
toplana BM Güvenlik Konseyi aldığı 822 sayılı kararla, 29 Temmuz
1993’te aldığı 853 sayılı kararla, 14 ekim 1993’te aldığı 874 sayılı kararla ve 12 Kasım 1993’te aldığı 884 sayılı kararla Ermenistan’dan işgal ettiği Azerbaycan’ın topraklarını şartsız boşaltmasını istemiştir.1 736

XXXIV. MÜSTAKİL AZERBAYCAN’DA
POLİTİK GELİŞMELER
Mütellibov’un önderliğinde Azerbaycan’ın Rus destekli Ermeni
hücumlarını durduramaması ve Azerbaycan’ın beşte birinin düşman
işgaline uğraması Azerbaycan halkı arasında Mütellibov’a karşı
büyük tepkilerin oluşmasına neden olmuştu. Bu tepkilere dayanamayan Mütellibov, istifa ederek yerine Yakup Memmedov’u vekil
bırakmış ve Ermeni işgalini durdurması karşılığında pek çok taviz
verdiği Rusya’ya sığınmak mecburiyetinde kalmıştır.
1991’de yapılan ve Mütellibov’un adamlarının hile karıştırdığı
seçimlerin yenilenmesini mücadelesinden bir netice alamamış olan
Halk Cephesi, Yakup Memmedov’a baskı yaparak yeniden seçimlere gidilmesini istemiş ve bu isteğini de gerçekleştirmiştir. 7 Haziran
1992’de yapılan seçimlerde, Azerbaycan halkı hür iredesi ile oyunu kullanmış ve istediği partiyi iktidara getirme fırsatı bulmuştur.
Seçime katılanların oylarının %59, 4 ‘ünü alan Halk Cephesi lideri
tarihçi Ebülfez Elçibey, istiklali için büyük mücadele verdiği, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Uğradığı haksız hücumlar ve karşılaştığı büyük güçlükler içinde
Azerbaycan Türklerinin demokratikleşme alanında gösterdiği bu başarı bütün medeni ve demokrat dünyanın takdirini kazanmıştır.2 737
1 736
Derin Ergin, “ Azerbaycan- Ermenistan İlişkileri” , Türk –Ermeni
İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar. Uluslararasu Sempozyum, İstanbul Üniversitesi, 15 -17 Mart 2006 , Bildiriler, İstanbul, 2008, s. 718- 720
2 737
Nazim Cafersoy, ‘’Azerbaycan’da Bağımsızlığın Diğer Adı: Ebülfez
Elçibey’’, Stratejik Analiz, ASAM, 1/5 (2000), s. 8-23.
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Ne var ki, müstakil Azerbaycan’ın halk oyu le seçilen ilk Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’i çözüm bekleyen pek çok problem
bulunuyordu. Rus destekli Ermeni işgalinin yarattığı problemler, Türkiye’nin kısıtlı yardımlarına rağmen halledilmesi beklenen
ekonomik problemler ve Ermeni işgali nedeniyle evlerini terk edip
Bakü’ye yığılmış bir milyonu aşkın ( 1.090.000 ) göçmenin yarattığı sosyo- ekonomik problemlerin hemen hepsi acil çözüm bekliyordu. Bütün bu ana problemlere ilaveten merkeziyetçi ekonomik
sistemden serbest pazar ekonomisine geçiş için ülke ekonomisinin
yeniden yapılandırılması sorunu Elçibey’i bekleyen son derece zor
ve acil konulardan biri idi.
Elçibey’in en büyük talihsizliği, bu çetin ve acil problemleri
çözecek ehliyette ve tecrübede bir yönetici kadrosuna sahip olamamasıdır. Bu kritik dönemde Elçibey’in Türkiye’nin tavsiyelerini dinlememesi, problemler karmaşık hale geldiğinde de Elçibey’in
Türkiye’den istediği yardımı alamaması, Azerbaycan için son derece talihsiz bir gelişme olmuştur.1 738
Sovyet rejimini kabul etmeyen ve bütün ömrünce bu sisteme
karşı mücadele vermiş olan Elçibey, Mütellibov’un Moskova yönetimi ile imzaladığı bütün anlaşmaları reddetmesi ve Bakü’ye yönelik bir siyasset takibine başlaması, Türkiye’yi ziyaretten sonra Azerbaycan petrolünü Bakü – Ceyhan arasında inşa edilecek bir boru hattı ile diğer ülkelere sevketme planını açıklaması Rusya’yı sonra derece tedirgin etmiştir.2 739 Ayrıca, Elçibey’in Türkçülük ve Demokrasi konularında çoşkulu açıklamalar yapması, Güney Azerbaycan
Türklerinin, tıpkı Kuzey Azerbaycan Türkleri gibi, hakkı olan istiklale kavuşacağını açıklaması düşmanlarını çoğaltmıştır.3 740 NiteBu satırların yazarı o günlerde hem T.C. Dışişleri Bakanlığı’na, hem
de rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a danışmanlık yaptığı için zikredilen
gelişmelere tanık olmuştur.
2 739
Aryeh Wasserman, ‘’A Year of Rule by The Popular Front of Azerbaijan’’, Muslim Eurasia Conflicting Legacies, Ed. Yaacov Roi, London, 1995,
s. 144.
3 740
Elçibey bir politikacı ve devlet adamı olarak değil de, bir bilim adamı
ve tarihçi olarak Türkçülük ve Güney Azerbaycan Türklerinin haklarını dile
getirse belki böyle tepki çekmezdi. Geniş bilgi için bkz. Ebülfez Elçibey, Bütöv Azerbaycan Yolunda, Ecdad Yay., Ankara, tarihsiz.
1 738
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kim Elçibey’in bu açıklamalarından rahatsız olan Moskova ve İran
yönetimleri işgalci Ermenileri el altından desteklemeye başlamıştır.1 741 Bu Rus ve İran desteğinden cesaret alan Ermeniler, B.M.’nin
emri ile gerçekleşen ateşkesi bozarak 1993 Martı’nın sonlarında
Kelbecer’i işgal etmişlerdir. Moskova yönetimi bununla da yetinmemiş Gence’de bulunan 104. Rus Alayı’nın silahlarını kendi emrinde çalışan Suret Hüseynov’a vererek O’nu isyan ettirmiş ve Bakü
üzerine yürümesini sağlamıştır.2 742 Suret Hüseynov’un Rus silahları
ile Bakü üzerine yürümesini durduramayan Ebülfez Elçibey, 1 yıllık iktidardan sonra istifa ederek yerini eski dostu ve rakibi Haydar
Aliyev’e bırakmıştır.3 743
Rusların entrikalarla dolu siyasetini çok iyi bilen Haydar Aliyev, Elçibey’in davetine uyarak Bakü’ye gelmiş ve Azerbaycan Parlamentosunun başına geçmiştir. Meclis başkanı olarak Suret Hüseynov’la görüşen ve Ekim başında seçime gitmek şartıyla
O’nu Başbakan yapan Aliyev Azerbaycan’da olayları kontrolü altına almıştır. Gerekli hazırlıkları yaparak seçime giden Aliyev, 2
Ekim 1993’te halkın %90’nın oyunu alarak müstakil Azerbaycan’ın
2. Cumhurbaşkanı olmuştur. Aliyev ilk iş olarak Suret Hüseynov’u
safdışı bırakmış ve sonra da ülke yönetiminde deneyimli arkadaşlarını iş başına getirerek Azerbaycan’ın karşı karşıya olduğu problemlerle mücadeleye başlamıştır.
Aliyev’in ilk icraatlarından biri Rusya ile ilişkileri düzeltmek olmuştur. Elçibey’in aksine Azerbaycan’ı Bağımsız Devletler Topluluğu’na (BDT) üye yapan Aliyev, Bakü-Ceyhan petrol
boru hattından ihraç edilecek Azerbaycan petrolünden de Ruslara
%10 pay vererek Moskova ile ilişkilerini yumuşatmaya çalışmıştır. Aliyev’in bu yaklaşımından memnun kalmakla birlikte Rusya,
daha çok avantaj elde etmek için Azerbaycan’dan askeri üs talebinde
bulunmuştur. Aliyev, Rusya’nın bu talebini Azerbaycan’ın egemenliğine gölge düşüreceği gerekçesiyle reddetmiştir. Kısaca Aliyev,
Nesib Nesibli, ‘’Azerbaycan ve Moskova-Erivan-Tahran İttifakının
Jeopolitik Kuşatması’’, Stratejik Analiz, ASAM Yay., ¼ (2000), s. 61-72.
2 742
Thomas Goltz, ‘’Letter From Eurasia: The Hidden Russian Hand’’,
Foreign Policy, No: 92 (1993), s. 92-116.
3 743
İrfan Ülkü, Bağımsızlıktan Sonra Azerbaycan, Doğan Kitapçılık,
İstanbul, 2000, s. 27-33.
1 741
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hem Ruslara boyun eğmemiş, hem de 20 Eylül 1994’te Amerikan
ve Avrupalı petrol şirketleri ile imzaladığı yüzyılın anlaşması olarak
adlandırılan Bakü-Ceyhan petrol boru hattı anlaşması ile ülkesine
7,5 Milyar Dolar kazandırmıştır. Ayrıca Aliyev Moskova yönetimi
ile bir anlaşma imzalayarak, Rusya’nın şerrinden ülkesini korumak
için, Ruslara Karabağ’da çıkarılacak petrolden %12,5, Şahdenizden
%10, Yalama’dan %32,4 ve Lukoil AGİP ortaklığından %45 oranında pay vermeyi kabul etmiştir.1 744
Ne var ki, ülkesi aleyhinde yapılan faaliyetleri desteklememesi için Aliyev’in Ruslara tanıdığı bu avantajlar Moskova yönetimini tatmin etmemiştir. Nitekim, Rus Savunma Bakanı Igor Rodinov
bir açıklama yaparak Rusya’nın 1994-1996 arasında Ermenistan’a
85 adet T-72 tankı, zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer bazı askeri
malzemeyi verdiğini açıklamıştır.2 745 Rus Parlamentosu Duma’nın
başkanının protestosuna rağmen, Moskova yönetimi, Azerbaycan’ın
Ermenilerle ilgili problemlerini, NATO ve AGİT gibi batılı teşkilatlar değil, ancak ben çözerim mesajını vererek Azerbaycan’dan daha
çok petrol payı istediğini dile getirmiştir. Bununla da yetinmeyen
Moskova Aralık 1996’da Lizbon’da yapılan AGİT zirvesinde ABD
ve Fransa ile birlikte Minsk Grubunun yürütücülüğünü üstlenmiştir.
Böylece Rusya, Ermeni işgalini ve Karabağ sorununu halletmede
veya halletmemede önemli bir konuma gelmiştir.
Rusya’nın Azerbaycan petrolünden daha fazla pay almak ve stratejik önemi olan Azerbaycan’da askeri üs bulundurmak için yaptığı
politik manevralara kanmayan Haydar Aliyev, ülkesinin istiklaline
zarar verecek bütün dış baskıları yiğitçe göğüslemiştir. Aliyev’in
görevde bulunduğu dönemde eski dostu Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin başında bulunması, hem TürkiyeAzerbaycan ilişkileri, hem de Azerbaycan’ın dış dünyaya açılımı konularında son derece de müspet rol oynamıştır. Aliyev Türkiye’nin
de desteği ile yürüttüğü gerçekçi ve akılcı politika ile hem ülkesinin
1 744
Nazım Cafersoy, ‘’Bağımsızlığın 10. Yılında Azerbaycan-Rusya İlişkileri (1991-2001)’’, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, 7/1 (2001),
s. 301-306.
2 745
Kamer Kasım, ‘’Azerbaycan’ın Dış Politikası’’, Bağımsızlıklarının
10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, s. 437.
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istikrarını sağlamış ve hem de ekonomik hamleler yapma imkanı
bulmuştur.
Aliyev’i en çok uğraştıran konular öncekli olarak Karabağ sorunu ile Ermeni işgalinin yarattığı problemler olmuştur. Bu problemleri halledebilmek ümidiyle bazı dost ülkelerin girişimleri neticesinde 4-5 Mayıs 1994 tarihlerinde Ermeni liderleri ile Bişkek’te
bir görüşme yapmış ise de, arzu ettiği neticeyi alamamıştır.1 746 Fakat
güçlükler O’nu yıldırmamış, ülkesinin işgal edilen topraklarını kurtarmak ve işgalci kuvvetleri savaşmadan ülkesinden çıkarmak için,
uluslar arası bütün toplantılara ve ilgili kurumlara giderek ülkesinin uğradığı bu haksızlıkları anlatmaya çalışmıştır. Bütün bu uğraşıları esnasında Aliyev, Ermeni sorununun arkasında herkesten çok
Rusya’nın bulunduğunu iyi görmüş ve Rusya’nın Kafkaslarda nüfuzunu önlemek için büyük gayret sarfetmiştir. Türkiye’nin desteğini
de alarak, Kafkas ülkeleri ile iyi bir diyalog içine giren Aliyev’in
bu barışsever politikası kendisine ‘’Atatürk Barış Ödülü’’nü kazandırmıştır. Bütün bu barışsever politikasına rağmen Karabağ sorununu halletmede ve Ermeni işgal kuvvetlerini ülkesinden çıkarmada,
maalesef ne Rusya’dan ne ABD’den ve ne de Avrupa Birliği’nden
istediği desteği alamaması, Ermeni işgali dolayısıyla evlerini terketmek mecburiyetinde kalan 1 milyonun üzerindeki göçmenin geri
dönmelerini sağlayacak bir çözüm yolu bulamaması, Aliyev’i son
derece üzmüştür.2 747 Aliyev’e en büyük desteği Türkiye vermiş,
Azerbaycan’ın bazı bölgelerini işgal eden Ermenistan’ın Türkiye sınırını kapatarak bu müstevli ülkeye bir nevi ambargo uygulamıştır.
Bu satırların yazarını da bir insan olarak üzen en büyük konu, medeniyim diyen batı dünyasından, Azerbaycan’a yapılan bu haksızlıkla
ilgili hiç bir sesin çıkmamış olmasıdır.
Ne var ki, 1993’te Bakü’de yönetimi ele aldığı günden itibaren ülkesi için verdiği bu ağır mücadele Aliyev’in sağlığını bozmuş, 3 Ekim 2003 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde,
Nazım Cafersoy, a.g.m., s. 296-297
Sinan Oğan, ‘’Yüzyılın Dramı: Azerbaycan’da Göçmen (Kaçkın) Sorunu’’, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel Sayısı, 7/1 (2001), s. 431-453;
Okan Yeşilot, ‘’Bağımsızlığını 10. Yılında Azerbaycan’da Kaçkın ve Mecburi
Göçkünlerin Problemleri’’, Bağımsızlığının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, s. 469-479.
1 746
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oğlu İlham Aliyev lehine adaylıktan çekilmiştir. Bu büyük ve çilekeş devlet adamı, Türkiye’de ve Amerika’da sağlığının düzelmesi
için verdiği mücadeleyi 12 Aralık 2003’te kaybetmiştir. Kendisinden önce 1 yıl Cumhurbaşkanlığı yapan ve ülkesinin Ermeni işgaline uğramasına engel olamayan Ebülfez Elçibey’in sağlığı bozulduğunda dönemin Türk Genelkurmay Başkanı Hüseyn Kıvrıkoğlu’nu
arayarak Elçibey’in GATA’da tedavi görmesini sağlayacak kadar kadirşinas bir devlet adamı olan Haydar Aliyev’in kaybı, yalnız Azerbaycan için değil, Kafkaslar ve Türk dünyası için de büyük kayıp
olmuştur.1 748
3 Ekim 2003’te müstakil Azerbaycan’ın 3. Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev Cumhurbaşkanlığı makamına geçtiği zaman bazı
çevreler Azerbaycan’ın geleceği için endişe duymuştu. Acaba Haydar
Aliyev gibi büyük bir liderin yerini oğlu İlham Aliyev doldurabilecek
mi, sorusu sorulmuştu. İlham Aliyev, 6 yıldır Azerbaycan’ı başarıyla
yöneterek, hem babası gibi büyük devlet adamı olma yolunda hızla
ilerlediğini, hem de müstevli Ermenistan’ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından savaşsız çıkarmak için başarılı bir politika takip ettiğini
göstermiştir. Ülkesini başarıyla yöneten İlham Aliyev’in yakın gelecekte, ülkesinin istikrarını bozmadan, Ermenistan’la olan problemleri
çözeceğine ve bahtsız göçmenlerin evlerine dönüşünü sağlayacağına,
ülkesini ekonomik yönden de kalkındıracağına, milyonlarca Azerbaycan Türkü gibi, bu satırların yazarı da inanmaktadır.

XXXV. TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ
19-20 Ağustos 1991 askeri darbesini takip eden günlerde Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Sovyetler Birliği’ni oluşturan Cumhuriyetler de istiklallerini ilan etmişlerdi. Müstakil yeni Türk Cumhuriyetleri olarak tarihe geçen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ı, doğal olarak, ilk tanıyan ülke
Türkiye olmuştur. Türkiye, kardeş cumhuriyetleri ilk tanıyan ülke
olmakla kalmamış, bu cumhuriyetlerin bütün milletler arası kuruHaydar Aliyev’in Azerbaycan’a yaptığı hizmetleri anlatan belgeler
için bkz., Prezident İmzası, Prezident Qayğısı, Bakı, 1998.
1 748
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luşlara üye olmalarına yardımcı olmuştur. Yeni Türk Cumhuriyetlerinin liderlerinin cesur girişimleri ve ülkelerinin tabii zenginlikleri
dolayısıyla yeni Türk Cumhuriyetlerini yüzden fazla ülke tanımış ve
ilişki kurmuştur. Tam bir plan çerçevesinde olmamakla birlikte, bu
kardeş cumhuriyetler, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerden
temin ettikleri kredilerle ekonomik ve sosyal sıkıntılarını halletmek
için yoğun bir mücadeleye girmişlerdir.
Sovyetler Birliği’ni oluşturan ve bir asıra yakın Sovyet yönetiminde kalan bu cumhuriyetlerin istiklalini ilan etmeleri ve Moskova’dan
uzaklaşmaları Rusya’yı büyük ölçüde rahatsız etmiştir. Bu cumhuriyetleri ekonomik ve askeri yönden kendi kontrolünde tutabilmek
için Moskova yönetimi ‘’Bağımsız Devletler Topluluğu’’ adı altında
bu cumhuriyetleri bir arada tutmaya çalışmıştır. Bu birlik içinde yer
almak istemeyenler ise, bir nevi tehdit ile birliğe dahil edilmiştir.
Fakat, Moskova’nın, siyasi, ekonomik ve askeri yönden uygulamak
istediği bu baskıya rağmen, bağımsızlığını ilan etmiş olan cumhuriyetler, özellikle Türk Cumhuriyetleri müstakil olarak kalkınmalarına
hızla devam etmişlerdir.
Sovyet idaresinde uzun süre kalan Türk ülkelerinden Azerbaycan, Türkiye’ye en yakın konumda olduğu ve bol petrolü bulunduğu için Moskova tarafından titizlikle gözaltında tutulmuştur.
Azerbaycan’ın istiklaline kavuştuktan sonra Türkiye’ye yaklaşması ilişkilerini geliştirmesi ve pek çok alanda işbirliğine girmesi tabii bir hadise idi. Fakat bu tabii gelişmeyi hazmedemeyen Rusya
Ermenistan’a destek vererek bu ülkeyi Azerbaycan’ın başına musallat etmiştir. Askeri hazırlığı olmayan ve Türkiye’nin de yardımını
zamanında alamayan Azerbaycan, Ermeni saldırıları karşısında zor
duruma düşmüştü. Bu hadise, Azerbaycan’ın ekonomik ve sosyal
alanda gelişmesini oldukça zorlaştırmıştır. Türkiye’nin Eximbank
kanalı ile Azerbaycan’a açtığı 250 milyon dolarlık kredinin, Ermeni
saldırıları dolayısıyla gerçekleştirilemeyen ekonomik projeler nedeniyle bu açılan kredinin ancak %40’ını kullanabilmiştir. Türkiye,
kardeş Azerbaycan’a, istiklaline kavuştuğu ilk yıllarda önemli miktarda insani yardım yapmıştır.Buna ilaveten 100’e yakın Türk firması ve şirketi Azerbaycan’da milyarlarca dolarlık yatırım yapmıştır.
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Türkiye, Azerbaycan’ın demokratik bir ülke olarak yeniden yapılanmasında ekonomik alanda olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda
da yardımcı olmaya çalışmıştır. Bugün muhtelif bilim dallarında Türk
üniversitelerinde okuyan Azerbaycanlı gençlerin sayısı 3000’ni geçmiştir. Ayrıca muhtelif iş konularında, kurumlarda ve üniversitelerde
çalışan Azeri kardeşlerimiz hem kendi ülkelerine hem de Türkiye’ye
katkıda bulunmaktadırlar. Bunlara ilaveten Türkiye, Azerbaycan’da
resmi ve özel okullar açarak Azerbaycan’ın eğitim alanında verdiği
mücadeleye katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
Azerbaycan’ın istiklalini kazandığı günlerden itibaren,
Azerbaycan’ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamları ile Türkiye’nin
devlet adamları arasındaki ilişkilere gelince: İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin Azerbaycan’ın henüz kazanmadığı günlerde başladığını
görüyoruz. Hatta, Sovyet taraftarı olarak bilinen Ayaz Mütellibov’un
Türkiye’ye ilk Azerbaycan devlet adamı olarak geldiğini görüyoruz.
5 Ocak 1990’da Ankara’ya gelen Mütellibov Cumhurbaşkanı Turgut
Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz
ve diğer yetkililerle görüşerek ekonomik ve ticari konularda antlaşmalar yapmışlardır. Mütellibov’un ziyaretinden sekiz ay sonra 14
Eylül 1990’da Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov Türkiye’ye
beş günlük ziyaret yaparak ulaşım ve sağlık alanlarında Türkiye ile
Azerbaycan arasında iki protokol imzalamış, Nahcivan bölgesi ile
sınır ticaretinin daha düzenli şekilde yapılmasını temin eden görüşmeler yapmıştır. Aynı dönemde bazı Türk bakanların Azerbaycan’ı
ziyaret ettiklerini ve muhtelif protokoller imzaladıklarını görmekteyiz. 15 Mart 1991’da Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal önce
Kazakistan’a gitmiş, oradan da Bakü’ye gelerek devlet başkanı olarak Azerbaycan’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiştir. Mütellibov
ile Özal arasında yapılan görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan’ın
ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğini sağlayan antlaşmalar imzalanmıştır. Yine bu ziyaret esnasında karşılıklı uçak seferleri yapılması ve Azerbaycan’ın telekomünikasyon alanında gerekli
hamleleri yapması için Türkiye’nin yardım etmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Özal’ın bu ziyaretinden sonra muhtelif Türk bakanlar
Azerbaycan’ı ziyaret ederek kendi konuları ile ilgili antlaşmalar
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yapmışlardır. Sovyetlerin dağılma sürecine girdiği o günlerde dönemin Türk Başbakanı Mesut Yılmaz 4 Eylül 1991’de bir açıklama yaparak Azerbaycan’ın istiklalini tanıyacak ilk ülkenin Türkiye olacağını söylemiştir. Azerbaycan’ın kritik günler yaşadığı 1991 Sonbaharında Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov yeniden Türkiye’ye
gelerek, 18 Ekim 1991’de istiklalini ilan eden Azerbaycan’ın tanınması için Başbakan Mesut Yılmaz ile bir görüşme yapmış ve iki kardeş ülkenin başbakanları olarak hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğini görüşmüşlerdir. Nihayet Türkiye 9 Kasım 1991’de kardeş
Azerbaycan’ın istiklalini tanıdığını ilan etmiştir.1 749
14 Ocak 1992’de Azerbaycan ve Türk yetkilileri biraraya gelerek Türkiye ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve her alanda işbirliğine gidilmesi protokolünü imzalamışlardır.
23 Ocak 1992’de Azerbaycan devlet başkanı Mütellibov resmi bir
ziyaret için Ankara’ya gelmiş, kendisini havaalanında karşılayan
Cumhurbaşkanı Turgut Özal şu açıklamayı yapmıştır: ‘’Türkiye ile
Bağımsız Azerbaycan arasında tarihten kaynaklanan güçlü bir
dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin varolduğunu, bunun pekiştirilerek daha da ileri götürüleceğini herkesin bilmesini isterim’’.2 750
Türkiye’de temaslarını tamamlayan Mütellibov bir basın toplantısı
yaparak, Azerbaycan’ın acilen savunma için ordu kurması gerektiğini, bu hususta Türk yetkilileri ile görüştüğünü ve kendilerine
Türkiye’nin yardımcı olacağını açıklamıştır.3 751
Bu arada Türkiye Ermenistan’ın devletler arası hukuku çiğneyerek Azerbaycan topraklarını işgal etmesini ve binlerce Azerbaycan Türkü’nün ölümüne sebep olmasını uluslar arası zeminde
şiddetle protesto ederek, Ermeni işgal kuvvetlerinin geri çekilmemesi halinde Türkiye’nin Ermenistan’a ambargo uygulayacağını
açıklamıştır. 4752 Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ve
yardımlaşmanın kuvvetlendiği o günlerde Türkiye’de PKK terörünün yoğunlaşması son derece manidardır. Bunu yapanların ve yaptıDikbaş, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Olaylar Kronolojisi, s. 55.
Dikbaş, Olaylar Kronolojisi, a.g.e., s. 67.
3 751
Dikbaş, Olaylar Kronolojisi, a.g.e., s. 65
4 752
Dikbaş, a.g.e., s. 75-77.
1 749

2 750
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ranların gayesi gayet açık idi. Türkiye’nin yalnız kardeş Azerbaycan
ile değil, diğer kardeş Türk Cumhuriyetleri ilişkilerini geliştirmesini
istemeyen mihraklardı. Azerbaycan’a yapılan haksızlıkları önleyemez iken, bir de Güneydoğu Anadolu’da terörle mücadele etmek
durumunda kalan Türk Hükümeti Başbakan Süleyman Demirel’in
başkanlığında toplanarak Azerbaycan ile Türkiye arasında işbirliğinin devamına karar vermiştir. Bu arada Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılan Ayaz Mütellibov’un vekili Yakup Memmedov Cumhurbaşkanı
Özal’ı, Başbakan Hasan Hasanov da Başbakan Demirel’i arayarak
Ermeni saldırılarının yoğunlaştığını ve Türkiye’nin devreye girmesini istemişlerdir. Bu gelişmeler üzerine 19 Mart 1992’de Türkiye
Büyük Millet Meclisi toplanarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne tecavüzünü kınaması için dünya parlamentolarını
göreve davet eden bir açıklama yapmıştır.
Ankara ile Bakü arasında ilişkilerin ve işbirliğinin yoğun bir hale
geldiği bu günlerde, Nahcivan parlamento başkanı Haydar Aliyev
Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel ile görüşmelerde bulunmuştur. Haydar Aliyev ile Özal ve
Demirel arasında hangi konuların ele alındığı hususu açıklanmamıştır.
27 Nisan 1992’de kardeş Türk Cumhuriyetleri gezisine çıkan
Başbakan Süleyman Demirel, bu ziyaretlerin sonunda 2 ve 3 Mayıs günlerinde Azerbaycan’ı ziyaret ederek Azerbaycan yetkilileri
ile konuşmuş ve Azerbaycan parlamentosunda yaptığı konuşma ile
de Türkiye ile kardeş Türk Cumhuriyetleri arasındaki dostluk ve
işbirliğinin gelişmesinden kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini
söylemiştir.1 753 Demirel’in Azerbaycan’dan dönüşünden sonra Türk
yetkilileri uluslar arası alanda yeni bir hamle yaparak Ermenistan’ın
Azerbaycan’a yaptığı tecavüzün kınanması için girişimlerde bulunmuştur. Bu arada Nahcivan parlamentosu başkanı Haydar Aliyev bir
televizyon kanalına yaptığı açıklama ile Türkiye’nin girişimlerinden
memnun kaldığını açıklamıştır. Türkiye ile Azerbaycan yetkilileri
birbirlerine olan güven ve desteği sergilemeye devam etmiş, 28 Mayıs 1992’de Türkiye ile Nahcivan’ı birbirine bağlayan Hasret Köprüsünü törenle açmıştır. Bu törene Türkiye’den Başbakan Demirel
ile yardımcısı Erdal İnönü, Azerbaycan’dan ise Cumhurbaşkanı Ve1 753

Dikbaş, a.g.e., s. 83.
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kili İsa Kamberov ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Haydar
Aliyev katılmıştır. Bu olaydan üç gün sonra Başbakan Demirel Haydar Aliyev’i Türkiye’ye davet ederek kendisini bir hafta Türkiye’de
misafir etmiş ve Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ile Ermenistan saldırılarını etraflıca görüşmüştür.
Bu arada Azerbaycan’da yapılan devlet başkanlığı seçimleri sonuçlanmış, seçimi Azerbaycan Halk Cephesi lideri Ebülfez Elçibey
kazanarak devlet başkanı olmuştur. Türk devlet adamları kardeş
Azerbaycan’da yapılan bu demokratik seçimi ve yeni Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’i tebrik ederek kutlamıştır. Cumhurbaşkanı seçildikten 18 gün sonra Azerbaycan’ın ilk demokrat Cumhurbaşkanı
Ebülfez Elçibey İstanbul’da 25 Haziran’da yapılan Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı için Türkiye’ye gelmiş, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde yaptığı bir konuşma ile Azerbaycan ile Türkiye
arasında her alanda işbirliği yapılmasını istemiştir. 27 Haziran’da
ülkesine dönerken havaalanında yaptığı basın toplantısında Elçibey,
Azerbaycan’ın şu an ki en büyük sıkıntısının devlet mekanizmasını
çalıştıracak kadroya sahip olmadığını ve milli ordunun kurulamadığını belirtmiştir.1 754
10 Ağustos 1992’de Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı
Haydar Aliyev ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tevfik Kasımov’un
Ankara’ya geldiğini görüyoruz. Aliyev ile Kasımov’un Türk Hükümeti ile durum değerlendirmesi yaptığı açıklanmıştır. Bu arada,
12 Ekim 1992’de Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne atanan
Prof. Dr. Mehmed Nevruzoğlu Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a güven
mektubunu sunarak elçilik vazifesine başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal kardeş Türk
Cumhuriyetlerinin Cumhurbaşkanlarını Türkiye’ye davet ederek 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmalarını ve arkasından
kardeş cumhuriyetler arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi
için ne gibi önlemler alınması gerektiğini konuşmak üzere Ankara’ya
davet etmiştir. Bu toplantıya katılmak üzere Azerbaycan devlet başkanı Ebülfez Elçibey 28 Ekim günü Türkiye’ye gelmiş 29 Ekim’de
kardeş Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları ile birlikte 29 Ekim
törenlerini izlemiş ve 30 Ekim günü Türk Cumhuriyetleri Cum1 754
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hurbaşkanları zirve toplantısına katılmıştır. Ebülfez Elçibey ile bu
toplantıya katılan Kazakistan devlet başkanı Nursultan Nazarbayev,
Kırgızistan devlet başkanı Askar Akayev, Özbekistan devlet başkanı
İslam Kerimov, Türkmenistan devlet başkanı Saparmurat Niyazov
ile Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman Demirel
yaptıkları konuşmalarla işbirliği konularını nasıl geliştirebileceklerini dile getirmişlerdir. Altı kardeş cumhurbaşkanının yaptığı bu
zirve toplantısı sonrasında bir sonuç bildirisi imzalanmış, tarafların
siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ikili ve çok taraflı işbirliğini
geliştirme kararı aldıkları belirtilmiştir.1755
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey Ankara’da iken
Turgut Özal ile birlikte Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği törenle
açılmıştır. Bu arada Elçibey Başbakan Demirel ile yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliği ve dayanışmayı daha da kuvvetlendirmek için, daha önce yapılan antlaşmalara ilaveten ticaret ve ekonomik işbirliği ile ulaştırma, turizm, bilim
ve teknik alanlarda işbirliği çalışmalarının altyapılarının en kısa zamanda tamamlanmasını içeren antlaşmaları imzalamışlardır.
Daha önce planlanan Bakü-Ceyhan boru hattından dış dünyaya
sevkedilecek Azerbaycan petrolleri ile ilgili anlaşma 9 Kasım’da
BOTAŞ, AMOCCO, BP ve PENZOİL’in yetkilileri tarafından imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu konu ile ilgili çalışmaların
hızlandırılmasına karar verilmiştir. Bu anlaşmaya ilaveten Azerbaycan Petrol Bakanı ile Türkiye Enerji Bakanı Ankara’da biraraya gelerek Azerbaycan petrollerinin Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ile Türkiye üzerinden sevkini kararlaştıran protokolü Başbakan
Demirel’in de katıldığı bir törenle imzalamışlardır.
Ne var ki, Ermeniler Ruslardan, Fransa ve Amerika’daki diasporadan gördükleri yardımlarla Azerbaycan aleyhindeki faaliyetlerini
devam ettirmiş, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararı ile ateşkesi kabul etmiş fakat uygulamamıştır. 7 Nisan 1993’te
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeş Türk Cumhuriyetlerine yaptığı ikinci gezinin ilk durağı olan Özbekistan’da bir açıklama yaparak Ermenistan’ın bu mütecaviz halinin durdurulmasını, bunun
durdurulmaması halinde harbin diğer ülkelere de sıçrama tehli1 755

Dikbaş, a.g.e., s. 106-107.

427

kesinden bahsederek Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3. Ordu’nun
teyakkuza geçirildiğini bildirmiştir.1 756 Bu arada meşkül durumda
olan Azerbaycan devlet başkanı Ebülfez Elçibey, Başbakan Süleyman Demirel’e bir mesaj göndererek Ermeni saldırılarını durdurması için Türkiye’nin elindeki tüm imkanları kullanmasını istemiş ve
Türkiye’nin Ermeni saldırıları sonucunda ölen ve yaralanan Azerilerin nakli için 5-10 adet helikopter göndermesini istemiştir. Ne var ki,
Türkiye Elçibey’in bu isteğine zamanında cevap verememiştir. Bu
ise Azerbaycan yetkililerinde büyük bir sükutuhayal yaratmıştır.2 757
Bu arada Cumhurbaşkanı Turgut Özal Ortaasya Türk Cumhuriyetleri gezisini tamamlayarak 13 Nisan’da Azerbaycan’a gelmiştir.
Elçibey’le uzun bir görüşme yaptıktan sonra Özal, Ermenilerin hukuk dışı tutumlarını bir daha kınayarak, Ermenilerin Büyük Ermenistan hayali peşinde koştuklarını bunun ise asla kabul edilemez bir
durum olduğunu belirterek Ermenistan’ı işgal ettiği topraklardan geri
çekilmeye davet etmiştir. 15 Nisan’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye
dönerken Özal uçakta yaptığı açıklamada şunları söylemiştir: ‘’Kardeş Azerbaycan halkı ülkelerinin savunmasını kendileri yapmalıdır. Mevcut şartlar altında biz kendilerine maddi ve manevi
desteğimizi elbette veririz, ama onlar namına harp edemeyiz.
Ermenistan’ın bu tecavüzünü durdurmak için elimizden gelen
gayreti yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz’’.3 758
Ne var ki, bu satırların yazarı danışmanlığını yaptığı ve yakından tanıdığı Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, Azerbaycan’a daha fazla yardım yapamamanın verdiği üzüntüsüne yakinen şahit olmuştur.
Belki de bu üzüntüler ve diğer üzüntüler bu büyük devlet adamının
sağlığını bozmuş 17 Nisan sabahı yürüyüş ve spor yapmak için çıktığı Çankaya’nın bahçesinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamayarak vefat etmiştir. 21 Nisan 1993’te yapılan
Özal’ın cenaze törenine Ebülfez Elçibey, Haydar Aliyev ve diğer
kardeş cumhuriyetlerin cumhurbaşkanları katılarak O’nu ne kadar
sevip saydıklarını göstermişlerdir. Bugün yıllar geçmesine rağmen
1 756
Bu satırların yazarı hem Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı ve hem
de Turgut Özal’ın danışmanlığını yaptığı için yukarıda zikredilen olaylara bizzat tanık olmuştur.
2 757
Dikbaş, a.g.e., s. 121-123.
3 758
Dikbaş, a.g.e., s. 124.
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Özal’ın Azerbaycan başta olmak üzere diğer kardeş Türk Cumhuriyetlerinin iyiliği ve başarısı için samimi olarak nasıl mücadele ettiğini kardeş cumhuriyetlerin yetkilileri de tatlı bir şekilde hatırlamaktadır.
16 Mayıs 1993’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na
Süleyman Demirel seçilmiştir. Başbakanlığı döneminde Azerbaycan
ile diğer kardeş Türk Cumhuriyetlerinin problemleri üzerinde yeterli
bilgi ve deneyimi olan Demirel, bütün gücü ile kardeş Azerbaycan’ın
yanında yer almaya çalışmıştır. Daha önce kardeşim dediği ve iyi bir
dostluk ilişkisi kurduğu Haydar Aliyev ile bu dostluğunu devam ettirirken, Aliyev’le tatlı bir rekabet içinde olan Ebülfez Elçibey’e de
dostluğunu ve yardımını esirgememiştir. Demirel ile Haydar Aliyev
arasındaki dostluk, hiç bir kardeş ülkenin devlet adamları arasında
olmayacak kadar samimi ve içten olmuştur. Demirel’in Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde Elçibey’in ve Azerbaycan’ın başını ağrıtan
yalnız Ermenistan saldırganlığı değil, o günlerde Rusların silah vererek isyan ettirdikleri Suret Hüseynov konusu olmuştur. Demirel,
tıpkı rahmetli Özal’ın yaptığı gibi, Azerbaycan’ın iki kıymetli evladını, yani Ebülfez Elçibey ile Haydar Aliyev’i birlikte çalışmaya
teşvik etmiş ise de bunda muaffak olamamıştır. Rusların kışkırtması
ile gereksiz bir şekilde Azerbaycan’da sıkıntı yaratan Suret Hüseynov olayını önlemek için, müşkül durumda olan Cumhurbaşkanı Elçibey Aliyev’e Başbakanlık teklif etmiş ise de Aliyev bu teklifi tam
yetki verilmediği için kabul etmemiştir. Fakat Aliyev Nahcivan’dan
gelerek Azerbaycan Meclis Başkanlığı’na geçmeyi kabul etmiştir.
Azerbaycan’da daha fazla iç karışıklık ve kan dökülmesini istemediğini belirten Elçibey Bakü’den ayrılarak Nahcivan’a gitmiştir. Türkiye Aliyev ile Elçibey arasındaki anlaşmazlığı gidermek için son
bir gayrette bulunmuş ise de arzu ettiği neticeyi alamamıştır. Bir
müddet sonra Haydar Aliyev Suret Hüseynov ile Ekim’de yapılacak genel seçimlere kadar anlaşarak kendisini Başbakan tayin etmiş 3 Ekim 1993’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan
sonra hem Suret Hüseynov’u tasviye etmiş hem de Azerbaycan’da
kontrolü tam olarak eline alarak Ermeni işgalcilerinin geri çekilmesi konusunda aktif bir mücadele başlatmıştır. Aliyev’in Dışişleri
Bakanlığı’na atadığı Hasan Hasanov Ermenilerle ilgili Paris’te yapılan toplantı dönüşünde Türkiye’ye uğrayarak Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Çiller’e de bilgi vermiştir.
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Azerbaycan’da Elçibey taraftarları ile Aliyev taraftarları arasındaki sürtüşmelerin devam etmesi Cumhurbaşkanı Demirel’i son
derece üzmüştür. Bu konuda yaptığı girişimlerin sonucunda Demirel bir açıklama yaparak, ‘’Kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimiz
devletler arası bir ilişki olduğunu ve Türkiye’nin Azerbaycan’ın
iç işlerine karışmayacağını belirterek, bizim istediğimiz şey
Azerbaycan’ın istikrarıdır’’.1 759
Azerbaycan’da olayların durulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararına uyan Ermenilerin saldırılarını durdurması üzerine Cumhurbaşkanı Demirel dostu kardeş
Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i resmi ziyaret için
Türkiye’ye davet etmiştir. 8 Şubat 1994’te bu davete icabet eden
Haydar Aliyev Demirel ve Türk Hükümeti ile yaptığı görüşmeler sonunda Türkiye ile Azerbaycan arasında ‘’Dostluğun ve Çok Yönlü
İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma’’yı Demirel ile birlikte Ankara’da imzalamıştır. Bu anlaşmada ayrıca daha önce Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmaların geçerli olduğu, iki
ülkeden birisinin üçüncü bir ülke veya ülkeler tarafından saldırıya
uğraması halinde, diğerinin saldırının ortadan kaldırılması maksadıyla gerekli tedbirleri alması ve gerekli savunma tertiplerinin alınmasına yardımcı olması hükmü ilave edilmiştir.2 760
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Süleyman Demirel ile
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Haydar Aliyev arasındaki ilişkiler, şahsi dostluklarının verdiği destekle, verimli bir şekilde
devam etmiş kardeş, Türkiye kardeş Azerbaycan’ın problemlerini
yenmede daima yanında olmuştur. Bu iki kıymetli devlet adamını
üzen en önemli olay Azerbaycan’dan ve Türkiye’den haddini bilmez
bir avuç insanın Aliyev’e karşı bir darbe ve suikast girişimine teşebbüs etmeleri olmuştur. Bu olayı zamanında öğrenen Demirel dostu
Aliyev’i arayarak haber vermiş ve darbe teşebbüsünde bulunmayı
düşünenler yakalanarak bertaraf edilmişlerdir.3 761
Süleyman Demirel’den sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer ile Aliyev arasındaki ilişkiler de
Geniş bilgi için bkz., Dikbaş, a.g.e., s. 132-149.
Dikbaş, a.g.e., s. 155.
3 761
Haydar Aliyev. Belgesel. Sonsuzluğa Göçüşünün Türk ve Dünya
Basınındaki Yankıları, Ankara, 2004, s. 72.
1 759
2 760
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dostane bir şekilde devam etmiştir. Haydar Aliyev’in vefatından önce
3 Ekim 2003’te Cumhurbaşkanı olan İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının ve Başbakanlarının ilişkileri samimi
bir şekilde devam etmektedir. Dışarıdan yapılan tahriklere kanarak
Azerbaycan’da ve Türkiye’de bir grup insan iki kardeş ülkenin ilişkilerine gölge düşürecek bazı girişimlerde bulunmakta iselerde, onların bu
gayretleri aynı milletin evlatlarının kurduğu bu iki kardeş devletin ilişkilerinin gelişmesine ve devam etmesine bir engel teşkil etmeyecektir.

XXXVI. TÜRKİYE-AZERBAYCAN TİCARİ VE
EKONOMİK İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ
İSTATİSTİKİ BİLGİLER
1- Yasal Çerçeve
1. Ekler kısmında da görüleceği gibi, Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması: 1 Kasım 1992 tarihinde,
2. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması: 9 Şubat 1994 tarihinde,
3. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşması: 9 Şubat 1994
tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
6. Karma Ekonomik Komisyon
1 Kasım 1992 tarihinde imzalanan Ticaret Ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 9. maddesi uyarınca oluşturulan Karma Ekonomik Komisyonunun I. dönem toplantısı 25-26 Şubat 1997 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. KEK ön hazırlık ile II. Tur toplantıların, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet Bahçeli’nin
önümüzdeki aylarda bu ülkeye gerçekleştireceği resmi ziyaret sırasında yapılması öngörülmektedir.
İş Konseyi
Türk-Azerbaycan İş Konseyi’nin Kurulmasına İlişkin İyi Niyet
Protokolü 3 Kasım 1991 tarihinde imzalanmıştır. Toplam 282 firmanın üye olduğu Konsey faaliyetlerini yürütmektedir. Türk-Azeri İş
Konseyi’nin son ortak toplantısı 5-7 Kasım 1996 tarihleri arasında
Bakü’de gerçekleştirilmiştir.
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I. DIŞ TİCARET
Türkiye ile Azerbaycan arasında gerçekleşen ticarete ilişkin rakamlar milyon dolar olarak aşağıda sunulmaktadır:
İhracat
1995 161,3
1996 239,2
1997 312,6
1998 325,3
1999 248,1
2000 (O-M) 91,697

İthalat
21,8
38,2
57,7
50,2
44
33,146

Denge
139,6
201
254,9
275,1
204,1
58,551

Hacim
183,1
277,4
370,4
375,5
292,1
124,843

Türkiye Azerbaycan’ın dış ticaretinde, hem ithalatta hem ihracatta birinci sırada yer almaktadır. Ancak, petrol şirketlerinin yatırım
amacıyla ithal ettiği malların gümrük vergilerinden muaf tutulduğu
ve buna nedenle resmi istatistiklere yansımadığı dikkate alınırsa, bu
sıralamanın gecerliliğini yitireceği düşünülmektedir.
Öte yandan, ülkemizden Azerbaycan’a yapılan ihracatta artış
kaydedilmekle birlikte, bu ülkedeki pazar payımızın küçüldüğü gözlenmiştir. Bunda, Ruble’nin değerinin düşmesi nedeniyle eski Sovyet Cumhuriyetlerinin rekabet güçlerinin artması ve Azerbaycan’da
bazı kesimlerin refah düzeyinin yükselmesine paralel olarak Avrupa
ve ABD menşeli mallara olan talepte yaşanan artışının önemli payı
bulunmaktadır.
İkili ticaret hacmine ilişkin Türk ve Azeri istatistikleri de farklılıklar göstermektedir. Örneğin, ülkemizde 1997 yılında yayınlanan
ihracat rakamı, Azerbaycan’ın resmi ithalat rakamından %74 oranında fazlalık arzetmekte olup, söz konusu farkın Azerbaycan’a kaçak
mal girişi ile ülkemizden yapılan ihracattaki bazı uygulamalardan
kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Azerbaycan’a başlıca ihracat ürünlerimiz gıda maddeleri, temizlik malzemesi, tekstil ürünleri, traktör, otobüs, otomobil ve yedek
parçaları, elektirik enerjisi, telekomünikasyon techizatı, mobilya ve
diğer tüketim mallarından oluşmaktadır. İthalatımız ise, gazyağı, dizel yAkilı, polietilen ve diğer kimyasal ürünler, küçük ve büyükbaş
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hayvan derisi, iplik, çıçırlanmış ve çırçırlanmamış pamuk lifi, ham
alüminyum, bakır ve fındık gibi ürünlerde yoğunlaşmaktadır.
Bunun dışında iki ülke arasında kayıtlara girmeyen önemli bir
bavul ticareti de mevcuttur.

II. EXIMBANK KREDİLERİ
Türk Eximbank ile İnternatinoal Bank of Azerbaijan (İBA) arasında 02 11 1992 tarihli Mütabakat Mıhtırası çerçevesinde 21 04
1993 tarihinde 100 milyon dolarlık mal ve 27 01 1994 tarihinde 150
milyon dolarlık proje olmak üzere, toplam 250 milyon dolarlık kredi
anlaşmaları imzalanmıştır. Bu krediler kapsamında, bu güne kadar
toplam 91.74 milyon dolarlık kullandırım gerçekleştirilmiştir.

III. YATIRIM
1992 yılından bu yana Azerbaycan’da yatırım ve ticari faaliyette
bulunan Türk firmalarının sayısında kaydedilen artış son dönemde
tersine dönmüştür. Küçük çaplı işletmelerle başlatılan sözkonusu
yatırım faaliyetleri, bazı firmaların (Star Sirketler Grubu, Azersun
Holding, Bay Holding, Nab Holding, Avrasya) holding haline gelmelerine imkan vermiştir. 1998 yılı itibariyle Azerbaycan’da kurulan
tamamı Türk sermayeli toplam firma sayısı 467, Azeri ortaklı firma
sayısı 598 ve temsilcilik sayısı 76’yı bulmuştur. Bu şirketlerden yaklaşık 750’si faal durumdadır. Ancak, yukurıda da belirtildiği gibi son
dönemde de bu şirketlerin bir kısmı faaliyetlerine son vermektedir.
Söz konusu şirketlerin %125’i gıda, %22’si inşaat, %14’ü mobilya, %14’ü nakliyat ve ticaret, %11’i tekstil ve konfeksiyon, geri
kalan %14’ü ise diğer alanlarda faaliyet göstermektedir. Türk firmalarınca Azerbaycan ekonomisine aktarılan toplam yabancı sermaye miktarı 1,5 milyar dolar civarındadır. Öte yandan, bu firmalarda
yaklaşık 40.000 azerbaycan vatandaşı istihdam edilmektedir. Sonuç
olarak Türk şirket ve fabrikaları sadece üretip pazarladıkları ürün433

lerle değil, istihdam kapasitesiyle de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Ancak, Türkiye’nin petrol sektörü dışında Azerbaycan’daki en
büyük yatırımcı ülke konumunda olmasına rağmen 1998 yılında bir
önceki yıla göre yatırımlarda önemli miktarda düşüş yaşanmıştır. Bu
düşüş maalesef 1999’da da sürmüştür.
Türk firmalarınca Azerbaycan’a yatırım yapılmasının Orta Asya
ve Kafkasya bölgesi ile Rusya ve İran’a yönelik ticaretimizi olumlu
yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Nitekim, Azerbaycan’da gıda,
tekstil, inşaat malzemeleri gibi temel sektörlerde büyük ölçekli sanayi üretimi bulunmamaktadır.
VI. MÜTEAHHİTLİK
Azerbaycan’da yaklaşık 50 Türk müteahhitlik firmasının üstlenmiş oldukları projelerin toplam bedeli 500 milyon ABD doları civarındadır. Bu rakamlara küçük çaplı onarım işleri yapmakta olan Türk
girişimcileri dahil değildir.
V. TÜRK FİRMALARIN SORUNLARI
A. Gümrük Alanında Yaşanan Sorunlar:
- Azerbaycan çağdaş bir gümrük rejimine sahip bulunmamaktadır.
- Gümrük vergisi oranları genel itibariyle yüksektir.
- Üretimde yararlanmak üzere Azerbaycan’a getirilen ham madde ve yarı mamül mallara tanınan gümrük muafiyeti kaldırılmıştır.
- Bazı ülke mallarının Azerbaycan’a gümrüksüz olarak girmesi
Türk mallarının rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen önemli bir
sorundur.
- Gümrüklerde depo ve antrepoların bulunmaması ve karşılaşılan gereksiz bürokratik sorunlar, işadamlarımızı yasal olmayan ödemelere mecbur bırakmaktadır. Bunlar, aynı zamanda Azerbaycan’da
ihracata yönelik yatırımları da olumsuz yönde etkilemektedir.
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- Mevzuattaki belirsizlikler, ödencek vergi miktarları konusunda
gümrük görevlilerinin kendilerine göre değerlendirme yapmalarına
yol açmaktadır.
- Gümrük kapılarında uzun süreli beklemeler yaşanmaktadır. Bu
durum, özellikle İran üzerinden geçişlerde kendisini göstermekte ve
aynı zamanda güvenlik sorununu gündeme getirmektedir.
B. Taşımacılık Alanında Yaşanan Sorunlar:
- Türkiye ile Azerbaycan arasında tarifeli kargo ve demiryolu
taşımacılğı bulunmamaktadır. Bu durum, karayolu taşımacılığını zorunlu kılmakta ve maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.
- Taşıtlarımıza ihtiyacın çok altında “Geçiş Belgesi” verilmektedir.
- Azerbaycan’ın Türkiye ile sınır bağlantısının olmaması (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç), karayolu bağlantılarının İran ve Gürcistan üzerinden yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. Söz konusu
ülkelerden geçiş sırasında sürücülerimiz önemli miktarlarda yasal ve
yasal olmayan ödemelere maruz bırakılmaktadırlar.
- Azerbaycan’a yük taşıyan nakil vasıtalarından yol fonu adı altında vergi alınmaktadır. Azerbaycan Milli Meclisi’nde 01.07.1997
tarihinde kabul edilen ve 01.04.1998 tarihinde yürürlüğe konulan
Devlet Yol Fonu Kanunu’ndaki değişiklik ile söz konusu vergi oranları nakil vasıtalarının dingil sayısı ve Azerbaycan’da kalış sürelerine bağlı olarak artırılmıştır. Bir haftaya kadar kalacak dört dingilli
bir araç için 180 dolar vergi ödenmesi gerekirken, 8. gün bu tutar
780 dolara çıkmakta ve süreye bağlı olarak artmaktadır. Söz konusu
uygulama, Büyükelçiliğimizin çabaları neticesinde 20 Mayıs 1999
tarihi itibariyle biraz da olsa hafifletilmiştir.
- Sınır kapısı başta olmak üzere, nakliye araçlarının denetime tabi
tutulduğu bir çok kontrol noktası bulunmaktadır. Bu itibarla, daha yüksek oranda “yol fonu” vergisi ödemek durumunda kalan firmalarımız,
sözkonusu maliyet artışını ürünün fiyatına yansıtmakta ve böylelikle
Türk malları Azerbaycan iç piyasasına yüksek fiyat ile sunulmaktadır.
- Azerbaycan karayolunun kullanılan her bir kilometresi için tonaja bağlı olarak ilave ücret ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, Devlet Yol
Fonu Kanunu’ndaki yeni değişiklik ile yükünün tehlike derecesine
bağlı olarak alınacak Yol Vergisi %300’e kadar arttırılabilmektedir.
435

- Öte yandan, Devlet Yol Fonu uygulamasından İran, Gürcistan
ve Rusya Federasyonu muaf tutulmakta; bu durum Azerbaycan’a
yapılan taşımalarda %92’i paya sahip Türk firmalarının rekabet güçlerini azaltmaktadır.
C. Bankacılık ve Ödeme Alanında Yaşanan Sorunlar
- Azerbaycan’a ithal edilen malların bedelinin ancak Azerbaycan
gümrüğünden alıcı tarafından çekilmesini müteakip ödeme yapılmasına izin verilmektedir.
- Konvertibilitede önemli sorunlar yaşanmaktadır.
- Yabancı sermayenin devlet garantisine sahip olabilmesi sadece
projenin Bankalar Kurulunca onaylanması ile mümkündür. Bu şekilde onaylanan projelerin sayısı da yılda bir ikiyi geçmemektedir.
Ayrıca, Bakanlar Kurulu onayının genelde Dünya Bankası ve EBRD
gibi büyük kuruluşların finansmanıyla gerçekleştirilen projelere verilmesi, firmalarımızı batılı firmaların şemsiyesi altına girmeye zorlamakta ve pazar payımızın daralmasına neden olmaktadır.
- Bankacılık sektörünün yetersizliğinden dolayı şirketler arası
transferlerde sorunlar yaşanmaktadır. Transferine izin verilen miktar 250 dolardır. Ayrıca, yabancı gerçek kişiler, sadece Azerbaycan’a
getirmiş oldukları dövizi tekrar yurt dışına transfer edebilmektedir.
- Günlük kasa limitlerinin üzerindeki paranın bankaya yatırılması mecburiyeti firmaları zor durumda bırakmaktadır. Bu limit personel ücretleri toplamının %5’i olarak belirlenmiştir.
- Yerel bankaların açtığı akreditifler kabul edilmemektedir.
- Yasal dayanağı bulunmayan ödemeler çok yaygın haldedir. Yatırım konusu olan projeyi onaylayan bakan değiştiği taktirde, yeni
bakan bunu tanımayabilmekte ve yetkililer bunu bahane göstererek
ek vergi talebinde bulunabilmektedir. Bunlar sadece ticari değil, yatırıma yönelik firmaları da etkilemektedir.
D. Vergilendirme Alanında Yaşanan Sorunlar:
- Azerbaycan’da gerek ithalde gerek dahilde işlemden alınan resmi vergilerin oranı %18-42 arasında değişmektedir.
- Petrol konsorsiyumları dışında, yabancı sermayeye KDV ve
gelir vergisi muafiyeti tanınmamaktadır.
- KDV oranları yüksektir.
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- Azerbaycan’da tek düzen muhasebe sistemi bulunmamakta,
halen Sovyet döneminden kalan hesap planı uygulanmaktadır.
- Henüz Serbest Bölge kurulamadığından mallar ülkeye girer
girmez vergilendirilmektedir.
- Perakende ticaret yapan firmaların karlılık kriterlerine bakılmaksızın brüt satış hasılatı üzerinden %3 oranında vergi ödeme
mecburiyetlerinin bulunması, özellikle zarar eden müesseselerin
faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. Halihazırda, Azerbaycan Bakanlar
Kurulu’nun önünde sözkonusu vergilerin arttırılmasına ilişkin bir
yasa tasarısı bulunduğu bilinmektedir.
- vergiler her üç ayda bir alınmaktadır.
- Henüz işletmenin yatırım aşamasında yatırım amacıyla ithal
edilen bazı mallardan alınan yüksek gümrük vergisi nedeniyle maliyet artmaktadır.
- Uluslararası muhasebe tekniği ve gelişmiş ülke uygulamalarında işletmelerin faaliyetleri nedeniyle yapmış olduğu ve gider kalemi içerisinde yer alan harcamaların (reklam, faiz giderleri v.s..)
bazılarına sınır getirilmesi ve bir kısmının ise hiç kabul edilmemesi,
firmaların olduğundan daha fazla karlı görünmelerine yol açmakta
ve bu da vergi yükünü arttırmaktadır. Bu nedenle, normal şartlarda
zarar eden bir işletme kar etmiş göründüğünden vergi vermek mecburiyetinde bırakılmaktadır.
-Gelir vergisi matrahlarının belirlenmesinde bir takım sıkıntılar
yaşanmaktadır. Nitekim, sigorta ve pazarlama giderleri harcamalardan sayılmamaktadır.
-Üretimde kullanılmak üzere, yerli sanayi tarafından ithal edilen hammaddeler için gümrük vergisi ödenirken, ithal edilen mamul
maddelerin gümrükten muaf tutulması yerli sanayinin işlemesine
sekte vurmaktadır.
-Azerbaycan Baş Devlet Vergi Müfettişliği, Türk Hava
Yolları’ndan geçmiş yıllara ait vergileri (7 milyon dolar) ödenmesini istemektedir. Halbuki Azerbaycan Hava Yolları, Türkiye’deki
faaliyetlerinden dolayı bugüne kadar vergiden muaf tutulmuştur.
-Firmaların işçilerine verdiği yemeklerin tutarının % 64’ü bütçeye vergi olarak, % 50’si de sosyal müdafaa fonuna ödenmek üzere toplam % 114 vergi ödenmesi talep edilmektedir. Halbuki bu, işin
maya kıymetine dahil edilmesi gereken bir giderdir.
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E. Vize Alanında Yaşanan Sorunlar:
-Azerbaycan’da faaliyet gösteren girişimcilerimizin bir yıldan
fazla oturma vizelerinin bulunmaması, uzun vadeli yatırım planları yapılmasını güçleştirmektedir. Öte yandan, sözkonusu sürenin
bitiminde gerekli uzatımın yapılacağının da bir garantisi bulunmamaktadır. Ayrıca, uygulanmakta olan aylık ve yıllık oturma vizeleri
ücretleri aylık 40 dolar, yıllık 250 dolar tutarında ücrete tabidir.
-Vizelerin uzun sürüde verilmesi nedeniyle Türk işadamlarının
geliş gidişlerinde sıkıntı yaşanmaktadır.
F. Yabancı Gerçek Kişilerin Karşılaştığı Genel Sorunlar:
-Yabancıların oturma ve çalışma iznine ilişkin mevzuat yetersizdir.
-Yabancıların mülk edinmesi konusundaki belirsizlikler giderilememiştir.
-Ülkeye batılıların akın etmesiyle gayrimenkul kiralarında büyük bir artış yaşanmıştır.
-Arazi alımı ve kira usullerine ilişkin düzenlemelerde önemli eksiklikler bulunmaktadır.
G. Yabancı Sermayenin Desteklenmesinde Eksiklikler:
- Yabancı Sermaye Kanunu, enerji sektörü dışında teşvik imkanlarından tamamiyle yoksundur.
- Azerbaycan, finansman sektörünü dış yatırımcılara açmak suretiyle, gerekli rekabet şartlarını oluşturamamıştır.
- Altyapı ve sigorta sistemi bulunmaması nedeniyle, firmalar
Azerbaycan’da yatırım yapmaktan kaçınmaktadır.
- Ortak girişim niteliğindeki firmalara yabancı firmalara tanınan
haklar tanınmamaktadır.
- Sanayi ve altyapı yatırımları için hayati önem taşıyan su ve
enerjinin temin edilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır.
- Azerbaycan’da özellikle Bakü’de son yıllarda artan nüfus ve
yabanca ülkelere ait çok sayıda firmaların işyeri, ofis temin etmeye çalışması sonucu talebin artması, ihtiyacı karşılayacak yeni binaların henüz yapılamamış olması nedeniyle gayrimenkul kiraları aşırı derecede artış göstermiştir. Ayrıca, bakımı yapılmış işyeri temini
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de oldukça zor olmaktadır. Türkiye’nin Azerbaycan’a yapmakta olduğu ihracatın ithalatçısı konumundaki firmaların büyük çoğunlukta
bu ülkede faaliyet göstermekte olan Türk sermayeli şirketler olduğu
dikkate alındığında, bu durum dana büyük bir önem arz etmektedir.
- Yabanca Sermaye Kanunu Azerbaycan’da yatırım yapacak
firmalara vergi, finansman ve kredi konularında gerekli güvenceyi
vermemektedir.
- İşadamlarına yatırım yapmak amacıyla devlet arazisi ve bina
temini konusunda bir kolaylık getirilmemiştir.
- Yayancı yatırımların teşviki ile ilgili yetkili bir birim bulunmamaktadır.
- Mevzuatta sanayi yatırımcıları ile ticari kuruluşları arasında
ayırım yapılmamaktadır.
- Marka ve Patent Koruma Kanunu bulunmamaktadır.
- Kesintisiz elektrik imkanı sağlamamaktadır.
- Elektrik, gaz ve su ücretleri çok yüksektir. Su fiyatları 1991’e
oranla 11 kat artmıştır. Sözkonusu fiyatlar Almatı, Bişkek ve
Rostov’da uygulanmakta olan fiyatlardan 14 kat fazladır.
H. Mevzuat ve Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar
Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu gibi dış
ticarette yasal alt yapıyı oluşturan hukuki konularda eksikliklerin
bulunması iki ülke arasındaki ticari münasebetleri ihtilafların çıkmasına sebip olamkta ve bu ihtilafyarın çözümünü zorlaştırmaktadır. Özelilkle, kıymetli evrak ve kambiyo senetlerini düzenleyen
kanun ile İcra Kanunu’nun çok yetersiz olması dolayısıyla ipotek
müessesesinini işlememesi İflas Kanunu’nun ihtiyaca cevap vermemesi de sorunları artıcı bir diğer faktördür. Firmalar, sözü edilen yasal etkinlikler nedeniyle, kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacları
banckalardan kredi kullanmak suretiyle karşılama imkanına sahip
bulunmamaktadır.
7 Ocak 1999 tarihinde yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Fermanı ile denetimlerin düzenli hale getirilmesi ve kontrollerin tek bir
merkezi otorite tarafından yapılması öngürülmüştür.
- Yeni yasa ve düzenlemelerin çoğu zaman geriye dönük işlemkler içermesi ticari istikrarın devamlılığına zarar vermektedir.
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- Yabancı Yatırımların Korunmasına ilişkin kanunun 25. maddesi, üritelen malın lisans almadan dış ülkeye çıkartılmasını öngörüyor
olmasına rağmen, uygulamada lisans almak zorunluluğu vardır. Aynı
yasanın 23. maddesi ise fiyatın üreticisinden serbest belirleneceği
belirtmekte, ancak uygulamada asgari fiyat tescil edilmektedir.
- A.C. Devlet Veterinerlik Komitesi 08.07.1998 tarih itibariyle
bazı illerimizde şap hastalığı olduğunu ileri sürerek, Türkiye’nin et
ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerini ithalatını yasaklamıştır.
VIII. SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kafkas ülkeleriyle ekonomik, sosyal, kültürel, ticari, bilimsel ve teknolojik ilişkilerin
geliştirilmesine atfedilen önem çerçevesinde Başbakanlığın 1997/55
Sayılı Genelgesi ile ilgili kurum ve kuruluşların üyesi olduğu İktisadi Koordinasyon Kurumu kurulmuştur.
Anılan Kurul, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile diğer kardeş topluluklarla gerçekleştirilen yatırım ve ticareti artırmaya yönelik teşvik ve koruma yöntemleri konulu çalışmalarda, söz konusu
teşvik sisteminin kurulabilmesi amacıyla bölgedeki çeşitli sektörlerle yarı mamul, mamul ürün üretimi ve yatırım ile sanayi ve teknoloji
politikaları ve envanterinin araştırmalarla belirlenmesinin gereğini
işaretle, bu çalışmalar sonucunda ilgili ülkelerle kapsamlı bir sanayi
işbirliği programının başlatılması kararını almıştır.
Devlet Bakanlığı başkanlığında yürütülen Sanayi İşbirliği Programı kapsamında Haberleşme, Demir Dışı Madencilik, Gıda, Yatırım Ortamı ve Mali Sektör, Petrol ve Doğalgaz ile Demir-Çelik ve
Kömür sektörlerinde oluşturulan çalışma grupları bölgede temas ve
incelemeler gerçekleştirmiştir.
IX. KOBİ
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Alanında Teknik İşbirliği Protokolü” 2 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da
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imzalanmıştır. Öte yandan söz konusu işbirliği, 5 Mayıs 1997 tarihinde imzalanan bir Ek Protokol ile zenginleştirilmiştir.
KOSGEB ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Antitekelcilik ve
Girişimciliğe Yardım Komitesi’nin işbirliğiyle ortak faaliyet gösterilmek suretiyle, iki ülke KOBİ’lerine yardımcı olunmasını öngören
bu ek protokol çerçevesinde, KOSGEB tarafından aşağıda belirtilen
konularda ve proje bazlı çalışmalar şeklinde yürütülebilecek teklifler hazırlanmış, bu öneriler Bakü Büyükelçiliğimiz aracılığıyla ilgili
Azeri makamlarına iletilmiştir:
-Ticari işbirliğinin geliştirilmesi,
-Teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve Kalite Geliştirme Merkezi
kurulması,
- Sanayi alanları planlamak ve yapım projeleri.
Yukarıda maruz alanlardaki çalışmalar iki ülke ilgili kurumlarının karışıklı faaliyetleri açısından işbirliğini ve parasal yükümlülükler bakımından kaynak tahsisatını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle
KOSGEB tarafından hazırlanan söz konusu tekliflere ilişkin dokümanlarda, her iki ülkenin üstlenmesi gereken harcamalar, ilgili kalemler itibarıyla belirtilmiştir.
Tekliflerin iletildiği Devlet Antitekelcilik ve Girişimciliğe Yardım Komitesi’nce, Azerbaycan’da KOBİ’lerin geliştirilmesine destek olabilecek yatımların ve ihracatın teşviki konusunda araştırmalar
yapılması önerisinde bulunulmuş; bu çerçevede bir KOBİ uzmanının Azerbaycan’da düzenlenecek bir seminer sırasında yatırımların
ve ihracatın teşviki konusunda bilgi vermesi talep edilmiştir.
Bu bağlamda Azeri tarafı “Serbest Pazar Ekonomisinde Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve KOBİ’lerde Uygulanması” konulu bir seminer düzenlenmesine ilişkin bir öneri getirmiştir. KOSGEB İdaresi
söz konusu seminerin Bakü Ticaret ve Sanayi Fuarı’nın yapılacağı
9-17 Mayıs 1998 tarihleri arasında düzenlenmesinin uygun olacağını
bildirmiştir. Keza KOSGEB, işletmelerimizin ürünleri ve temsilcileri ile katılmasını öngörüldüğü söz konusu fuarı “ticari işbirliğinin
geliştirilmesi” hedefi çerçevesinde değerlendirmiştir.
Ancak, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen seminere KOSGEB İdaresi’nden bir uzmanın katılımı sağlanamamış, bunun
yerine anılan İdareden alınan “Yatırımlarda Devlet Yardımları” ile “
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İhracata Yönelik Devlet Yardımları” konularıyla ilgili mevzuatımız
ile ülkemizdeki uygulamalara ilişkin bir bilgi notu Azeri makamlarına iletilmek üzere Bakü Büyükelçiliğimize ulaştırılmıştır. Bunun
üzerine Haziran ayında gerçekleştirilen seminere Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü’nden birer
yetkilinin katılmaları sağlanmıştır.
Öte yandan, dördüncüsü yapılan “Turkish Expo 99” Fuarı 1999
Mayıs ayı içinde düzenlenmiş ve fuara inşaat malzemeleri, kapıpencere sistemleri, klima, makine, tarım aletleri ve makineları, iletişim araçları, otomotiv yan sanayi alanlarında faaliyet gösteren 60
şirketimiz katılmıştır.
X. İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI
Serbest piyasa ekonomisine geçmekte olan Azerbaycan kurumsal altyapı ve sinai eksikliklerini tamamlamaya çalışmaktadır.
Azerbaycan’da finans sektörü gelişmeye açık bir sektördür ve yabancı banka sayısı ihtiyacın çok gerisindedir. Ülkede şeker pancarı bol olmakla birlikte pancarı işleyecek fabrika bulunmamaktadır.
Azerbaycan tarım ürünleri, kimya sanayi ürünleri gibi birçok hammaddeye sahiptir. Bu alanlar Türk firmalarının ortak yatırımları için
imkan yaratmaktadır.
Fabrikaların bir çoğu hammadde, yardımcı madde ve teçhizat
temin edilmemesi nedeniyle düşük kapasite ile çalışmaktadır. Özellikle ham petrol ve doğalgaz üretimi geçen yıla göre gerilemiştir.
Uluslararası konsorsiyumların üretime geçmesiyle bu sektörün canlanması ve yeni işbirliği olanakları doğması beklenmektedir.
Türkiye ile Azerbaycan arasında işbirliği potansiyeline sahip diğer alanlar şunlardır:
- Çimento endüstrisi,
- Petro-kimya endüstrisi,
- Gemi inşa endüstrisi,
- Gübre üretim teknolojisi,
- Azerbaycan’da elektrik ve doğal gaz sayaç fabrikaları kurulması,
- Gıda ve tarıma dayalı sanayi,
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-Pamuk işleme sanayi,
-Azerbaycan’da su şişeleme tesisleri kurulması,
-Söz konusu sanayi dalların da teknik eğitim imkanları sağlanması.

XXXVII. TÜRKİYE’NİN AZERBAYCAN’A
İHRACATI (1996-2002)
TÜRKİYE’NİN
AZERBAYCAN’A

İHRACAT (1000 S)
SEKTÖREL DAĞILIM (SITC - REV.3)
OCAKYILLIK
HAZIRAN

İHRACATI
1996
1- TARIMSAL
ÜRÜNLER
i-Gıda maddeleri
102.288
Canlı hayvanlar ve
gıda maddeleri
Canlı hayvanlar
Hububat ve mamulleri
Meyva, sebze ve
mamulleri
Tabii bal, şeker ve
mamulleri
Hayvan Yemleri
Diğer Gıda Maddeleri
İçkiler, tütün ve
mamulleri
Alkollü ve alkolsüz
içkiler
Tütün ve mamulleri
Hayvansal ve
bitkisel yağlar ve
mumlar

1997

1998

1999

2000

2001

2001

2002

102.788 142.884 127.507

89.325

67.408

64.992

29.476 20.228

142.286 127.213 88.953

67.206

64.872

29.407

20.096

87.391 132.582 111.671

82.353

63.274

63.342

28.352 19.540

0

7

0

31

8

84

35

186

25.442

65.066

31.204

14.422

12.498

10.476

5.239

4.047

8.201

3.986

3.599

3.166

6.848

6.097

3.998

1.777

5.809

23.725

25.519

33.388

31.858

32.343

13.557 7.179

18

184

47

24

23

201

52

343

47.620

39.614

51.302

31.322

12.038

14.142

5.470

6.007

10.404

6.704

6.730

3.823

3.120

905

563

350

9.767

6.397

6.730

2.713

1.097

755

413

350

637

307

0

1.110

2.023

150

150

0

4.713

2.998

8.784

2.768

806

591

469

116
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Yağlı tohumlar ve

80

3

27

9

6

33

23

90

500

597

294

372

202

121

70

133

12

28

0

0

0

0

0

0

5

49

49

2

8

0

0

22

358

162

83

103

122

77

34

54

0

0

0

0

0

0

0

0

63

187

17

20

12

3

1

13

vansal diğer ham

62

172

144

247

60

41

35

43

maddeler
2-MADENCİLİK

15.398

21.542

18.898

26.189

26.026

13.442

10.837

2.590

2.201

1.060

919

meyvalar
ii-Tarımsal ham
maddeler
Deri, kösele ve
ham postlar
Tabii, sentetik ve
rejenere kauçuk
Tabii mantar ve
yuvarlak ağaçlar
Odun hamuru ve
kağıt döküntüleri
Dokumaya elverişli
lifler ve döküntüleri
Bitkisel ve hay-

ÜRÜNLERİ
17.275
i- Maden cevherleri ve döküntüleri

1.267

2.429
1.628
625
615

ü- Mineral yakillar ve mineral

12.087

12.046

16.774

15.703

21.486

21.581

yağlar
Kömür
Petrol ve ürünleri
Petrol gazlan,

0
165

9
911

10
1.852

3
1.415

6
1.093

1
1.093

1
675

0
415

26

34

1

20

2

1

1

0

11.897

11.092

14.911

14.265

20.385

20.487

10.528 8.299

3.140

2.580

2.113

2.243

1.177

doğal gaz
Elektrik enerjisi
iii- Demir dışı

2.043
2.799
metaller
3-SANAYİ
121.672 159..519
i-Demir ve çelik
2.431
2.300
ii-Kimyasallar
18.324 23.033
Plastikler
3.095
3.742
Eczacılık ürünleri
242
643
Diğer kimyasallar 14.986 18.647
iii-Diğer yarı ma28.296 45.972
muller
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11.205 8.714

1.203

178.103 139.831 136.277 130.654 61.8414 69.695
2.135
1.180
1.222
963
382
756
25.058 21.484 29.216 32.174 15.463 17.606
4.083
3.400
5.754
5.983
2.644 4.030
558
1.027
3.701
4.789
2.468 2.394
20.417 17.057 19.761 21.402 10.351 11.182
40.424

39.521

34.384

31.987

14.759 18.039

Hazırlanmış deriler, postlar ve
mamulleri
Kauçuk mamulleri
Mantar ve ağaç
mamulleri
Kağıt-karton ve
kağıt, karton esaslı
mamuller
Metal dışı mineral
mamuller
Alçı, çimento vb.
inşaat malzemeleri
Cam ve cam eşya
Diğerleri
Metal eşya
iv- Makinalar ve
ulaşım araçları
Otomotiv sanayii
ürünleri
Büro makinalan
ve haberleşme
cihazları
Diğer makine ve
ulaşım araçları
Enerji üreten
makina
Diğer elektriksiz
makinalar
Diğer ulaşım araçları
Elektrikli makina
ve cihazlar
v- Dokumacılık
ürünleri
vi- Hazır giyim
Deri ve kürkten
giyim
Diğer giyim eşyası
vii - Diğer tüketim
malları
Sıhhi tesisat, ısıtma ve aydınlatma
malzemeleri

255

410

854

11

3

49

40

1

942

1.199

953

582

486

692

343

407

2.359

2.010

2.124

2.516

1.848

1.867

856

1.376

5.298

5.892

6.518

7.333

9.323

8.930

3.772

5.242

10.045

17.242

14.047

13.241

12.007

9.785

4.730

5.310

1.527

1.968

2.438

793

619

488

224

315

5.201
3.318
9.398

10.551
4.722
19.219

6.546
5.063
15.928

8.250
4.197
15.838

7.411
3.977
10.716

4.407
4.891
10.663

2.130
2.375
5.018

1.584
3.412
5.703

43.519

46.341

74.578

37.695

39.720

44.839

20.817 20.465

5.861

9.056

15.400

2.437

1.272

3.928

1.254

2.404

21.542

10.012

26.413

7.928

8.607

10.417

6.701

1.582

16.117

27.273

32.766

27.331

29.841

30.494

12.861 16.478

715

1.715

1.800

939

2.326

2.051

946

844

7.482

13.686

16.935

15.577

10.995

14.059

5.223

6.733

312

369

496

451

528

284

142

278

7.607

11.503

13.535

10.364

15.992

14.101

6.551

8.623

7.233

10.635

9.480

10.380

9.608

5.411

3.160

3.114

4.002

10.933

6.328

14.190

6.021

607

269

406

214

140

84

57

43

3

1

4

3.788

10.793

6.243

14.132

5.978

604

268

401

17.867

20.305

20.101

15.382

16.107

14.673

6.994

9.310

4.063

3.973

3.134

2.292

2.218

1.846

717

1.986
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Mobilyalar
Seyahat eşyası
Ayakkabı
Mesleki, bilimsel
ölçü ve kontrol
cihazları
Diğer tüketim
mallan
4- DİĞER
ÜRÜNLER
TOPLAM
239.903

5.193
153
957

4.793
59
2.330

5.692
93
1.081

3.940
67
1.293

3.101
54
2.495

2.781
22
983

1.288
8
792

2.017
34
584

902

1.293

1.269

551

1.655

1.656

614

650

6.599

7.857

8.832

7.238

6.583

7.385

3.575

4.039

44

24

15

1

500

3.542

559

321

319.702 327.166 248.056 230.375 225.214 105.321 101.081

XXXVIII. 2000 YILINA GÖRE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER
Resmi adı:
Başkent:
Başkent nüfusu:
Coğrafi yeri:

Yüzölçümü:
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Azerbaycan Cumhuriyeti (Azerbaycan Respublikası)
Bakü
3 milyon
Kafkasya-Ötesi’nin doğu kısmında eski
dünyanın en önemli yerinde, Orta Asya, Orta
Doğu ve Ön Asya’nın ortasında bulunmaktadır.
Coğrafi koordinatları: 38˚ 25-41˚ derece 55
kuzey enlemi ile 44˚ 50-50˚ 51 doğu boylamları arasında yerleşmiş bulunmaktadır.
86.600 km² (tahminen %20’si Ermeni işgali
altındadır)
Tam olarak belirlenmemiştir.
Karasuları:
Bu durum Hazar Denizi’nin statüsünün tam
olarak belirlenmemesinden kaynaklanmaktadır. 9 Ocak 2001 tarihinde Azerbaycan ile
Rusya arasında Hazar’a ilişkin bir protokol

Kara sınırları:
Deniz sınırları:
Önemli kentleri:

Hava koşulları:
En sıcak ay:
En soğuk ay:
En kuru ay:
En yağışlı ay:
Arazi şekilleri:

imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre, Hazar’ın
dibi milli sektörlere üstü ise ortak kullanıma açılacaktır. 2001 yılı içerisinde diğer kıyı
ülkelerle de bu yönde anlaşmaların imzalanması beklenmektedir.
Denizleri:
Ülkenin
sadece
Hazar
Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Ancak
Hazar’ın deniz veya göl olduğuna dair kesinleşmiş bir yargı da bulunmamaktadır.
2646 km
713 km
Gence: 300.000 kişi, Sumgayıt: 270.000,
Mingeçevir: 97.000, Ali Bayramlı:70.000.
İklim: Azerbaycan’ın iklimini Büyük Kafkas dağlarının Kuzeyden gelen soğuk hava
kütleleri, Küçük Kafkas dağlarının Güneyden gelen sıcak ve tropik hava akımları ile
Hazar Denizi etkilemektedir. Dünyadaki
mevcut 11 iklim kuşağından 9’nun bulunduğu Azerbaycan’da subtropikal iklim tipi
hakimdir. İç kesimler yazları sıcak ve kurak
kış aylarında ise ılıman ve soğuk iklimdedir.
Nahcivan M.C. yazları sıcak ve kurak kışları
ise oldukça soğuktur. Yıllık ortalama sıcaklık +12.3 ˚C’dir.
Bakü (1999)
Ağustos (27.7 ˚C)
Ocak (5.6 ˚C)
Ağustos (0.4 mm aylık ortalama yağış)
Kasım (217.6 mm aylık ortalama yağış)
Arazi yapısı muhteliftir. Arazinin %50’si
dağlık ve deniz seviyesinden 3000 m’ye
kadar olan sahalar kapsamaktadır. %1’i ise
3000 m’den yüksektir. Ortalama yükseklek
657 m’dir. Azerbaycan arazisinde dağlık ve
düzenlik olmak üzere iki esas rölyef forma447

sı üstünlük teşkil eder. Dağlık arazi Büyük
Kafkas, Küçük Kafkas ve Talış dağlarından
ibarettir. Düzlük araziler ise, Merkezi Aran
olarak da adlandırılan Kür-Aras ovalığı üstünlük teşkil eder.
Doğal kaynaklar: Petrol, doğal gaz, demir-çelik, alunit, bakır,
çinko, kurşun, sülfat, polimetil filizi, civa,
molibden.
Toprak kullanımı:
Ekilebilir alanlar %18.
Sürekli ekilen toprakların oranı - %5.
Otlak ve meraların oranı - %25.
Ormanlar ve ağaçlık alanın oranı - %11.
Diğer topraklar - %41.
Sulanabilen arazi: 1.440.000 ha
Doğal afetler:
Hazar’ın yükselmesi, deprem, kuraklık, sel.
Çevre sorunları:
Hazar Denizi kirliliği, Sumgayıt kentinde kimyasal endüstri nedeniyle çevreye bırakılan atık maddeler, Kür
nehrinin Gürcistan tarafından kirletilmesi,
Karabağ savaşının çevreye olumsuz etkileri
ve petrol sektörü vesilesiyle çevre kirlenmeleri.
Nüfus: 01 Ocak 2001 itibariyle 8.081.000
Toplam kadın sayısı: 4.048.000 - %51
Toplam erkek sayısı: 3.905.000 - %49
Nüfusun cinsiyet yapısı:
2000 yılı itibariyle
0-14 yaş arası – 31.9
Kadın – 1.235.000; Erkek – 1.317.000
15-64 yaş arası – 62.5
Kadın – 2.603.000; Erkek – 2.422.000
65 yaş ve üstü – 5.6
Kadın – 260.000; Erkek – 179.000
Doğum oranı:
14.6 / 1.000 kişi (2000)
Ölüm oranı:
5.9 / 1.000 kişi (2000)
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Bebek
ölüm oranı:
Ortalama yaşam
uzunluğu:
Erkekler için
ortalama yaşam
uzunluğu:
Kadınlar için
ortalama yaşam
uzunluğu:
Ortalama
doğurganlık oranı:
Çalışan nüfus
ve sektörel
dağılımı:

12.6 ölüm / 1.000 diri doğan bebek (2000)
71.50 yıl

68.0 yıl (1999)

75.0 yıl (1999)
2,67 çocuk / bayan (1999)

(1998) (‘000)
Tarım – 1.085.4
Sanayı – 249.2

İnşaat – 150.2
Hizmet – 772.3
Ulaşım ve haberleşme – 166.8
Diğer – 550.4
Toplam çalışan – 2.695.3
Toplam işgücü – 3.702
İşsizler – 736.2 (%19.9)
Net göç oranı:
5,76 göçmen / 1000 kişi (1999)
Dinler: Müslüman - %93,4; Rus Ortodoks %2,5; Ermeni Ortodoks - %2,3, diğer - %1,8
Resmi dil:
Azerbaycan Dili (Azerbaycan Türkçesi)
Diğer diller: Rusça, Ermenice, Lezgice, Gürcüce
Nüfusun etnik dağılımı: Nüfusun %91’ini
Azerbaycan Türkleri oluşturmaktadır. Yanısıra; (Lezgiler – 185.000; Ruslar – 151.000;
Avar Türkleri – 50.000 ve diğer).
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Azerbaycan’da yaşayan vatandaşların %91’i
Oğuz Türklerinin bir boyu olan Azerbaycan
Türklerinden ibarettir. Azerbaycan Türkleri
M.Ö. III. yüzyıldan itibaren bu coğrafyada
yaşamaktadırlar.
12 Kasım 1995 tarihinde kabul edilen Azerbaycan Anayasasına göre Azerbaycan’da yaşayan insanlar “Azerbaycanlı”dır. Azerbaycan Türkleri böylece bir üst kimlik ismi olan
“Azerbaycanlı” adını hukuken benimsemiştir.
Genel nüfusun
okuma-yazma
oranı:
Kadınlar için
okuma-yazma
oranı:
Erkekler için
okuma-yazma
oranı:
İlkokulların
sayısı:

Sanat ve fen
okullarının sayısı:
Önemli
üniversiteler:
Hasatane sayısı:
Doktor sayısı:
Diş doktoru sayısı:
Yönetim biçimi:
Hükümet biçimi:
Egemenlik ilanı:
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%97
%99
%96
481 (4. sınıfa kadar)
Ortaöğretim okullarının sayısı: 4047 (11 yıllık tek bir eğitim sistemi mevcuttur. Bu ayrımlama okuldan ayrılma durumuna göre 4.
sınıf, 9. sınıf ve 11. sınıf şeklindedir).
73
Devlet – 25, Özel – 17.
739 adet (1999).
28.500 (1999).
2.280.
Cumhuriyet.
Başkanlık Sistemi.
30 Ağustos 1991.

Bağımsızlık ilanı: 18 Ekim 1991.
İdari yapı: Cumhuriyet ve ona bağlı bir
Muhtar Cumhuriyet (Nahcivan Muhtar
Cumhuriyeti). 65 idari bölge, 69 şehir,
13 ilçe ve 131 kasaba ve 4243 köy ve beldeden ibarettir. Azerbaycan “Rayon” adı
verilen 65 iradi bölgeye ayrılmıştır. Bu rayonları “Vali” olarak tabir edilebilecek yerel
tabir ile “İcra Hâkimi” yönetmektedir. 12
Aralık 1999 tarihinde ilk Belediye seçimleri yapılmış ve yerel yönetimlerde “Belediye” sistemine geçiş süreci başlatılmıştır.
Milli gün: 28 Mayıs 1918, İlk Demokratik
Azerbaycan Cumhuriyetinin ilanı günü.
Resmi tatil günleri: Pazar günleridir.
1 Ocak – Yeni yıl.
20 Ocak – Şehitler Günü.
8 Mart – Kadınlar Günü.
21 Mart – Nevruz Bayramı.
9 Mayıs – İkinci Dünya Savaşı Zaferi Günü.
28 Mayıs – İstiklâl Günü.
15 Haziran – Milli Kurtuluş Günü.
26 Haziran – Silâhlı Kuvvetler Günü.
18 Ekim – Devlet Bağımsızlığı Günü.
12 Kasım – Anayasanın Kabulü Günü.
17 Kasım – Milli Uyanış (Ulusal Diriliş)
Günü.
31 Aralık – Dünya Azerbaycanlılarının Birlik Günü.
Dini (Resmi Tatil) günleri:
Ramazan
Bayramı (1 gün).
Kurban Bayramı (1 gün).
Oy verme hakkı: 18 yaşını dolduranlar.
Anayasa ve
Kabul günü:
158 Maddelik Anayasa 12 Kasım 1995’te
halk oylaması ile kabul edilmiştir.
Devlet Başkanı: Anayasaya göre Devlet
Başkanı 5 yıllık süre ile iki kereden fazla
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olmamak üzere seçilmektedir. “Prezident”
Haydar Aliyev 3 Ekim 1993 tarihinde ilk
defa ve 11 Ekim 1998 yılında ikinci kez bu
göreve seçilmiştir.
Hükümet Başkanı: “Baş Nazir” Artur Resizade
(26 Kasım 1996’dan itibaren).
Bakanlar Kurulu:
“Nazirler Kabineti”
Bakanlar Devlet Başkanı tarafından atanmakta ve Milli Meclis (parlamento) tarafından onaylanmaktadır.
Bakanlar Kurulu Üyeleri:
Başbakan Birinci Yardımcısı Abbas Abbasov
Başbakan Yardımcısı Abid Şerifov
Dışişler Bakanı Vilayet Guliyev
Savunma Bakanı Korgeneral Sefer Ebiyev
İçişleri Bakanı Tümgeneral Ramil Usupov
Ulusal Güvenlik Bakanı Namik Abbasov
Adalet Bakanı Fikret Memmedov
Maliye Bakanı Evez Elekberov
Milli Eğitim Bakanı Misir Merdanov
Sosyal Güvenlik Bakanı Eli Nağıyev
Sağlık Bakanı Eli İnsanov
Kültür Bakanı Polat Bülbüloğlu
Gençlik, Spor ve Turizm Bakanı Ebülfez
Garayev
Ekonomik Kalkınma Bakanı Ferhat Aliyev
Vergiler Bakanı Fazil Memmedov
Tarım Bakanı İrşad Aliyev
Yakacak ve Enerji Bakanı Mecid Kerimov
Vergiler Bakanı Fazil Memmedov
Nakliyat Bakanı (Konserni) Hüseyn Hüseynov
Seçimler:
7 Haziran 1992
Devlet Başkanlığı Seçimleri (Elçibey seçildi)
3 Ekim 1993
Devlet Başkanlığı Seçimleri (Aliyev seçildi)
12 Kasım 1995
Parlamento seçimleri (Aliyev’in partisi YAP
kazandı)
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Devlet Başkanlığı Seçimleri (Aliyev seçildi)
Belediye Seçimleri
Parlamento Seçimleri (Aliyev’in partisi YAP
kazandı)
Seçmen sayısı:
4.200.000
Yasama: En yüksek mahkeme Başkent
Bakü’de bulunan Anayasa Mahkemesi’dir.
12 Kasım 1995 tarihinde referandum ile kabul edilen ilk Anayasa’ya göre Azerbaycan
Devleti demokratik, laik ve üniter bir cumhuriyettir. Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir. Yasama yetkisi Milli Meclis olarak adlanan Parlamento’ya, icra yetkisi Devlet Başkanı’na ve yargı yetkisi de bağımsız
mahkemelere aittir.
Yargı:
Yüksek Mahkeme
Siyasi Partiler ve Liderleri:
Azerbaycan’da yaklaşık 60 siyasi parti mevcuttur. Son seçimlere iştirak eden 12 siyasi
parti ve bir seçim blokunun seçim listelerinde ilk sırada olan adaylar aşağıda gösterilmiştir.
1. YAP – Yeni Azerbaycan Partisi (İlham Aliyev)
2. AHCP – Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (Ali Kerimov)
3. VHP – Vatandaş (Hemreyliği) Birliği Partisi (Sabir Rüstemhanlı)
4. AKP – Azerbaycan Komünist Partisi (Ramiz Ahmedov)
5. Musavat Partisi (İsa Kamber)
6. AMİP – Azerbaycan Milli İstiklâl Partisi (Etibar Memedov)
7. ALP – Azerbaycan Liberal Partisi (Lale Şövket Hacıyeva)
8. ADP – Azerbaycan Demokrat Partisi (Resul Guliyev)
9. ANAP – Azerbaycan Namına Alyans Partisi (Eldar Aliyev)
10. AMKP – Azerbaycan Milli Kongre Partisi (İhtiyar Şirinov)
11. DAB – Demokratik Azerbaycan Blok’u (Memedhanife Musayev)
12. AHDP – Azerbaycan Halk Demokratik Partisi (Rafik Turabhanoğlu)
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13. DADP – Demokratik Laik (Dünyevi) Azerbaycan Partisi
(Memed Elizade)
İktidardaki parti:

GSYİH:
Kişi
düşen milli gelir:
Ekonominin
büyüme oranı:
Para birimi:
Kur oranları:
Tarımsal üretimin
dağılımı:
Tahıl:
Pamuk:
Tütün:
Patates:
Diğer sebzeler:
Üzüm:
Diğer meyveler:
Çay:
Tarımsal ürünler:

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP)
Baskı grupları: Azerbaycan sivil toplum örgütlerinin oldukça fazla olduğu bir ülkedir.
Ülkede insan hakları örgütleri (Helsinki Vatandaş Asamblesi’nin Azerbaycan Temsilciliği, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Barış
ve Demokrasi Enstitüsü, Tüketici Haklarını
Koruma Derneği) bulunmaktadır.
3.7 Milyar $
başına
509 $
%7,2
Manat (1 Manat / 100 Gepik)
18 Haziran 2001 Dolar/Manat: 4.644
18 Haziran 2001 TL/Manat: 0.04

(000 ton - 2000)
1400
110
16
450
700
150
440
2.9
Pamuk, tahıl, üzüm, çay, meyve, sebze, bostan bitkileri
Madenler: Azerbaycan Petrol, doğal gaz,
demir, alüminyum, boksit, çinko, bakır, arsenik, molibden, kobalt, kurşun, barut, kireç
taşı, mermer ve ateş kili gibi zengin bir mineral kaynağına sahiptir.
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Sanayi sektörü: Toplam üretimdeki payı
%23,9 olan sanayi ürünleri arasında; petrol
ve doğal gaz, petrol ürünleri, petrol teknik ekipmanı, çelik, demir cevheri, çimento, kimyasal ve petro-kimya ve tekstil gibi
ürünler bulunmaktadır. Sanayi üretimi büyüme oranı: %3’tür. Petrol üretim ekipmanları
imalat sanayi sektörü ve buna bağlı makineinşaat sektörü Azerbaycan sanayinin 1/5’ini
oluşturmaktadır.
Sanayi üretimi:
(% değişim - 1999)
Mineral, yağlar ve yAkillar:
7,0
Elektrik:
1,5
Metaller:
61,3
Makine-inşaat:
-55,7
Kimyasallar ve
petrokimyasallar: 8,9
Kereste ve kağıt: -21,1
İnşaat
malzemeleri:
-21,6
Hafif sanayi:
-40,6
Gıda sanayi:
3,9
Toplam üretim:
3,6
Elektrik üretimi:

18.100 milyon kws (1999)
18.100 milyon kws (2000)
19.200 milyon kws (2001) – Hükümet tahmini
Elektrik tüketimi: 18.900 milyon kws (1999)
Ekonominin sektörel dağılımı:
Tarım:
%21.6
Sanayi:
%23.4
Hizmetler:
%19.0
İnşaat:
%9.4
Ulaştırma
ve iletişim:
%14.4
Yabancı
sermaye oranı:

GSYİH’nın %30.2’si (1999)
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İşsizlik oranı:
736.2 (%19.9)
İhracat:
1.744.899.000 $
İhraç ürünleri (1999, %)
Petrol ürünleri:
75,9
Gıda sanayi:
6,5
Makine
ve ekipman:
3,7
Metaller:
2,7
Pamuk:
2,0
İhracat yapılan ülkeler:
BDT ülkeleri
22,7
Rusya Fed.
8,9
Gürcistan
7,7
Ukrayna
2,6
Türkmenistan
1,0
Kazakistan
0,4
Diğer ülkeler
77,3
İtalya
33,7
Türkiye
7,4
ABD
3,2
İran
2,4
Yunanistan
1,4
İsveç
0,0
İthalat
İthal ürünleri (1999, %)
Makine
ve ekipman
33,1
Kimyasallar
11,9
Metaller
10,8
Gıda sanayi
10,1
Petrol ürünleri
8,7
İthalat yapılan ülkeler (1999)
BDT ülkeleri
31,4
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Rusya Fed.
Ukrayna
Kazakistan
Gürcistan
Türkmenistan
Diğer ülkeler
Türkiye
ABD
İngiltere
Japonya
İran
Almanya

Telefon
abonesi sayısı:
Cep telefonu
abonesi sayısı:
TV istasyonları:
TV sayısı:

Radyo
istasyonları:

21,9
3,7
2,4
0,9
1,2
68,6
13,8
8,0
6,5
5,4
4,6
4,5
Dış borç: 1 Ocak 2000 yılı verilerine göre
alınan kredilerin toplam miktarı 998.380.000
$’dır.
Üye olunan önemli uluslararası kuruluşlar:
BM, IMF, UNCTAD, UNESCO, AGİT,
BDT, EBRD, İKT, WHO, DTT, KEİB, FAO
bu üyeliklerden bazılarıdır.
1.414 milyon (1998)
Cep telefonu abonesi sayısı resmi rakam
162.000 adettir (1999). (2001 Mart ayı itibariyle tahmini 400 bin civarındadır).
218 (1999)
2 devlet televizyonu (AzTv1 ve AzTv2), 4
özel kanal (ANS Tv, Lider Tv, Spase Tv,
ATV) yanı sıra Rusya’nın NTV, ORT, RTR;
Türkiye’nin TRT1, STV, NTV, TGRT kanalları da izlenebilmektedir.
74
Radyo sayısı: 2 devlet radyosu (Bakü Radyosu ve Araz Radyosu) ve 3 adet özel radyo
(ANS, Respublika, Burç FM, Lider FM).
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Demiryolları:
Karayolları:
Ham petrol
boru hatları:
Petrol ürün
boru hatları:
Doğal gaz
boru hatları:
Limanlar:
Su yolları:
Havaalanları:

Toplam – 2.120 km (elektrikli – 1.111 km)
Toplam – 57.770 km, Asfalt – 54.188 km;
Diğer – 3.582 (1995)
1.130 km
630 km
1.240 km
Bakü, Lenkeron
Deniz – 343 km; Akarsu – 614 km
69 (1996)
Asfalt uçak pisti – 29
3.047 m’nin üzerinde – 2
2.438-3.047 m – 6
1.524-2.437 m – 17
914-1.523 m – 3
914 m’nin altında – 1 (1996)

Kolluk kuvvetleri: 15.000
Silâhlı kuvvetler: 72.100
Askerlik
yükümlülüğü:
18 yaş ve üstü, zorunlu, 2 yıl (yüksek öğrenim görenler için 1 yıl)
Kara Kuvvetleri:
Kara Kuvvetlerinin
personel mevcudu: 61.800
Tank:
220: 120 T-72, 100 T-55
Zırhlı personel
taşıyıcısı:
135: 44 BMP-1, 41 BMP-2, 1 BMP-3, 28
BMD-1, 21 BRM-1.
Zırhlı
muharebe aracı: 355: 25 BTR-60, 28 BTR-70, 11 BTR-80,
280 MT-LB
Karadan
karaya füze:
60+SA-4/ -8/ -13
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Alçak hava
savunma sistemi: 26 havan topu (2S9), 53 roket fırlatıcı (BM21), 47 TOP (PM-38)
Orta ve yüksek
hava savunma
sistemi:
Bilgi yok.
Taarruz ve
keşif helikopteri: 15 Mi-24
Genel maksat
ve nakliye
helikopteri:
20 (7 Mi-2, 13 Mi-8)
Kara
kuvvetlerindeki
önemli
karargahlar:
Bilgi yok.
Deniz Kuvvetleri
Deniz
Kuvvetlerinin
Personel Mevcudu: 2.200
Muharebe gemileri: 9 (2 Osa II PFM, 5 Stenka PFI, 1 Zhuk PCI,
1 Svetlyak PCI)
Uçak gemileri:
Mevcut değil.
Nükleer
denizaltı
gemileri:
Mevcut değil.
Konvansiyonel
denizaltı gemileri: Mevcut değil.
Mayın gemileri: 5 (3 Sonya MSC, 2 Yevgenya MSI)
Çıkartma
gemileri:
4 Polnochny LSM capasity 180 tps
Destek gemileri: 3 (Vadim Popov, 2 Balerian Uryvayev)
Deniz hava gücü: Bilgi yok.
Deniz piyade
kuvveti:
Bilgi yok.
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Deniz
Kuvvetleri
üsleri:
Deniz
Kuvvetleri
tersaneleri:

Bakü
Bilgi yok.

Hava Kuvvetleri
Hava
Kuvvetlerinin
personel
mevcudu:
8.100
Muharebe
uçakları:
Keşif 2 (MİG-25); Diğer 48 (4 Su-17, 5 Su24, 2 Su-25, 5 MİG-21, 29 MİG-25, 3 MİG25UB)
Nakliye uçakları: 4 (1 An-12, 3 Yak-40)
Elektronik-destek
uçakları:
Mevçut değil.
Hava savunma
sistemi:
Bilgi yok.
Uzun menzilli
hava savunma
füzeleri:
100 SA-2/ -3/ -5
Hava savunma radarları:
1 adet - Gebele şehrinde bölgenin en büyük radar üssü
bulunmaktadır. Üs Rusya Federasyonu ile
beraber kullanılmaktadır.
Hava kuvvetlerinin üsleri ve tesisleri: Bilgi
yok.
Nava kuvvetlerinin üs dışındaki havaalanları: Bilgi yok.
Silâhlı Kuvvetler nükleer, biyolojik, kimyasal silâh sistemleri: Mevcut değil.
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XXXX. EKLER
EK I
OSMANLI DEVLETİ İLE AZERBAYCAN HANLIKLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İHTİVA EDEN BELGELER
A) AZERBAYCAN HANLARININ, İRAN’DA ORTAYA ÇIKAN
AĞA MUHAMMED HAN’A KARŞI OSMANLI DEVLETİNDEN
YARDIM İSTEKLERİ

(İran’da ortaya çıkan Ağa Muhammed Han’ın durumuna ve Azerbaycn Hanlarından Şuşa Hanı İbrahim Han ile Revn Hanı Muhammed Han’ın Devlet-i Aliyye’den yardım talebi için Çıldır Valisi’ne
elçiler gönderdiklerine ve Ağa Muhammed Han’ın harekâtına göre
gereken tedbirlerin alınacağına dair Erzurum ve Çıldır Valileri ile
Bayezid Mutasarrıflarından gelen mektupların hulasa ettirilip takdim edildiği hususundaki Sadaret arzı üzerine, padişahın takdim edilen evrakı gördüğünü bildiren hatt-ı hümâyûnu.)
1204 (1789-1790)
Şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü veliyy-y-i nimetim efendim padişahım,
Bu defa Erzurum Valisi tarafından bir takım tahrirât vurûd
edüp Çıldır Valisi’nin dahi başkaca tahrirâtı ve Revan Hanı’nın
Erzurum Valisi müşârün-ileyhe olarak Fârisiyyü’l-ibare kağığı olmağla müşârun-ileyhimânın tahrirâtları hulasa ve Hân-ı mumâileyhin kağıdı tercüme etdirilip manzûr-ı şahaneleri buyurulmak
için takdîm-hak-i pây-ı mülûkhâneleri kılındı. Tahrirât-ı mezkurenin hulâsa-i me’ali İran’da izhâr-ı teferrüd eden Ağa Muhammed
Han’ın ahvali ve Azerbaycan hanlarından Şuşa Hanı İbrahim Han
ve Revan Hanı Muhammed Han’ın Devlet-i Aliyye’den istimdâd
zımnında Dersa’âdet’e gönderilmek üzere mukaddemce Çıldır Valisi tarafına gelen âdemleri bu defa Der’aliyye’ye irsal olunduğunu
ve Ağa Muhammed Han’ın keyd ü mazarratından hududu muhafaza içün levâzım-ı hazm ü ihtiyâta riayet olunmak lazimeden idüğini beyandan ibaret olup zikr olunan meb’ûslar Dersa’âdet’e vârid
olmağla kapu kethudâsı Süfyan Ağa kullarının hânesie misafir verilmiştir. Mezburlara ne makûle muamele olunmaz iktizâ eder ise
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bundan sonra hâk-ı pây-ı şahanelerine arz olunur. Kaldı ki cemî
zamanda İran’da şûriş ü ihtilal mnkatı olmayıp hânân-ı İran ale’ddevâm birbirleriyle münâza’a bve cidâal edegelmeleriyle anların
münâza’alarına Devlet-i Aliyye’nin müdahâlesi iktizâ etmeyeceği
ve Ağa Muhammed Han dedikleri âdem dahi karîben belasını bulacağı her ne kadar âşikâr ise dahi merâsim-i haz ü ihtiyâta ri’âyet
dahi lazimeden olmağla hudud-i İran’da olan muhâfizine herhalde
muktezâ-yı basiret ü intibâhı icraya ikdam eylemeleri mukaddemce
tenbîh olunmuş olup bu defa dahi merâsim-i teyakkuz-u basîretle
riayet eylemeleri tenbîh ü te’kîd olunacağı ve bundan sonra mezbûr
Ağa Muhammed Han’ın bu tavr ü hareketi ne suretle kesb eder ise
ol vAkil iktizâsına göre amel ü hareket kılınacağı ve işbu Ağa Muhammed Han’ın bazı keyfiyyâtına dair Bâyezid Mutasarrıfı İshak
Paşa’dan başkaca tahrirât vürud edip hulasa ve huzur-ı şahanelerine
arz olunmağla tafsîli mütâla’alarından mâ’lum-u âlileri buyurulacağı karîn-i ilim-i Sâmileri buyurulduk da fermân şevketlü kerâmetlü
mehâbetlü kudretlü veliyy-i nimetim efendim padişahım hazretlerinindir.
Manzûrum olmuşdur.
BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 8488
B) KAFKASYA MÜSLÜMANLARINCA KURULAN
“DİFÂ’İ İTTİHÂD-I İSLÂM CEMİYETİ”

(Kafkasya Müslümanlarının Ermeni saldırılarına karşı örgütlenmeye başladıkları, bu örgütlerden en önemlisinin, başlıca merkezleri
Erivan, Nuha, Şuşa, Bakü ve Tiflis’te bulunan Difâ’i isimli İttihad-ı
İslâm Cemiyeti olduğu; bu cemiyetin üyelerinin maddî yardımları
ile ayakta duran cemiyetin silahlı yirmi bin milisinin bulunduğu, görevlerinin ise İslâmî kurumlara ait emlâkin iadesi, işlediği arazinin
yalnız gelirlerinden yararlanan Müslüman köylülere tasarruf hakkı verilerek isteyenlerin bu arazileri satıp Osmanlı Devleti’ne göç
edebilmeleri, Kafkasya Hristiyanlarına tanınan medenî, iktisadî ve
siyasî hakların Müslümanlara da tanınması hususlarını gerçekleştirmek ve Müslümanların haklarını ihlal edecek olanlara karşı taarruz
ve savunmaya dayalı bir birlik meydana getirmek olduğu; cemiyetin,
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Ermeni-Müslüman çatışmasının Rus Hükümeti’nin tahriki sonucu
ortaya çıktığı kanaatinde olduğu ve bu sebeple bu gibi tahrikçi Rus
memurlarının cezalandırılmasına karar verdiği, son olarak yayınladığı bir beyannameden de bunu gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı
hususlarından Tiflis Başşehbenderliği’nden alınan tahrirât tercümelerinin takdim edildiğine dair Sadaret Tezkiresi.)
18.M.1325 (2 Mart 1907)
Nahçıvan pazarını yıkdıran ve Cehrikendi’ni (?) dapıtdurup harabe koyan (…) Nahçıvan (…….) millet-i kahramanı iki dane güllesine hedef olup bu günlerde Difâ’i Fırkası kat’etdiği cezasına çatdı.
Hemçünîn bir milletle tarafdâr olup öbürü millete zulm ve sitem
eden Golofçapof Engil ve bunların zulümkâr kumpanyası gibi hükümet memurları ki insâfı vicdanı, adaleti ve müsavatı bil-merre terk
edüp avâm-ı milletin kanını sorurlar, beyle bed-meslek hakimler de
bir bir fıkra tarafından öz cezalarına çatacaklardır.
“Difâ’i” Fırkası, Bâb-ı Âlî, Nezâret-i Umûr-u Hariciye, Tercüme Odası, Aded
Hariciye Nezareti’ne 3 Şubat sene (1)907 tarihiyle Tiflis Başşehbenderliği’nden vârid olan 3 numaralı tahrirâtın tercümesidir.
Kafkasya’daki Gürcülerle Ermeniler misillü Müslümanlar dahi
Kafkasya ahalisince hâsıl olan efkâr-ı cedidenin sevk ve cereyanına
kapılmaya başlamışlar ve ibtidaaları bigane durdukları efkâr-ı mezkureye yavaş yavaş iştirake başlamaları üzerine Kafkasya’nın Tiflis,
Bakü, Şuşa, Nuha, Demirhan, Şura gibi başlıca merakiz-i mühimmesinde Müslümanların, Ermenilerin taarruzâtına karşı mal ve canlarını muhafaza maksadıyla suret-i hafiyede bir takım cemiyetler teşkîl
etdikleri görülmüş ve bu cemiyyât muahharan açıkdan açığa siyasî
bir şekil ve sûret kesb etmiştir. Cemiyyât-ı mezkûre meyanında en
ziyade haiz-i ehemmiyet olanı “Difâ’i” namıyla yeni teşekkül eden
ve binaenaleyh sûret-i mahsûsada zikre şâyân bulunan cemiyettir.
Şurası câlib-i nazardır ki, bu cemiyet münhasıran Kafkasya Müslümanlarından mürekkeben te’essüs etmiş ve bunlar gerek Sünnî ve
gerek Şi’î Bâbî veya mezâhib-i saireye sâlik bulunsun yekdiğeriyle
bilâ-tefrîk akd-i muahât etmekde ve birbirlerini İslâm nam-ı umumisiyle yâd eylemektedirler. Mebhûsunanh Cemiyet-i İttihadiyye-i
İslâmiyye’nin başlıca merâkizi Erivan, Şuşu, Nuha, Bakü ve Tiflis
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beldeleri olup, diğer merâkiz-i İslâmiyyenin kaffesiyle münasebâtı
vardır ve suret-i teşekkülü şudur: A’zadan her biri her sene kendi
derece-i servetiyle mütenâsib bir meblağ itâsını müteahhid bulunmkda ve bu sûretle hâsıl olan mebâliğ cemiyetin muhârib veya milis
kısımlarına mensûp azasını teşkîl eden mensûbînine tevzi’ olunacak
esliha ve mühimmâtın iştirâsına ve şehrî yirmi beş ile kırk ruble
arasında tahallüf eden bu milisler maâşatının tediyesine sarf olunmaktadır. Rivayet olunduğuna göre bu milislerin mikdarı, ekserisi
Dağıstan ahali-i asliyesinden olmak üzere mükemmelen müsellah
yirmi beş bin kişi kadar tahmin olunmakda ve bu ise cemiyetin pek
zengin olduğunu ve pek çok mensûbîni bulunduğunu irâ’e etmektedir. Cemiyetin vezâifi şunlardır:
Evvelen: Rusya Hükümeti tarafından zabt u idare olunan
ve cevâm-i şerîfe ile medârise vesair müessesât-ı mezhebiyye-i
İslâmiyyeye aid bulunan emlâk-i vakfiyye’yi tav’an veya cebren
iade etdirmek.
Sâniyen: Münhasıran hükümetin malı olan arazide müste’cire
ziraat etdikleri cihetle bu arazinin yalnız hasılatından istifâde eden
Müslüman köylüleri içün Rusya Hükümeti’nden arazi-i mekûre üzerinde hak tasarrufu.
Sâlisen: Bunların Memâlik-i Şahâneye hicret etmek serbestîsine
ve zer’ etdikleri araziyi furûhat eylemek hakkına nailiyyetini
Râbi’an: Hristiyan bulunan Kafkasya ahali-i sairesi içün olduğu gibi Müslümanlara dahi aynı hukuk-u medeniye ve siyâsiyyenin
bahş edilmesini istihsâl eylemek.
Hâmisen: Müslümanların hukukunu ihlâl edecek olanlara karşı
ta’arruzî ve tedâfü’i bir ittihad akd eylemek.
Kafkasya Müslümanları ile Ermeniler arasındaki tecâvüzâtın
Rusya Hükümeti’nin eser-i tahrîki olduğuna Müslümanlarca kanaat
hasıl olduğu cihetle Rusya memurlarından Müslümanlarla Ermeniler beyninde nifâk ve şikâkı idameye ve bir kavmi diğer kavim aleyhine tahrîke tasaddî edecek olanların te’dibine karar verilmiştir. Leffen takdîm etdiğimiz Azerbaycan ve Rusya lisanlarıyla muharrer bir
beyanname cemiyet-i mebhûsenin tehdîdâtını îkâ etdiğini ve el’an
îkâa amade bulunduğunu sûret-i muhakkaka ve bâhirede irâ’ ve isbât
etmektedir. Emr u fermân hazret-i men-leh’ül-emrindir.
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Bâb-ı Alî, Daire-i Hariciye, Mektubî Kalemi, Aded, 3248
Huzur-u sâmi-i hazret-i Sadaret-penâhîye,
Mar’ûz-ı çâker-i kemîneleridir.
Kafkasya’nın merâkiz-i mühimmesinde Müslümanları, Ermenilerin ta’arruzâtına karşı mal ve canlarını muhafaza maksadıyla
sûret-i hafiyede teşkîl etdikleri cemiyyât miyanında en ziyade haiz-i
ehemmiyet olan Difâ’i namındaki cemiyetin vezâ’ifi hakkında bazı
ifâdat ve ma’lumâtı havi Tiflis Başşehbenderliği’nden vârid olan 3
Şubat sene (1)907 tarihli ve on üç numaralı tahrirâtın tercümesi melfüf beyanname ile beraber leffen takdîm kılınmağa emr ü fermân
hazret-i men-leh’ül-emrindir.
Fî 25 Muharrem sene 1325
Hariciye Nazırı
Fî Şubat sene 1322
Tevfik Bende
Bâb-ı Âlî, Daire-i Sadaret, Amadî Divân-ı Hümâyûn, 95
Kafkasya’nın merâkiz-i mühimmesinde Müslümanların, Ermenilerin ta’arruzâtına karşı suret-i hafiyyede teşkîl etdikleri cemiyyetin vezâ’ifi hakkında bazı ifâdât ve ma’lumâtı havi Tiflis
Başşehbenderliği’nin tahrirâtı tercüme ve melfufları Hariciye
Nezaret-i Celilesi’nin ol babdaki tezkiresiyle arz u takdîm kılındı
efendim.
Fî 18 Muharrem sene (1)325
Sadr-ı A’zam
Fî 18 Şubat sene (1)322
Ferid
BOA, Yıldız Sadaret Hususi Maruzâtı, nr. 509/55

C) RUSYA MÜSLÜMANLARININ YARDIM İSTEKLERİNİ
İLETMEK ÜZERE “CEMİYET-İ İSLAMİYE” ADINA
TALİBZADE YUSUF EFENDİ’NİN İSTANBULA GELDİĞİ

(Rusya’da Türkçe Kuran-ı Kerîm tefsiri bulunmadığı için Kuran hükümlerini öğrenmede güçlükle karşılaşan Müslümanlara bu
alanda hizmet vermek gayesiyle Bakü’deki “Neşr-i Maârif-i Umur-u
Hayriyye Cemiyet-i İslâmiyye” Reisi General Zeynelâbidin Takiyof tarafından neşredilen Türkçe Keşfü’l-Hakâyık adlı tefsiri takdim etmek ve Cemiyet-i İslâmiyye adına bazı isteklerde bulunmak
maksadıyla Ulûm-u Arabiyye Müderrisi ve Mekteb-i İdâi Muallimi
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Tâlibzâde Ahund Yusuf Efendi’nin İstanbul’a geldiğine dair Sadaret tezkiresi.)
6.B.1325 (15 Ağustos 1907)
Makam-ı Sadaret-i uzmâya
Kulları Kafkasya ahalisinden eben-an-cedd ulemâ-zâde olup
ulûm-u Arabiyyeden mücâz ve Rusların mekâtib-i âlîde lisan ve
ders-i akâ’id muallimliği ile Medrese-i İslâm nam müessese-i
hayriyye müderrisliğini ve merkez-i idaresi Bakü’de bulunan
Cemiyyet-i Hayriyye-i İslâmiyye’nin umur-u icrâsını deruhde etmekle müftehirim. Bunlardan mâ’adâ bil-umum Rusya Müslümanlarının zükur ü inâsa mahsus olan mekteblerini kâse-i hamiyetinden
te’sîs ve ihyâ etmek hidmet-i müftehiresinde bulunan hayırhânân-ı
saltanat-ı seniyyeden General Takiyof hazretlerinin gerek memâlik-i
ecnebiyyede ve gerekse Rusya’da bazı sebük-mağzan Müslümanlar tarafından hilâf-ı rızâ-yı padişahî neşr olunan hezeyân-namelerin
neşriyât-ı garazkârâne ve makâlât-ı rezîlânelerini hasbe’d-diyâne
ve hasbe’l-hakîkâ haksız bırakmak ve efkâr-ı âmme-i muvahhidîni
ma’nen ve dinen makâm-ı hilâfet-i uzmâya kaviyyen merbût etmek
gibi cihet-i câmi’a-i İslâmiyyeye mürevvic olmak üzere bugünlerde
mevki’-i intişâra vaz etdirmiş olduğu yevmî (Taze Hayat) nam Türk
gazetesinin muharrirliği dahi min-gayri-i haddin uhde-i âcizâneme
tevdi’ olunmuştur. Bakü’de Cemiyyet-i Hayriyye-i İslâmiyyemizin
müessisi ve mürevvici bulunan General Takiyof’un hatt-ı hareketi
mevâdd-ı âtiyyenin takibine matufdur. Şöyle ki: Evvelen: Şimdiye
kadar bir hata-yı mahz eseri olarak Kafkasya Türkleri muherrerâtında
kullanılmakta olan Fârîsî lisanının yerine lisan-ı mâder-zadımız olan
Türkçenin ircâ’ ve ihyâsı, Saniyen: Bil’umum mekteb kitaplarımızın Osmanlı Türkçe şivesinde telif edilmesi. Salisen: Mekteplerimizin programının maârif-i Osmaniyye programına aynen tatbiki. Rabian: Merkez-i idaresi Bulgaristan’ın Varna şehri ile İran-zemînin
Urumi şehrinde bulunan Ermeni-Amerikan ve Ermeni-Protestan
komite-i muzırrasının Kafkasya ve Azerbaycan Türklerini makâm-ı
hilâfet-i uzmâya merbutiyetden dûr ve ittihad-ı İslâmiyye niyet-i
mukaddesesinden mehcûr etdirmek için lisan-ı Arabi ve Türkî ve
Farsî ve Kürdie vâkıf olan Ermeni erbâb-ı asarından peyderpey
Kafkasya’ya idhâl olunan resâ’il-i muzzırayı ibtâl etdirecek red479

diyelerin mukâbeleten neşr etdirilmesi. Hâmisen: İran’a Babîler
ile memâlik-i ecnebiyyeye ve Mısır’a firar edip oralarda karar tutamayanlardan Kafkasya’ya yok bulanlara meydan verilmemesi.
Sâdisen: Mektep müdürleri ile muallimlerin Hükümet-i seniyye’nin
tensibi üzere Dersa’âdetten tedârik etdirilmesi. Sâbi’an: Kütüb-ü
diniyyeden tefsîr ve ehâdîs-i nebeviyyenin ve kütüb-ü ahlakiyye ve
müfîdenin ta’mim ü intişârı cemiyyet-i hayriyyemizin reisi bulunan General Takiyof’un telif ve tab’ etdirmiş olduğu müdevvenât-ı
diniyyeden üç cild (Keşfü’l-Hâkâyık) nam Türkî tefsîr-i celîlinden
mahzâ nam-ı hazret-i emîrü’l müminine mahsûs olmak üzere tab’
etdirilenleri Cemiyyet-i Hayriyye namına bi’l vekâle mütekarribü’l
cülus-u hümâyûn-u mes’adet-makrûn mülâbebsesiyle atebe-i felek mertebe-i hazret-i hilâfet-penâhiye arz u takdim eylemek üzere
mahsûsân Dersa’adet’e i’zâm olunmakla müftehirim. Teşebbüsât-ı
dindârâne-i ubeydânemiz ale’l-usûl resmen Hariciye Nezâret-i
Celilesi’nden makâm-ı Sadaret-i uzmâ vasıtasıyla atebe-i ulyâya
arz olunmak içün Cemiyyet-i Hayeriyyemizi tarafından hareketimden evvel Tiflis Başşehbenderliği’ne ayrıca bildirilmiştir. Binaenalâzâlik Cemiyyet-i Hayriyye-i İslâmiyye’nin yed-i âcizâneme vermiş oldukları tasdîk-nâme ile atebe-i şahaneye takdîm olunmak üzere i’tâ olunan istida’ leffen ve takdîme-i mûrânelerimiz dahi aynen
ve ilaveten arz u takdîm olunur. Ol babda ve kâtıbe-i ahvalde emr ü
irade hazret-i men-leh’ül-emrindir.
Fî Recep sene (1)325
Bakü’de Cemiyyet-i Hayriyye-i
Fî 31 Temmuz (1)323 İ s l â m i y y e
Erkanından, Tâze Hayat nam
Türk gazetesinin Muharriri, Şehr-i
mezkûrdaki Riyalni Gimnazya
Mekteb-i Alîsi Muallimi Talibzâde
Ahund Yunus
Atebe-i felek-mertebe-i cenâb-ı zıllullâh-i a’zamîye
Veli-nimet-i cihan efendimiz hazretleri!
Bu ana kadar Rusya Devleti’nin taht-ı hükümetinde bulanan
biz otuz milyon Türk Müslümanlarının beyninde Türk lisanında Kur’an-ı Şerîf’in tefsîri bulunmadığından ekseriyetle onun
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mezâmin-i âliyyesinden istifâde-yâb olamıyorduk. Li-hâzâ bu âhir
vAkillerde sâye-i hilâfet-vâye-i cenâb-ı zıllullâh-i a’zâmîlerinde
Bakü ulemâsından vilayet kadısı kulları vasıtasıyla Kelâmullâh-ı
Şerîf Türk lisanında tefsîr etdirip tab’ u neşrine muvaffak oldum.
Ahd-i me’âli-vefd cenâb-ı padişahîlerinden hâsıl olan iş bu
muvaffakiyet-i kemterânenin şükrânesi yolunda huzûr-u celîl-i
şehriyârîlerine mahzâ arz-ı farîza-i ubûdiyete vesile olmak üzere
mezkur tefsîr-i şerîfden huzur-u bâhirü’n-nur-u hilâfet penahilerine
takdîm etdim. Eltâf-ı âliye ve merâhim-i müte’âiye-i hazret-i hilâfetpenâhîlerinden kabulünü istirham ederim. Olbabda ve kâtıbe-i ahvalde emr ü fermân velî-nimet-i cihân halife-i bi’l-hakk ve padişah-ı
her-dem muvaffak efendimiz hazretlerinindir.
Neşr-i Ma’ârif-i Umûr-u Hayriyye Cemiyyât-ı İslâmiyye Reisi
General Hacı Zeynelâbidin Takiyof kulları
25 Şehr-i Cumâde’l-evvel 1325
Şehr-i Bakü
Mühür
Bakü Müslüman Cemiyyet-i Hayriyye İdaresi
İnnallâhe ye’mürü bi’l-adli ve’l-ihsâni ve îtâ’,
Zi’l-kurbâ ve’l-mesâkîn
Neşr-i Ma’ârif ve Umûr-u Hayriyye
Cemiyyât-ı İslamiyyesi

VEKÂLET-NÂME

Bu ahir vAkillerde Rusya’da sâkin otuz milyon Müslüman cemaati arasında terakkî ve te’âlî meyyâli görünmektedir. Ancak bizlerin muntazam mekteplerimiz ve kütüb-ü ilmiyye ve fenniyye ve
tedrîsiyyelerimiz lüzumu derecesinde mevcud bulunmadığından
hilâfet-i celîle-i uzmânın sâye-i ma’ârifvâyesinde yaşayan Müslümanlar ile bir kat daha alaka ve râbıta kesb etmek maksadıyla
merkez-i hilâfet-i uzmâ olan Dersa’âdet’e irsâl olundu.
Dersa’âdet memurîn-i â’idesi taraflarından kendisine mu’âvenet-i
lazimede bulunmasını biz Rusya Müslümanları istirhâm ederiz.
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Neşr-i Ma’ârif-i Umûr-u Hayriyye Cemiyyât-ı İslâmiyye Reisi
General Hacı Zeynelâbidin Takiyof kulları
25 Şehr-i Cumâde’l-evvel 1325
Şehr-i Bakü
Mühür
Bakü Müslüman Cemiyyet-i Hayriyye İdaresi
İnnallâhe ye’mürü bi’l-adli ve’l-ihsâni ve îtâ’,
Zi’l-kurbâ ve’l-mesâkîn
Bâb-ı Âlî, Daire-i Sadaret , Amedî Divan-ı Hümâyûn , 1309
Bakü’de Cemiyyet-i Hayriyye-i İslâmiyye müessisi ve mürevvici bulunan General Takiyof’un te’lîf ve tab’ etdirmiş olduğu Kefü’l-Hakâyık nam Türkçe tefâri-i şerâfin bir nüshasını zat-ı
hilâfet-simât-ı cenâb-ı padişahiye ref’ u i’lâ etmek ve Cemiyyet-i
Hayriyye-i İslâmiyye namına bazı metâlib-i diniyye ve ilmiyyede
bulunmak üzere mahsusan Dersa’âdet’e i’zâm olunduğundan bahisle metâlib-i mezkurenin mâhiyyâtını ve ol babda atebe-i felekmertebe-i hazret-i hilâfet-penahiye li-ecli’t-takdîm mumaileyh Takiyof cânibinden tevdî olunan ariza ile Cemiyyet-i İslâmiyye tarafından verilen tasdîk-nâmenin gönderildiğini mutazammın Bakü’de
Ulûm-u Arabiyye Müderrisi ve Mekteb-i İdâdî muallimi Talibzâde
Ahund Yusuf Efendi tarafından verilen arzuhâl melfuflarıyla ma’an
arz u takdîm ve tefsîr-i mezkur ref’ u i’lâ kılındı efendim.
Fî Recep Sene (1)325
Sadrazam
Fî 31 Temmuz (1)323
Ferid
BOA., Yıldız Sadâret Hususî Maruzâtı, nr. 514/24
D) OSMANLI DEVLETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ ARASINDA
İMZALANAN ANLAŞMA, 1918

(Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasından siyasî,
hukukî, iktisadî, ticarî, askerî v.b. konularda dostâne ilişkilerde bulundurmak maksadı ile imzalanan anlaşma ile sözkonusu anlaşmanın tasdîknâmeleri henüz teatî edilmediğinden, Azerbaycan
Hükümeti’nin resmen tanınamayacağı; buna rağmen halkının menşeine bakılarak Ruslara göre bunlara daha sıcak muamele edilmesi
gerektiğine dair Bâb-ı Âlî Hukuk Müşavirliği’nin tahrirâtı.)
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7.Za.1336 (14 Ağustos 1918)
Bismillahirrahmanirrahim
Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye ile Azerbaycan Hükümet-i
Cumhuriyyesi Mün’akid Muhadent Mu’ahede-nâmesi
Bir taraftan Hükümet-i Osmaniyye diğer tarafdan ahîren ilân-ı
istiklâl eden Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi siyasî, hukukî,
iktisadî ve fikrî sahalarda memleketler arasında münâsebât-ı dostâne
ve hem-civârı te’sîs-i hususunda ittifak etdiklerinden, murahhasları
olmak üzere,
Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye;
Adliye Nazırı ve Şura-yı Devlet Reisi devletlü Halil Beyefendi
hazretleriyle,
Kafkasya Cephesi Osmanlı Orduları Kumandanı Ferik devletlü
Vehib Paşa hazretlerini;
Ve Azerbaycan Hükümet-i Cumhurriyesi;
Hariciye Nazırı Mehmed Hasan Bey Hacinski hazretleriyle,
Meclis-i Millî Reisi Resulzâde Mehmet Emin Beyefendi hazretlerini ta’yîn etmişler ve müşarunileyhin alel-usul tanzîm olunan
ruhsat-nâmelerini tedkîk ve te’âti etdikten sonra mevâdd-ı âtiyyeyi
kararlaşdırmışlardır.
Birinci Madde
Hükümet-i Seniyye ile Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi
arasında daimi müsâlemet ve müstekar muhâdenet hüküm-fermâ
olacaktır.
İkinci Madde
Âtîdeki hatt-ı hudud, Memâlik-i Osmaniyye ile Azerbaycan,
Gürcistan, Ermenistan Cumhuriyetlerinin memâlikini tefrik eder.
Hudud Karadeniz’de Çoluk nehri munsabından başlayarak Şavnabud dağına kadar (12)93-(18)78 harbinden evvelki hududa takip
eder.
Şavnabud dağından sonra hatt-ı bâlâları takiben Halhama dağına, oradan Mepiskaro dağına gelir. Buradan cenuba dönerek Yirsagad dağından ve Ayastoman’ın iki kilometre cenubundan geçer. Buradan şimâl-i şarkîye geçerek Karhol dağına ve oradan beş kilometre şimâl-i şarkîye, ba’dehu cenub-u şarkîye dönerek Gorkal üzerinden Atshor’un iki kilometre cenubundan Kür nehrini geçer ve hatt-ı
bâlâlar üzerinden Kayabaşı, Ortatavı dağlarının zirvelerine gelir. Bu483

radan sonra yine hatt-ı bâlâlar üzerinden Karakaya dağı üzerinden
Molite kilisesi cenubunda Tapishorska gölüne mülakî olur. Molita
manastırının heman cenubundan mukâbil sahilde gölün şimâl ucunun bir buçuk kilometre cenub-i şarkîsinde kâ’in bir noktaya vâsıl
olunan hattın cenubunda kalan gölün kısmı arazi-i Osmaniyye’de
kalmak üzere mezkur gölü bi’l-mürûr Tavkoneli dağına gelir. Buradan cenûba inerek, Şavnabud dağı-Karakuza dağı-Samsa dağının
zirvesine gelir. Buradan şarka dönerek ve hatt-ı bâlâları takip ederek
Devekıran silsilesi üzerinden Açrıkar dağına gelir. Hudud boyundan
sonra hatt-ı bâlâları takiben Başkıran, Nûrrahman dağlarının hatt-ı
bâlâlarını takip eder. Nûrrahman dağından sonra cenub istikametini takibe devam ederek ve daima hatt-ı bâlâlardan geçerek Akpolan mevkiinin beş kilometre garbında Aleksandropol-Tiflis şimendüferini kat eder. Buradan yine hatt-ı müstakîm istikâmetinde olarak Alagöz dağının en mürtefi’ noktasına ve yine bir hatt-ı müstakîm
takip ederek Açmiyazin’in yedi kilometre garbında AçmiyazinSerdârâbâd caddesine mülâkî olur ve Açmiyazin’in yedi kilometre
şimâlinden dolaşarak Aleksandropol-Culfa şimendüfer hattının takriben altı kilometre şimâlinden bu şimendüfer hattına müvâzî olarak
gider. Ve Yaşkaran mevkiinin on altı kilometre cenûb-i garbîsinden
Yaşkaran mevkiinden şimendüfer hattına gelen caddeyi kat eder.
Hudud bundan sonra cenub-i şarkîye dönerek Aşağı Karabağlar köyünün bir kilometre garbından Şagablu, Karahaç, Aşağı Çanakçı
mevkiine ve Kayıd çayını takiben Aktaban dağının zirvesine gelir.
Bundan sonra hudud Karaturna, Araçırır, Karanlık dağlarının hatt-ı
bâlâlarını takiben Relyan çayı vadisine gelir. Ve bu çay mecrasını
takip ederek Aza mevkiinin cenubundan Aliçi mevkiinde eski Rusİran hududuna mülâkî olur.
Üçüncü Madde
Azerbaycan Hükümet-i Cumhurriyesi ile Ermeni Hükümet-i
Cumhurriyesi beyninde hududların tayini içün akd olunan protokol Hükümet-i Seniyye’ye tebliğ olunacaktır ve bu protokol işbu
mu’ahedenin bir cüz’-i lâyenfekkini teşkîl edecektir.
Dördüncü Madde
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi tarafından taleb vukû’unda
Hükümet-i Osmaniyye intizâm ve asâyiş-i dahilinin te’mîn ve i’âdesi
içün lede’l-îcâb silah kuvvetiyle mu’avenetde bulunacaklardır.
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Beşinci Madde
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi kendi hududu dahilinde
hiçbir çetenin teşkîl ve teslîhine meydan vermemeği ve oraya ilticâ
edecek bütün çetelerin de silahlarını almağı ve onları dağıtmağı
ta’ahhüd eyler.
Altıncı Madde
Tarafeyn-i âkidenin tenzîlatlı tarifeler vaz’ ve tatbiki suretiyle
demiryollar nakliyatı hususunda yekdiğerine teslîhât-ı mümkine
ibraz etmeği ta’ahhüd ederler. Hususiyle demiryolların inşasına ve
işletilmesine ve tamirât-ı mütemâdiyesine veyahud diğer umûr-u
nâfi’anın kaffesie mıktezî levâzımın nakli hususunda tenzîlâtlı mahsus ta’ifeler tatbik olunacaktır. Tarafeyn-i âkideyne aid demiryollarda edevât-ı müteharrikenin mübâdelesi bu babda beyne’d-düvel
mer’î kevâide tevfikan icrâ olunacaktır. Tarafeyn-i âkideyn ahkâm-ı
anifenin teferru’âtını kararlaştırmak üzer hemân, müzâkerâta girişeceklerdir.
Yedinci Madde
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ile Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi arasında bir gûnâ mu’âhede, mukâvele, suret-i tesviye,
i’itilâf-nâme vesâire mevcûd bulunmamasına binâ’en tarafeyn-i
âkideyn bir şehbenderlik mukâvele-nâmesiyle bir ticaret mu’âhedenâmesi ve münâsebât-ı hukukiyye ve iktisâdiyyelerinin tanzâmi
içün lazım addecekleri senedât-ı saireyi akd etmek hususunda ittifak
etmişlerdir.
Şehbenderlik mukâvele-nâmesi işbu mu’âhede-nâme tasdîknâmelerinin te’âtisi tarihinden itibaren iki sene zarfında akd olunacaktır. İşbu devre-i muvakkata zarfında tarafeyn-i âkideynin başşehbenderleri, şehbenderleri ve şehbender vekilleri imtiyâz-ı vazifelerince hukuk-u umûmiyye-i düvel ve mu’âmele-i mütekâbile esaslarına
tevfîkan en ziyade nâîl-i müsâ’ade millet mu’amelesinden müstenid
olacaklardır. Kezâlik hukuk-u umûmiyye-i düvel esasına müsteniden
bir ticaret mu’âhede-nâmesinin akdi içün vâki’ olacak müzâkerât bir
taraftan Devlet-i Aliyye ve diğer taraftan kendisiyle hâl-i harbde bulunan diğer devletler beyninde musâlahanın akdini müte’âkip başlayacaklardır. O zamana ve herhalde 1335 senesi Kanun-u evvelinin otuz birinci gününe kadar işbu mu’âhedeye merbut (bir) işareti
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melfuf her iki taraf cânibinden tatbîk olunacaktır. Mezkur melfufun
30 Haziran sene (1)335 tarihinden itibaren mefsûhiyyeti ilan olunabilecek ve bunun netâyici altı ay sonra cereyân edecektir. Bereen
mevâridât işbu mu’âhede-nâme tasdîk-nâmeleri te’âtî olunur olunmaz başlayacaktır.
Sekizinci Madde
Tarafeyn-i âkideynden birine mensup ahali ve nevâhîden hududun diğer tarafında kâin emvâl-i gayr-i menkûle üzerinde hakk-ı temellük ve intifâı bulunanların, bunlardan intifâ’ etmeğe, anları işletmeğe veyahud iltizâma vermeğe, anları idareye veyahud bizzat vekilleri ma’rifetiyle bey’ etmeğ hakları olacaktır. Hiç kimse menfa’at-ı
âmme olmadıkça ve evvelce tazmînât verilmedikçe, mezkûr emvâl-i
gayr-i menkûle üzerindeki hakk-ı temellükünden merhûm edilmeyecektir. Ahali ve mârrüz-zikr nevâhi vekilleri mukîm bulundukları
mahaller devâiri tarafından mu’taâ ve taraf-ı diğer devâ’iri canibinden musaddık yol tezkireleri ibraz etmek şartıyla hududun öbür tarafına geçmelerine asla mümâna’at edilmeyecektir.
Hududân mürûr ve hududa civar yerlerdeki ahz ü i’tâ hususâtında
teslihât ve müsâ’adât-ı mahsusa ibraz olunacaktır.
Ahkâm-ı ânifenin teferru’atı işbu mu’âhede-nâmeye merbut (iki)
işaretli melfuf ile tanzîm olunmuştur.
Dokuzuncu Madde
Azerbaycan Hükümet-i Cumhurriyesi’nin beyne’l-milel posta
ve telgraf ittihadları mukâvelâtına dahil olmasına intizâren, Devlet-i
Aliyye-i Osmaniyye ile Azerbaycan Hükümet-i Cumhurriyesi arasında itibaren beyne’l-milel ittihadın posta ve telgrafa müte’allık
mukâvelât, i’tilâfaât ve nizâmâtı mukerrerâtına tevfîkân te’sîs edilecektir.
Onuncu Madde
Brestlitovsk’da Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ve müttefikleri
ile Rusya arasında akd olunan mu’âhedât-ı müştereke ve munzama
ahkâmından işbu mu’ahede-nâmeye muhâlif olmayanlar âkıdeyn
beyninde mu’teber olacaktır.
Onbirinci Madde
İşbu mu’âhede-nâme tasdîk olunacak ve tasdîk-nâmeleri bir ay
veyahud müddet-i kasıra-i mümkine zarfında Dersa’adet’de te’âti
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olunacaktır. Tasdikan-li’l-mekâl murahhaslar işbu mu’âhede-nâmeyi
imza ve mühürleriyle tahdîm etmişlerdir.
4 Haziran 1334
Mehmed Hasan Hacinski
Halil
Mehmen Emin Resulzâde
Mehmed Vehib
Melfuf
Musalâha-i umumiyyenin in’ikadına ve her halde 31 Kanun-u
evvel 1335 tarihine kadar tarafeyn-i âkideynden her biri diğer taraf teba’sına ticaret ve seyr-i sefâ’in hususâtında en ziyade nâîl-i
müsâ’ade millet mu’âmelesini tatbîk etmeği ta’ahhüd eyler.
Birinci Madde
Tarafeyn-i âkideyn, hiçbir suretle ticaret-i mütekâbileyi idhalat veyahud transit memnû’iyyetleriyle ihlâl etmemeği ve serbest
transite müsâ’de eylemeği taâhhüd ederler. Yalnız tarafeynden birinin memâlikinde devlet inhisârı altında bulunan veya bulunacak
olan kezâlik haklarında gerek sıhhat ve gerek zâbıta-i sıhhiyye-i
hayvâniyyee veya asâyiş-i umûmi mülahazâtıyla yâhud diğer esbâb-ı
mühimme-i siyasiye ve iktisadiyen naşî bi’l-hassa harbi ta’kîb eden
devre-i muvakatta zarfında fevkalâde tedâbîr-i mâni’a ittihâzını icâ
eden eşya müstesnadır.
İkinci Madde
En ziyade nâil-i müsâ’ade millet usulü devam ettiği müddetçe
tarafeyn-i âkideynden hiçbiri, hudud-u memâlikinin herhangi bir
kısmında hududun aksâm-ı sâ’iresinde istifâ etdiği idhalât ve ihracât
resimlerinden daha ağır rüsûm istifâ etmek hakkını hâ’iz olmayacakdır.
Üçüncü Madde
Tarafeynden hiçbiri diğer tarafın başka bir devlet ile mevcud
bulunan veya bi’l-âhire vücuda getirilecek olan gümrük ittifakından
münba’is müsâ’adâtdan veya küçük hudud ticaretine dair bahşetmiş
olduğu veya edeceği müsâdelerden istifade iddi’asında bulunmayacakdır.
Dördüncü Madde
Tarafeynden birinin memâlikinde transit edilecek her nevi’ eşya,
transit resminden mu’af olacakdır. Gerek bilâ-tevakkuf imrâr edilsün ve gerek esnâ-yı imrârda ihrâc, depoya vaz’ veya yeniden tahmîl
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edilsün, eşya-yı mezkurenin nezâretine müte’allık kavânîn-i mahalliye ahkâmı bi’t-tab’ haklarında tatbîk olunacakdır.
Beşinci Madde
Tarafeyn-i âkideyn, derhâl mütekâbilen münâsebât-ı ticariyyeye
girişmeği ve ahkâm-ı âtiyeye tevfîkan eşya mübâdelesini tanzîm etmeği ta’ahhüd ederler.
Altıncı Madde
1335 senesi Kanun-u evvelinin otuz birinci gününe kadar en
mühim olan mahsûlât-ı zirâiyye ve sınâ’iyyenin fazlası, ihracât-ı
mevcudeyi tatmîn içün yedinciden dokuzuncu maddeye kadar olan
maddeler ahkamı dairesinde mütekâbilen mübadele edilecekdir.
Yedinci Madde
Madde-i ânifede mübadelesi mevzubahis olan mahsulâtın
mekâdîr ve envâ’ı her iki tarafça bir komisyon ma’rifetiyle ta’yin
edilecek ve bu komisyon tarafeyn-i âlideynden müsâvi mikdarda
ta’yin olunmuş a’zadan teşekkül eyleyüp muhâdenet mu’âdenet
mu’ahedesinin imzasını müte’akip ifâ-yı vazifeye ibtidâr edecekdir.
Sekizinci Madde
Madde-i ânifede beyân olunan eşyanın mübâdelesi esnasındaki fiyatları bir itilâf-ı mütekâbil esası üzerine ve bir komisyon
ma’rifetiyle ta’yin olunacak ve işbu komisyon her iki tarafdan
müsâvi mikdarda intihâb olunmuş azadan terekküb edecekdir.
Dokuzuncu Madde
Yedinci maddede zikr edilen komisyon tarafından ta’yin olunan
eşyanın mübâdelesi devletin teşkilât-ı mahsusa-i merkeziyyesi veyahud devlet mürâkebesine tâbi’ teşkilât tarafından icrâ edilecekdir.
4 Haziran 1334
Mehmed Hasan Hacinski
Halil
Mehmed Emin Resulzâde
Mehmed Vehib
Melfuf
Hududa Yakın Yerlerdeki Ticarete Mahsus Müsâ’adât
Tarafeyn-i âkıdeyn hatt-ı hududun iki tarafında on beş kilometre imtidâd eden bir saha dahilinde ticaret-i yevmiyyenin icab ettiği teshîlâtı bahşetmek üzere mevâdd-ı âtiyeyi kararlaşdırmışlardır:
Evvelen: Atiyü’z-zikr mevâdd ve eşya ve hayvanat, bir memleketden diğerine esnâ-yı imrârında idhâlât ve ihrâcat resimlerinden
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veya diğer herhangi bir vergi veya resimden mu’âf olacakdır. Şimendüferle vâki’ olan nakliyât bundan müstesnadır.
1- Her defasında beş yüz kuruş (80 ruble) kıymeti mütecâviz
etmemek üzere her nevi’ hububat ve otlar,
2- Yolcu, arabacı ve amelenin çamaşır, esvâb ve yol eşyası ile
kendi isti’mâllerine mahsu alât ü edevât,
3- İnsan ve eşya nakline mahsus arabalar, yol arabaları, sepet ve
nakliyâta mahsus diğer vesâit, binek ve yol hayvanları,
4- Ev eşya ve levâzımı tarafeyn-i âkideynden birinin teba’sının
diğer taraf memleketinde yerleşmek üzere geldikleri vAkil idhâl
etdikleri ev eşyası ile alât ü edevât, nişanlanmış veya tarafeynden
birinin teba’sından diğer taraf memâlikinde akd-i izdivâc eden
veya yeni müte’ehhil kadınların cihaz takımları da bu mu’âfiyyet-i
rüsûmiyyeden istifade edecekdir.
5- Hududa civar kazalar ahalisinin hem-civar memlekete nakl
etmek üzre mahsûlât-ı zirâiyyelerini mesela hububât ve diğer
mahsûlât-ı zirâiyye ve hayvaniyyeyi müskirât ve diğer mâyi’âtı ve
hudud ticaretine mahsus diğer eşyayı koydukları ve aynı yoldan boş
olarak geri getirdikleri çuval ve kaplar,
6- Otlamak üzere mer’âlara sevk olunan hayvanat ile anın
mahsûlâtı, ma’âhâzâ hayvanatın muayene masrafı altı ay müddet
hitâmında istifâ olunabilecekdir.
Sâniyen: Gümrük rüsûmuna tâbi’ olan eşyanın ânifü’z-zikr
maddelerde zikr olunan mu’âfiyyet-i rüsûmuiyyeden istifade etmeleri için beraberlerinde bunların hem-civar mıntıkadan geldiklerini
mübeyyin memurîn-i mahalliye canibinden mu’tâ ve mahrec gümrüğünden musaddık şehâdet-nâmeleri bulunması lazımdır.
İşbu şehâdet-nâmeler diğer âkıdîn memleketinde tamga resmine
veya diğer resme tâbi’ olmıyacaklardır.
Sâlisen: Hem-civar mıntıka ahalisi nevâhî memurîni tarafından
ale’l-usûl verilmiş ve memurîn-i rüsûmiyye-i müte’allikası tarafından vize verilmiş pasavanları hamil oldukları halde diğer taraf arazisinde serbestçe seyahat edebileceklerdir. İşbu pasavanlar onbeş gün
için mu’teber olacakdır.
4 Haziran 1334
Mehmed Hasan Hacinski
Halil
Mehmed Emin Resulzâde
Mehmed Vehib
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Bismillahirrahmanirrahim
Hükümet-i seniyye ile Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi
harbden mütevellid ve doğrudan doğruya kendilerine müe’allik bazı
mesâil-i askeriyeyi halletmek arzusunda bulunduklarından muvakkat bir mu’âhede-i munzama akdine karar vermişlerdir ve bu babda
murahhasları olmak üzere:
Saltanat-ı Seniyye-i Osmaniyye
Adliye Nazırı ve Şûrâ-yı Devlet Reisi devletlü Halil Beyefendi
hazretlerini;
Ve Kafkas Cephesi Osmanlı Orduları Kumandanı Ferik devletlü
Vehib Paşa hazretlerini;
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi;
Hariciye Nazırı Mehmed Hasan Bey Hacinski hazretleriyle;
Meclis-i Milli Reisi Resulzâde Mehmed Emin Beyefendi hazretlerini ta’yîn etmişler ve murahhasân-ı müşarünileyhim al’el-usûl
tanzîm olunan me’zûniyyet-i kâmile vesikalarını tedkîk etdikten ve
usûlüne muvâfık buldukdan sonra mevâdd-ı âtiyeyi kararlaşdırmışlardır.
Birinci Madde
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi; Devlet-i Aliyye veya
müttefikleriyle muhârib bulunan hükümetlerin veyahud anlarla
akd-i ittifâk etmiş olan devletlerin zâbîtân ve memurîn-i mülkiyesini memlektinden te’dib etmeği ve harb-i umuminin devamı müddetince yeniden bu gibileri ordu ve hükümet hidmetlerine almamağı
ta’ahhüd eder.
1- Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi bilcümle hudud-u hadiyyesi üzerinde Osmanlı Ordusu’nun her türlü nakliyyât-ı askeriye
kıta’ât-ı efrâdı, eşya ve malzeme-i harbiyye, erzak ve cebhâne ve ilh.
yapmasına muvâfakat eder.
2- Osmanlı Ordusu tafafından ta’yîn olunacak bir komisyon
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi’nin bir komisyonuyla müştereken Azerbaycan hududunun azamî kabiliyetine nazaran birinci
fıkrada zikredilen nakliyyât-ı askeriye Osmanlı Komisyonu reisinin
Osmanlı Ordusu Komutanlığı’ndan alacağı emir üzerine vereceği
talimât mucibince Azerbaycan Şimendüfer İdaresi’nin memuru ve
malzemesi vasıtasıyla icra olunacakdır.
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3- İki tarafa şimendüfer komisyonlarının müştereken ta’yîn edecekleri mühim istasyonlarda nakl olunan Osmanlı kıta’âtının i’âşe
ve istirahatlerinin te’mini ve nakliyât hakkında verilmiş olan seyr ü
sefer cedveli ve ta’limâtın Osmanlı Ordusu mensûbînine te’mîn ve
tatbîki vazifesiyle muvazzaf bir Osmanlı zâbiti ve ma’iyetine lüzumu kadar memur ve efrâd ta’yîn olunacakdır. Bu zabit istasyon ve
memurunun vazife ve işlerine müdahale etmeyecekdir. Naklolunan
Osmanlı kıta’âtınını i’âşesi için mumaileyh zabitin mümkün olan
yerlerde icra edeceği mübâya’âtı Azerbaycan Hükümeti teshîl ve
mumaileyh zabite mu’âvenet edecekdir.
4- İki ve üç numaralı fıkralarda zikr olunan komisyonlar iş bu
mu’âhedenin tarih-i imzasından nihayet bir hafta sonra şimdilik
Gence’de ifyâ-yı vazifeye başlayacaklardır.
Azerbaycan Hükümeti Şimendüfer İdaresi bu zamana kadar
şimendüfer komisyonlarına lazım olan ma’lûmâtı bilhassa hududdan azamî istifadeyi te’min edebilmek için hudud üzerinde bulunan bilcümle malzeme-i müteharrike mikdarıyla hududun ahvali ve
malzeme-i sâbitesi hakkında lâzım gelen ma’lûmâtı cem ü ihzâr etmiş bulunacakdır.
5- Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi gerek bizzât hattı ve
gerek malzeme-i sâbite ve müteharrikesini daima hüsn-ü halde bulundurmağı ve bunları gerek müteahhidî ve gerek ârızî her türlü
tahribâta karşı muhafaza ve avârızı sürat-i mümkine ile izâle ve telafi etmeği taahhüd eder.
6- Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi kendisinin dahi marzîsi
hilafında olarak herhangi bir sû-i kasdın zâyi’at ve tahrîbâta sebebiyet vermemesi için Osmanlı nakliyâtı icra edecek olan hududun
icâb eden noktaları askeri ile taht-ı te’mîne alacakdır. Bu muhafaza, hududun herhangi bir kısmında herhangi bir sebeple Azerbaycan
Hükümeti için mümkün olmadığı takdirde işbu muhafaza-i askeriye
hükümet-i müşarünileyha ile bi’l-itilâf Osmanlı Ordusu tarafından
deruhde olunacakdır.
7- Osmanlı Ordusu nakliyyât-ı askeriyesinin müsa’adesi nisbetinde Azerbaycan Hükümeti hatları üzerinde hükümet-i müşarünileyhanın her türlü nakliyâtına halel getirmemeğe çalışacakdır.
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Üçüncü Madde
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi Devlet-i Aliyye-i
Osmaniye’ce talep vuku’unda Bakü Limanı’ndaki müessesât ile
bahr-i Hazer’de bulunup kendisine aid olan sefâin ve diğer vesâit-i
nakliyyeyi maksad-ı askeriye uğrunda isti’mal edilmek üzere Osmanlı Hükümeti’nin emri altına vaz’ etmeği ta’ahhüd eyler.
Dördüncü Madde
Hükümet-i Osmaniyye ikinci ve üçüncü maddeler mucibince
haiz olduğu hakdan müttefiki bulunan hükümetler ordularını da istisade ettirebilir.
Beşinci Madde
Hükümet-i Osmaniyye Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi
dahilinde bulunan yollardan nakliyyât-ı askeriyye için istifade edebilecekdir.
Altıncı Madde
İşbu mu’âhede-nâme tasdîk ve tasdîk-nâmeleri bir ay veya
müddet-i kasîre-i mümkine zarfında Dersa’âdet’e te’âti olunacakdır.
Tasdîkan-li’l-makâl murahhaslarla işbu mu’âhede-nâmeyi imza ve
mühürleriyle tahtîm etmişlerdir.
İşbu mu’âhede-nâme iki nüsha olarak Batum’da tanzîm olunmuşdur.
Fî 4 Haziran 1334
Mehmed Hasan Hacinski
Halil
Mehmed Emin Resulzâde
Mehmed Vehib
Bâb-ı Âli Hukuk Müşavirliği
Numara: 39011, Tarih:4 Kanunsânî 1336, Nevi’:Müsvedde,
Hulasa
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi ile akd olunan mu’âhede
ve mukâvele-nâmelerin hükümet-i mezkure tarafından tasdîk edildiğinin iş’âr olunmasına nazaran ora ahalisine tâbi’yyetce yapılacak
mu’âmelenin istifsârına dair Tâbi’iyyet Müdiriyyeti müzekkeresi
Fî 14 Ağustos 1334 59692
Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyyesi ile akd olunan musâhalanâmenin hükümet-i mezkure Şûrâ-yı Millîsi tarafından tasdîk
edilmiş olduğu her ne kadar Şûrâ-yı müşarunileyha reisi Mehmed
Emin Resul imzalı karar-nâme suretinden müstebân olmakda ise
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de mu’âhede-i mezkurenin tasdîk-nâmeleri henüz te’âti edilmemiş olduğundan hükümeti henüz resmen tanınmış denilemeyeceği
cihetle ora ahalisinin tâbi’iyyeti hususunda hâl-i sâbıkından farklı
bir mu’âmele yapılamayacağı derkârdır. Ancak hükümet-i mezkurenin sulh-u umumîde vaz’ıyyeti sûret-i kat’ıyyede ta’ayyün edinceye kadar ahalisinin menşe’i nazar-ı itibara alınarak bunlara karşı
Rus teba’asından daha müsâ’adekârâne mu’âmelede bulunulması
muvâfık olacağının Tâbi’iyyet Müdiriyyeti’ne teblîğ buyurulması
menût-u müsâde-i âsafâneleridir.
BOA, Hariciye, Hukuk Müşavirliği Odası, nr. 107/7

E) RUSYA’YA TABİ OLAN İRAKLİ HAN’IN BÖLGEDEKİ
TÜRK HANLIKLARINA SALDIRMASI DURUMUNDA
İTTİFAKLA KARŞILIK VERİLCEĞİ

(İrakli Han’ın Rusyalı’ya tâbi olduğundan bahisle, Azerbaycan
hududlarına ve İrvan (Revan) Kalesi’ne tecâvüz vukuunda mevcut
vüzera, mîr-i mîran, serân-ı sipah ile Azerbaycan hanları ve Dağıstan hükümdarlarına karşı hep birlikte karşılık verecekleri, Devlet-i
Aliyye hizmetinde canla başla çalışılacağı, birkaç aydan beri İrakli
Han’a Çerkes içlerinden yol açılarak cephane ve mühimmat geldiği ve
hudud-u İslâmiyyeye tecâvüze hazır olduğu, İrakli Han’dan emniyet
câiz olmadığından, bahsedilen yolun yıkılmasına müsaade olunmasının Deraliyye’ye bildirileceği ve lâyıkıyla hizmet edileceğine dair
Şirvan Hakimi Muhammed Hasan Han tarafından yazılan arz.)
(1189) (1176)
Âlî-câh mu’allâ câygah devlet ü ikbâl-i hemrâh devletlü
sa’detlü mürüvvetlü mekremetlü re’fetlü peder-ü vâlâ-câhım sultanım Düstûr-ı celilü’ş-şan dâme iclâlühü’l-âlî hazretlerinin pişâh-ı
mekârim ihtivâları savbına.
Merâsim-i tevkîr ü ihtirâm birle cevâhir-i da’avat-ı hâlisât-ı
isâbet-mekrûn ve gevâhir-i tahiyyat-ı sâfiyyat-ı icâbet-nümûn ithâf
ü ihdâ ve tefekkud-i hâtır-ı mürüvvt-müzâhirleri alâ-vechi’t-ta’zîm
müra’ât ü istinbâ kılındığı siyâkında nümâyende-i senâver-i bîmerâları budur ki,
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Savb-ı refi’u’ş-şan dâverânleriyle an-asıl miyânede merbût
u müstahkem olan hulûs-u bî-pâyân ve sıdk-ı muhabbet-i fîrâvân
muktezâsınca ezkâr-ı cemâleleri teskârıyla sebîha-pîrâ-yı melevân
ve peyâm-ı âfiyetleri vürûduna müteakkıb ve nigerân iken bu evân-ı
meymenet-nişânda vesâtat-ı aliyye-i müşî râneleriyle padişah-ı
veliyyü’n-ni’met-i avâlim ve şehen-şâh-ı heft-ekâlîm efendimiz hazretlerinin cânib-i saltanat-ı seniyyelerinden merhameten li’l-İslâm
inâyet ü ihsân buyurulan fermân-ı inâyet-tev’emân ve dest-âvîz-i
mülukâne ve kerem-nâme-i sadaret-penâhî ve mektub-u re’fet-i nâmütenâhîleri hazîne kâtibleri mîr-i refi’ul-kadr İbrahim Bey bendeleri yedisiyle vâsıl ve bu vechile hakk-ı âcizânemizde olan inâyet
ü merhamet-i aliyye ve telattufât-ı amîmeleri ile beyne’l-a’dâ kadr
ü iftihârımız hem-ser-i semâ buyurulmuşdur. Cenâb-ı Lemyezel ü
Müte’âl celle ani’ş-şebih ve’l-emsâl hazretleri padişah-ı rû-yi zemîn
halledallaâhû hilâfeteh’ü ilâ-yevi’d-dîn efendimiz hazretlerinin
vücud-u hümâyûn-u mülükhânelerini hatalardan me’mûn ü masûn ve
a’dâ-i dîn ü Devlet-i Aliyye’yi zîr-i şemşîrelerinde kahr u ser-nigûn
eyliye, âmin. Rusyalu’ya teba’ıyyet etmek hasebiyle pişvâsı olup
hudud-u memâlîk-i Azerbaycan ve betahsîs Kal’a-i Erivanâ tecâvüz
ve tehattî etmek lazım gelür ise saltanat-ı seniyye-i şâhânede vâk’ı
vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve serân-ı sipâh ile havânîn-i
Azerbaycan ve hükümdârân-ı Dağıstan bi’l-muhâbere ale’l-ittifâk
mukâbele ve re’f olunması hususuna ihtimâm etmemiz emr ü fermân
buyurulduğundan mâ’ada madde-i mezbure mufassal rakîme-i seniyyelerinden ve mîr-i mumâileyh bendelerinin takrîrlerinden alâhaddihî ma’lum-u hâlisânem olmağla el-hamdülillâh ve’l-minne
bu muhlisleri eyaletimiz vile Ehlü’s-Sünnet ve’l Cemâ’at ve hemmezheb bulunduğumuz hasebiyle sâir havânîn-i Azerbaycan’a kıyas olmayıp uğur-u dîn ve hidemât-ı Devlet-i Aliyye’de bi’s-sıdk
ve’l-ihlâs cân-feşân edenlerden olduğum ve eslâf-ı müşîrâneleriyle
seleflerimiz mertebe-i uhuviyetten ezyed hulusları olup ale’l ittifak
hidemât-ı aliyyede bulunmuşlardır. Ve cenâb-ı devletleriyle dahi
ittifâk-ı ârâ dîn yolunda ve padişah uğrunda bezl-i makdûr edeceğim Hudâ’ya zâhirdir. Ve çend mâhdan berü bi’d-defe’ât Gence
Kalâsı mesfûr İrakli Han tarafından asker-i vâfıre ile mahsûr ve bermuktezâ-yu gayret-i diniyye canib-i senâkârlarından alâ kadri’ttâka
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zahîre ve asker ile mu’âvenet ve el-hamdülillâhi te’âlâ tahlîs olunduğu mîr-i mumaileyh bendeleri etrafıyla tahsîl-i vukûf etmekle
mantûkundan ma’lûm-u âlîleri buyurulur. Kal’a mezbure birkaç
seneden berü İrakli Han’ın zabtında olmak hasebiyle kapusuna Rusyalu askerini vaz’ etmek kaydında olduğu mesmû’-u hâlîsânem oldukda âdemlerini tard etdürüp ve muhâfız esbâbına derkâr olundukd
fî-mâ-bâ’d tarafımızdan mu’avenet olunmayup kal’a-i mezbure yine
hân-ı mesfûr tarafından zabt olmak üzere Rusyalu tarafından gerek
ahali-i Gence’ye ve gerek canib-i senâverîye vürûd edip tenbîh-i
âmîz tahrîrât-ı menhûselerinden dahi ma’lûm-u devletleri buyurulur.
Kaldı ki hân-ı mesfûr Rusyalu’ya Kemâliye teba’ıyyet ve derûn-u
Çerkes’den tarîk-i vâsi’ küşâde ve peyderpey kendiye top ve cebhane ve mühimmât-ı sâire vürûduyla hudud-u memâlîk-i İslâma tahattî
ve tecâvüze müteheyyi’ü âmâde olduğu dahi ma’lûm-u âlîleridir.
Gence Kal’ası an-asıl devlet-i Aliyye-i ebed peyvedin binası olup
ve derûn-u Azerbaycan’da kılâ’-ı sâire kıyâs olmayup kufl-i rasîn
olup ma’âzallâhi te’âlâ yed-i küffâra giriftâr ve derûnuna Rusyalu
dühûl etmek lazım gelür ise küll-ü memâlîk-i mahsûreye zarı olduğu
cây-ı iştibah değildir. Tarih-i senânâmeden çend rûz mukaddem yine
kal’a-i mezbure ahalisinin mahsus taraf-ı senâkârîlerin ricâ-nâmeleri
vürûd ve İrakli Han-ı mefsedet-nişan tekrar kal’a-i mezbureyi
muhâsara etmek üzere oğlu Elmas Mirzâ’yı ve damadı Davud Bey
ve Şemessînlü Ali Sultan’ı asker-i vafire ile irsâl ve etrafımızdan yine
isti’ânet etdiklerine binaen hin-i vürûdlarında tevfik-i inâyet-i Bârî
celle şânûhû ile müdâda’a-i a’dâ hususunda ihtimâm ve muallamızı
ve ahâhşî-i mezbure dahi ber-muktezâ-yı gayret-i İslâmiye metânet
üzre hareket ve ta’assub-u Din-i Şeriat-ı Muhammedî’de pâ-bercâ-yı
istikâmet olmalarını tahrîr birle takviyet verilmişdir. Ve mukaddemâ
Nadir Şah vaktinde Gence Kal’ası’na ecdâdınız Vezir İshak Paşa ve
Yusuf Paşa merhûmlar tarafından kemâliyle mu’âvenet olduğuna binaen savb-ı vâlâ-şânlarından dahi ist’ânet ve hâl-i tekeddürme’alletin
Devlet-i Aliyye’ye arz u istirhâm buyurmaları niyâziyle bâ-delâlet-i
muhlisî bir kıt’a mahzar yollu arîza dahi taraf-ı devletlerine irsâl etmişlerdir. İran bâî-sahib ve herkes birer memleket zabtıyla tavâ’if-i
mülûk olup …. Rusylu’ya mukâvemet ve mukâbele edemeyecekleri
ma’lûm-u sa’âdetleridir. Cümlemiz merhâmet ü şefkât-i padişahîye
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muhtacız. Mîr-i âlî-kadr İbrahim Bey bendeleri bâ-menâşir-i aliyye zemîn-i İran’a geleliden berü Rusyalu tarafından iğfâl zımnında tahrîrât-ı menuûseleri ve elçileri ve İrakli Han’ın dahi âdemleri
ma’an havânîn-i Azerbaycan’ı birkaç defa devr etmeleriyle küberâ-yı
Dağıstan’dan Usumi Han ve Şemhal ve Akkuşa kadısının emânetleri
ma’rifetimiz ile teslîm ve Kûh-i Elbruz küşâd olundukda asâkir-i
vâfire ile Gence’de veya havali-i Câr’da cem’ olmak üzre mîr-i mumaileyh ma’rifetiyle mu’âhedeleri olunduğu havânîn-i müşarünileyhim tahrîrâtlarından ma’lûm-u sa’âdetleri olunur. Bi-mennihî te’âlâ
hidemât-ı dîn ü Devlet-i Aliyye’de teşmîr-i sâ’id-i ihtimâm olunduğu bî-iştibâhdır. Hân-ı mesfûrun vaktiyle te’dîb ve gûşmâline himmet ve müsâ’de-i aliyye buyurmaları hususu inâyetlü vezir-i a’zâm
efendimize dahi bâ-arzuhâl tahrîr ve mîr-i mumaileyh bendeleri
hitâm-ı memuresiyle irca’ ve ulemâ-yı mu’teberimizden fazîletlü
Ali Efendi dâ’ileri dahi tefrîkân irsâl ve hassaten işbub du’â-nâme
tahrîrine bâdî ve firistâde-i nâdî-i sa’âdetleri kılındı. İnşallahü te’âlâ
ledâ-şerefi’l-vusîl mîr-i mumaileyh fi’lhakîkâ reşîd ve fehîm bendeleri olup çend maâhdan berü bu havalinin cümle keyfiyyâtına vâkıf
olmağla manûkundan ve efendi-i mumaileyh dâ’ileri takrîrlerinden
dahi ma’lûm-u âlileri buyurulur. Han-ı mefsûrdan fî-mâ-ba’d emniyet câ’iz olmayup mîr-i mumaileyh ile müzâkere olunduğu vech
üzre tarîk-i mezbûrun hedm olunmasına müsâ’ade buyurmaları hususunu tafsîlen Der’aliyye’ye arz buyurup ve bundan böyle canib-i
vefâ-müncâniblerini hâtır-ı devletlerinden dûr ü ib’âd buyurmayup
rakîme-i re’fet-i res’imeleri zımnında ircâ’-ı hidemât-ı lâyıkalarıyla
yâd ve tefrîhu’l-fu’âd buyurmaları me’mûldur. Bâkî eyyâm-ı devlet
ü iclâl bekâm bâd.
(1189)
El-muhibbü’l Muhlis
Hakim-i Şeki ve Şirvan
Muhammed Hasan Han
BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 94-B, 94-L
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F) İRAKLİ HAN’LA İTTİFAK EDEN RUSYALU’YA KARŞI
VÜZERA VE KOMUTANLARLA BERABER İRAN VE
DAĞISTAN HANLARININ MUKABELEDE BULUNACAĞI

(Padişah tarafından gönderilen hediyelerin kendisine ulaştığını;
İrakli Han’ın Rusyalu’ya tâbi olmasıyla Rusyalu’nun Azerbaycan,
Şirvan ve Gence kalelerine saldırması halinde serhaddeki vezir, beylerbeyi ve komutanlarla beraber İran ve Dağıstan hanlarının ittifak
ederek düşmana karşılık verileceğini bildiren Şeki ve Şirvan Hakimi
Muhammed Hasan Han’ın arzuhâli.)
(1189) (1776)
Devletü inayetlü merhametlü mürüvvetlü veliyü’n-ni’âm liâmeti’l-âlem ve kesîrü’l-kerem li kaddetü’l-ümem efendim sultanım
hazretlerinin niyâz-gâh-ı çeşm-i niyâz sûde ve çehre-i rıkkıyet fersûde
kılındığı siyâkında arzuhâl-i abd-i kemîneleridir ki lazime-i zimmet-i
sâdıkâne ve vâcibe-i uhde-i âcizânem olan istidâmet-i eyyâm-i ömr
ü devlet-i zıll-i ilâhî ve dav’ât-ı hayriyye-i rûz-efzûn-u veliyyü’nni’amâneleri tekrar ve tezkârına müdâvemet üzre olduğum evkât ve
sâ’atdan bir ân-ı sa’d-iktirânde hala Vali Çaldır Vezir-i celîlü’ş-şân
sa’âdetlü Süleyman Paşa pederimiz hazretleri vesâtatlarıyla inâyet
ü ihsân buyurulan fermân-ı kaza-ceryân ve kerem-nâme-i sâmî-i
veliyyü’n-ni’amâneleri dest-âvîz-i mülükâne olmak üzre bir adet
murssa’ sâ’at ve sikke-i hasene-i hazret-i şehriyârîden bin aded
cedîd nısfiyye ve bin aded cedîd rub’iyye vezîr-i müşarunileyh hazretlerinin hazine kâtibleri İbrahim Bey kulları yediyle tamamen vâsl
ve bu vechle olan inâyet ve merhametlerinden kadr-i çâkerânem
isti’lâ ve ser-i iftihârım resîde-i evc-i a’alâ buyurulmuşdur. Cenâb-ı
Hudâvend-i cihân ve rûzî-dihende-i ins ü cân celle şânühû hazretleri şevketlü kerâmetlü kudretlü azemetlü padişah-ı Dârâ-derbân
ve şehen-şâh-ı (İ)skender-unvân efendimiz hazretlerinin vücûd-u
hümâyûn-ı mülükânelerin hatâyâ-yı dehr-i bulaşemunden me’mun
ve masûn ve a’dâ-yı dîn ü Devlet-i Aliyye’yi karîn-i kahr u ser-nigûn
eyleyüp inâyetlü merhametlü veliyyü’n-ni’am efendimizi dahi sadr-ı
sadâret-i uzmâlarından devâma makrûn eyleye, âmin. Bî hürmet-i
men-câ’e rahmeten li’l-âlemîn. Fermân-ı celîlüş-şân ve keremnâme-i âlîleri me’âllerinde İrakli Han-ı delâlet-nişân Rusyalu’ya
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teba’ıyyet etmek hasebiyle pişvâsı olup hudud-u memâlik-i Azerbaycan ve be-tahsîs Kal’a-i Erivan’a tecavüz etmek lazım gelür ise
serhaddât-ı şâhânede vâkı’ vüzerâ-yı izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve
serân-ı sipâh havânîn-i İran ve Dağıstan ittifak-ı arâ mukâbele ve
def’i-i a’dâ hususunda ihtimam olunması tasrîh buyurulduğundan
başka mîr-i mumaileyh kullarıyla lisânen fermân buyrulan emr ü
tenbîhât-ı aliyyleri ba’de’t-tefhîm ma’lûm-u âcizânem olup inşallâhü
te’âlâ ber-muktezâ-yı emr-i âlî herhalde hidemât-ı aliyyede bi’ssıdk ve’l-ihlâs teşmîr-i sâ’d-i ihtimâm olunacağı Cenâb-ı Hüdâ-yı
Müte’âl hazretlerine zâhir ve mir’ât-ı aks-endâz-ı âlem-i veliyyü’nni’amânelerine dahi nümâyân olunması me’mûl-u çâkerânemdir.
Bu madde mevâdd-ı sâireye kıyâs olmayup bermuktezâ-yı gayret-i
İslâmiyye cümlemiz hidemât-ı din ü Devlet-i Aliyye’de ittifak-ı
ârâ bezl-i makdûr etmek vâcibe-i zimmetimizdir. Ve ale’l-husus
bu kulları sâire kıyâs olmayup kadîmden eben-an-cedd. Devlet-i
Aliyye-i ebedü’d-devâmın bende-i dîrînelerinden olup padişâhân-ı
İran vAkillerinde bile anlara ser-fürû olunmayup âvihte-i dûdmân-ı
dâmen-i ihsân-ı şevket-nişân-ı zî-şân-ı Devlet-i Aliyye’den olduğum ma’lûm-u âlemiyândır. Ve bu havâlîde ser-zede-i zuhûr olan
havâdisât hakîkat-i hâl üzre haâk-i pây-ı devletlerine arz ı takdîm
etmek dahi muktezâ-yı izzet-i dîniyyeden olmağla İrakli Hân-ı
mefsedet-bünân Rusyalu’ya teba’ıyyet ve tarîk-i Ananur’u küşâd
etdirdikten sonra peyderpey kendüye mu’âvenet ve külliyetlü takviyyet verildiğinde memâlîk-i Azerbaycan’ı zabt u teshîr etmek
dâ’iyesiyle bi’d-defe’ât tahrîrât-ı menhûseleriyle Rusyalu elçisi
havânîn-i Azerbaycan’ı devr eylediğinden başka mukaddemâ Gence
Kal’ası İraklı Han tarafından zabt u derûnunda âdemini vaz’ etmiş
olduğundan bu sene-i mübârekede derûn-u kal’aya Moskovlu’yu
vaz’ etmek sevdasında olduğu ve Gence Kal’ası Şeki’ye onsekiz
saat mesafede olduğundan haber-i mezbûr mesmû-ı âcizânem olduğu gibi ahali-i kal’aya tarafımızdan mu’âvenet ve mefsûrun âdemini
tard u teb’îd ve muhafaza esbâbına ihtimâm ve derkâr olundukdan
sonra kal’a-yı mezbûre birkaç mâh zarfında han-ı mesfûr tarafından
çend def’a mahsûr ve tazyîk olundukda gerek asker gerek zâhîre ile
cânib-i kullarından mu’âvenet ve tasallut-u a’dâdan istihlâs olunduğu ahali-i merkûmenin vali-i Çıldır vezir-i müşarünileyh hazretleri498

ne tahrîr eyledikleri istigâse-nâme-i arîzânelerinden muhât-ı ilm u
inâyetleri buyurulur ve han-ı mesfûr tarafına kal’a-yı mezbûre terk
olunup ve tarafımızdan ahali-i Gence’ye mu’âvenet olunmak üzre
Rusyalu tarafından canib-i kullarına ve gerek ahali-i kal’aya vürud
eden tenbîhât-nâme-i menhûseleri dahi türâb-ı akdâm-ı meymenetirtisâmlarına irsâle ictirâ olunmuşdur. Manzûr-ı inâyetleri buyurulur
ve Gence Kal’ası derûn-ı Azerbaycan’dan kılâ’-yı saireye kıyâs olmayup fi’l-asl Devlet-i Aliyye’nin binâsı ve metin ve müstahkem
bir kal’ası olup ma’âzallâhi te’âlâ tekrar yed-i küffâra giriftâr ve
taraflarından derûnuna Rusyalu vaz’ olunmak lazım gelir ise küll-i
memâlîk-i İran ve Dağıstan canib-i küffâr-bedgirdâr tarafındn zabt
olunacağından gayri memâlîk-i şâhâneye dahi zarr-ı küllî olacağı
azher-mine’ş-şemsdir ve han-ı mesfûrun dahi fî-mâ-ba’d bir vechle
mekr ü hîlesine firîfte olmağım kat’â câ’iz olmayup heman vaktiyle
te’dîb ve gûşmâline ihtimam olunmak lazime-i himmet-i veliyyü’nni’amâneleridir. Kaldı ki emr ü fermân buyurulduğu vech üzre bu
kulları mutasarrıf olduğum eyalet ve semt-i çâkerâîde olan asâkîr-i
Dağıstan ve vezir-i müşarünileyh hazretleriyle kadîmden mu’ârefe-i
külliyemiz olup ve hem-civar olduğumuz hasebiyle bi’l-ittifak
hidemât-ı dîn ü Devlet-i Aliyye’de sarf-ı nakdîne-i can edeceğim
ma’lûm-u inâyetleri buyurulmak bâbında işbu arzuhâl tahrîrine bâdî
ve mîr-i mumaileyh kulları i’âde ve hassaten ulemâmızdan Ali Efendi
dâ’îleri tarfîkan irsâl-i hâk-i pây-ı devletleri kılındı. Bî-mennihî te’âlâ
hâk-i pây-ı iksir-ayârlarıyla müstesid oldukda kuvve-i nâtıkâsına
tevdî’ kılınan ahbâr u asâr ba’de’l-istinâk muhât-ı ilm-i âlileri buyuruldukda fî-mâba’d bu kulları sair bendegân-ı Devlet-i Aliyye
misüllü sebt-i cerîde-i çâkerân ve vüs’-i âcizânem olan hidemât-ı
aliyyeyi uhde-i sâdıkneme ihâle buyurulmak ile beyn’l-akrân müftehir ve mübâhi buyurulmak babında emr ü fermân devletlü inâyetlü
veliyyü’n-ni’âm efendim sultanım hazretlerinindir.
(1189)
El-muhibbü’l Muhlis
Hakim-i Şeki ve Şirvan Muhammed Hasan Han
BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 94-M
AZERBAYCAN HADİSELERİ
(Azerbaycan taraflarıyla ilgili bazı haberlere dair Van Muhafızı
Mîr-i Mîrân Ahmed Paşa tarafından gönderilen yazıların hülasala499

rıyla aslının takdim edildiği hakkındaki arz üzerine, Azerbaycan havadisinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğine dair hatt-ı hümâyûn.)
(1194) (1780)
Şevketlü Kerâmetlü Mehâbetlü Kudretlü Veliyy-i Ni’metim
Efendim,
Azerbaycan taraflarının havâdisine dair vesâir bazı hususa
mütedâir Van Muhafızı mîr-i mîrandan Ahmed Paşa kulları tarafından bu def’a vârid olan tahrîrât madde be madde hulâsa ve iktizâsı
bâlâlarına sürhile işaret ve manzûr-u hümâyûnları buyurulmak içün
asıl tahrîrâtıyla ma’an ma’rûz-ı atebe-i ulyâ-yı şahaneleri kılındığı
ma’lûm-u hümâyûn-u tâc-dârileri buyruldukda emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü veliyy-i ni’metim efendim padişahım hazretlerinindir.
G) RUSLARIN AZERBAYCAN VE REVAN KALESİNİ
ELE GEÇİRMEK İÇİN YAPTIKLARI HİLELERE KARŞI
AZERBAYCAN HANLARINA YARDIM YAPILMASI İSTEĞİ

(Revan Hanı Hüseyn Ali Han’ın vefat edip ahalinin ittifak ile
İsmi (?) Han’ı han nasbettikleri, geçmişte Tiflis Hanı İrakli’nin Revan
Kalesi’nde gönlü olduğu ve bunu ele geçirmek için Rus askerleriyle
birlikte muhabere etmesiyle müteveffa Ali Han’ın Deraliyye’ye iltica ettiği, bunun üzerine de İrakli Han’a yazı yazılıp kaleden el çektirildiği, ancak İrakli Han’ın hala Revan Kalesi’ni ve Azerbaycan’ı
tamamen elde etmek için çeşitli dolaplar çevirdiği, buna mani olmak
için Bayezid ve Muş sancakları mutasarrıflarına yazı yazılıp Azerbaycan hanlarına yardımcı olmalrının istendiğine dair Çıldır Valisi
Süleyman Paşa’nın takrîri.)
28.Z.1197 (34 Kasım 1783)
Benim Sa’âdetlü Mürüvvetlü Mekremetlü Re’fetlü Karındaş-ı
E’azz ü Erkemim Sultanım Efendi-yi Celîlü’ş-şân Hazretleri,
Hemvâre mesned-ârâ-yı sa’âdet ü ikbal ve mezhar-ı tevfîkât-ı
Hudâ-yı Müte’âl olmak da da’avâtı edâ ve ikmâl kılındığı siyâkında
nümâyende-i muhlis-i bî-merâlarıdır ki nezd-i hulûs-kârîde olan
çukadârları İbrahim Ağa kulları Zilhicce’nin yirmi sekizinci yevm-i
sebt itmâm-ı hidmet-i memuresiyle savb-ı sa’âdetlerine âzim ve râhî
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olunmuş iken Revan Hanı Hüseyn Ali Han’ın fevt olduğu haberi
Kars tarafından canib-i hulûs-verîye tahrîr eylemişler idi. Müteveffâyı mumaileyhin onbeş yaşında Gulâm Ali namında eğerçi bir oğlu
var, lakin babasının cenazasiyle kal’adan taşra çıkdıkda Revan ahalisinin ittifak ü ittihadlarıyla içlerinde cümleden sâhib-i servet ve
fâ’ik İsmi (?) Han demekle meşhur ve ma’rûf kimesneyi han nasb ve
kal’a-i mezburu zabt ettirdiklerini dahi tarafımıza tahrîr etmişler idi.
Tiflis Hanı İrakli Han’ın kal’a-i mezbureye ne rütbede matman-ı nazarı olup hatta sene-i maziyede asâkir-i vâfire ve top ve cebhâne ile
kal’a-i mezbureyi teshir etmek dâisiyle üzerine varup muhârebe ve
muhasara etmiş iken müteveffâ Hüseyn Ali Han canib-i muhlisîye
ilticâ edüp etbâ’-ı mahsusamız bendeleriyle han-ı mersûma tahrîr
olunup kal’a-i mezbûreden keff-i yed etmek üzre tahrîreb ve takrîren
nush-ı pend-âmîmiz te’sîr edüp kalkup Tiflis’e revâne olmağla bu
hılâlde hân-ı mersûm Moskovlu’ya teba’ıyyet ve şimdilik üç bin
Rusyalu’nun asker-i menhûsesini edevât-ı cengü peykârlarıyla
Tiflis’e duhûl etdirmekle han-ı mersûm bu hengâmda ma’iyyetinde
olan asâkir-i menhûse ile kal’a-i mezbûru cebren veyahud âhar bi
hile ve hud’a ile zabt u teshîr etmek ihtimali olur ise Rusya kuvvetiyle mazallahü te’âlâ Azerbaycan’ı külliyen kabza-i dest-i teshîr
edeceği ve hadşe-i azîm olacağı melhûzuyla der-akab Bazyezid ve
Muş sancakları mutasarrıfları izzetlü İshak Paşa ve Maksûd Paşa,
hazerâtına birer kıt’a mektûb tahrîr olunup Revan ve Hoy taraflarına
hem-civâr ve gereği gibi mu’ârefeleri olmak hasebiyle ahalisine ve
han olan kimesne gürûh-u muvahhidînden oldukları takrîbiyle kendülerine takviyyet ve istihkâm vermelerini ve kal’a-i mezbûrenin
şimdilik gereği gibi hıfz u hırâsetine ihtimam ve dikkat eylemelerini paşa-yı mumaileyhima taraflarına tevdî’ ve tavsiye olunduğu
ma’lûm-ı şerîfleri buyurulmak içün hassaten kâ’ime-i muhâlesat
intimâ tahrîrine ibtidâr olundu. Bi-avnihî te’âlâ ledâ-şerefî’l-vusûl
fî-mâ-ba’d dahi ne vechile haberi istimâ’ olunur ise tafsîl üzre taraf-ı
şeriflerine arz olunur.
Fî 28.R.1198
Mühür
Süleyman
BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 324 G
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H) RUSLARIN, İRAN HANLARINDAN KENDİLERİNE
TABİYYET TALEBİNDE BULUNMALARI

(Rusların Ananur yolunu tamamlayarak bugünlerde Tiflis’e gelecekleri, ancak Tiflis Hanı İrakli’nin Rusların Osmanlı topraklarına tecavüz etmeyeceklerini belirttiği; İrakli Han ve Açıkbaş Hanı
Süleyman ile dostluk ve haberleşmenin devam ettiği, Rusların, İran
hanlarından kendilerine tâbiiyyet talebinde bulunduklarının duyulduğu, Tebriz ve Hoy hanlarıyla Ruslarla alalakalı istişarenin…)
(Tiflis Hanı İrakli Han’ın Ruslarla işbirliğine girerek Osmanlı
ülkesi ile Azerbaycan, Dağıstan, Revan ve İran taraflarına tecavüz
emelinde olduğu; buna karşı Çıldır Valisi Vezir Süleyman Paşa ve
Bayezid Mutasarrıfı İshak Paşa işe haberleşerek İran, Dağıstan,
Azerbaycan hanları, Hoy Hanı Ahmed Han ve Şamahı Hanı ile ittifak ve ittihad içinde hareket etmesi hususunda Şirvan Hanı’na gönderilen hatt-ı hümâyûn.)
Evâhir-i c. 1198 (22 Nisan 1784)
Taraf-ı Hümâyûn-u Hazret-i Cihan-dârîden Şirvan Hanı (…)
Han dâmet me’âlîhiye yazılacak Nâme-i Hümâyûn müsveddesidir.
Cenâb-ı emâret-me’âb hükümet-nisâb devlet-nisâb sa’âdetiktisâb zü’l-kadri’l-etemm ve’l-fahri’l-eşemm alem-efrâz-ı hıtta-ı
şehâmet yeke tâz-ı arsa-i celâdet mesned-ârâ-yı fermân-rânî bi’l-fi’l
Şirvan hanı olan (…) Han dâmet me’âlîhi tahiyyât-ı zâkiyyât-ı şahâne
ve teslîmât-ı vâfiyyât-ı padişahâne ki hüsn-ü teveccühât-ı bî-kerâne-i
hidivâneden fâyıh olur, mütâla’a kılındıktan sonra ma’lumunuz ola
ki, keffe-i sekene-i İran ve umumen kuttân-ı memâlik-i Azerbaycan ittihad-ı diyânet-i İslâmiyye cihetiyle öteden beri hânedan-ı
muhalledeü’l-erkân-ı saltanat-ı seniyyemizin hem-millet ve hemcivarı olup zaman-ı adâlet-iktirân-ı şehriyârânemizde ahali-yi
mezkûre haklarında teveccühât-ı mekârim-gâyât-ı dâverânemiz
ecdâd-ı izâmımız enârallâhü te’âlâ berâhînehüm zamanlarında efzûn
olduğu nümâyân ve gayret-i diniyye ve hamiyyet-i milliyye hesabiyle ol aktârın mekâyid-i a’dâ-yı desâyis-nişandan sıyânet ü hıraâseti
zimmey-i himmet-i husrevânemizde lâbüdd idüğü zâhir ü ayândır.
Tiflis Hanı İrakli Han Rusyalu işe şerâ’it-i ma’lûme üzerine akd-i
mu’âhede ve peymân eylediği ve merâmı Azerbaycan hanlarını
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temhîd-i mukeddemât-ı muhayyilâne ile birer takrîb vifâk-ı devlet-i
İslâmiyye’den tahvîl birle ma’âzallâhü te’âlâ dünya ve ahretlerini
harâb edecek Rusya Devleti mütâba’atına icbâr etmek fikri idüğü
bundan akdem lede’l-istihbâr mücerrede havânîn-i Azerbaycan’ı
ikâz zımnında bi’l-fi’l sadr-ı a’zamımız tarafından hala Çıldır Valisi
vezirim Süleyman Paşa iclâlehû ve Bayezid Mutasarrıfı İshak Paşa
dâmet me’âlihiye tahrîrât-ı tastîr ve mecmû’-ı hanân-ı Azerbaycan’a
keyfiyyeti iktizâsına göre bi’l-muhâbere ifâde kendülere olan
tahrîrâtı irsâl eylemesi derci ve İrakli Han-ı mesfûrun Rusyalu ile
akd eylediği şerâ’it-i mu’âhedesinin sureti tayy ile tesyîr olunmuş
idi. El-hâletü hâzîhi vezîr-i müşarünileyhin hanân-ı mumaileyhime
gönderdiği Süleyman nam âdemi vesâtatiyle cânib-i müşarünileyhe
gönderdikleri tahrîrât taraf-ı müşarünileyhden Der’aliyye’me tesyîr
olunmağla cümlesinin mefhûmları ve mefsûl-u tahrîrât olan merkûm
Süleyman’a olan vesâyâları muktezası üzre devlet-i seniyyemiz
ittihâdında sebât ü metânetleri derkâr ve selâbet-i diniyyelerini imâ
ve iş’âr etmeleriyle bâ’is-i inbisât-ı dâverânemiz olup ve halen Hoy
Hanı Ahmed Han dâmet me’âlîhi hanân-ı Azerbaycan’ın esen ü akdemi ve öteden berü kemâl-i diyânet ü sadâkat ile şöhret-şiâr olması mülâsebesesiyle devlet-i seniyyemizin manûr ve mültezîmi ve
uğur-u din-i mübîn ü devlet-i ebed rehîmizde ez-cân ü dil sarf-ı tâb ü
tâkat edeceği meczûm ve hanân-ı mümaileyhin tarafına olan râbıta-ı
derûn ve mütâba’atları ma’lûm olduğunda beynlerinde serkerde
ve sipeh-sâlâr mesâbesinde olmak hasebiyle din-i mübîn gayretin
iltizâm ve daima Çıldır Valisi müşarünileyh ve Bayezid Mutasarrıfı
İshak Paşa dâmet me’âlîhi ile muhâbere merâsimine ri’âyet ve her
cânibe nezâret ederek bir an gâfil olmayarak müteyakkızâne harekete ikdâm ve İrakli Han tarafından hudud-u memâlik-i İran’a ve betahsîs istima’ olunduğuna göre Revan taraflarına veyahud memâlîk-i
mehrûsemize bir gûne sû-i kasd alâ’imi Rû-nümûn olur ise ol havalilere karîb olan serhaddât-ı mensûremizin ve cevâniblerinde
bulunan vüzerâ-yı izâm ve ümerâ ve hükkâm vesair hademe-i
saltanat-ı seniyyemiz ve tavâ’if-i askeriyye zâbitânı taraflarından
kendülere minkülli’l-vücûh mu’âvenet ve takviye-i bâzû-yı salâbet
ü iktidârlarına ikdâm ü dikkat eylemeğe taraf-ı saltanat-ı seniyyemizden memûr olmalarıyla han-ı mesfûr ve ağavâtı taraflarından
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Devlet-i Aliyyemiz arazisi hududlarına ta’ârruz misüllü hâlet sünûh
eder ise anlar dahi zâhiren ve bâtınen ittifak ü ittihâd birle din gayretini ele alıp a’dânın dilîrânın bi’l-mukâbele müdâfa’larına ve gerek
memâlik-i Azerbaycan ve gerek hudud-u arazi-i saltanat-ı seniyyemize pânihâde-i nühûset olmamaları esbâbının istihsâline sarf-ı
tâb ü tüvân eylemeleri merâm-ı isâbet-encâm-ı hümâyûnumuz olduğunu ifhâm siyâkında bi’l-cümle hanân-ı Azerbaycan-ı mümaileyhime emsile-i husrevânemiz ısdâr olunup ve siz ki han-ı diyânet
ü sadâkat-i mâderzâd ve zamîr-i safvet-semîrinizde muzmer olan
hulûs u istikâmet-i Hûda-dâd muktezâsınca a’zâm ü ecell-i düvel
ve merci’ ve melâz-ı âmme-i milel ü Nihal olan Devlet-i Aliyyemizin cümleden ziyade meyle ü muhabbet-i tabîi ve sık u samiminiz ve ittihâd-ı diniyye ve yek-cihetî İslâmiyye hasebiyle hânedân-ı
kaviyyü’l-erkânımıza bu ana dek kesb-i intimâ ile kesr-i unûf-ı
müşrikîn ve nusret ü takviyyet-i dîn ü devletimiz hususunda hulûs-u
taviyyetiniz daima rûh-nümâ olduğu vâreste-i kayd-ı işkâl olduğuna
binaen bu hususda sizden muktezâ-yı asâlet ü diyanet ve münbeğayı hamiyyet ü besâletiniz üzre himâyet-i beyzâ-yı İslâmiyyeye himmet sünhu memûl ve muntazar olup bu babda taraf-ı şahanemizden bir hususda kat’â tecvîz-i kusur olunmayacağı ve bir vAkilde
a’dâ-yı din ü millet olan küffâr-ı hâk-sârdan emniyyet ve dürüstlük
me’mûl olmayup her ne tarîkla izhâr-ı mülâyemet ü dostî ederler ise
dahi ma’âzallahi te’âlâ z’umlarınca bünyân-ı düvel-i İslâmiyyenin
karîn-i indirâs olması maslahâtı içün olduğu ve bu suret de serî’ü’zzevâl olan dünya-yı fânîyye firîfte olunmayup rûz-ı cezâda sâhib-i
şefâ’at aleyhi ve alâ-âlihî veashâbihî ezka’t-tahiyye hazretleri hacil ü şerm-sâr olunmayacak vechile i’lâ-yı kelimetullâha dikkat
kâffe-i mü’minîn ve muvahhidîne vâcib ü mütehattim olduğu ve
bu emr-i dinde kendüden gayret-i dîniyyeye muvâfık ve hamiyyet-i
İslâmiyyeye lâyık mesâ’î-i mebzûre-bürûzu me’mûl-i zamîr-i
ilhâm-semîr-i şehriyâremiz idüğü beyanıyla halen Şamahı Hanı
cenâblarına dahi mahsus nâme-i hümâyûn-ı mülâtafet-makrûnumuz
tesyîriyle ifade olunduğu ma’lûm-ı diyanet-melzûmumuz oldukda
zât-ı diyanet-âyâtınızda olan mezîd-i reşâd ü reviyyet ve kemâl-i
şehâmet ü salâbet muktezâsınca gerek Şamahı Hanı müşar ve gerek sair hânân-ı Azerbaycan-ı mümaileyhim ile ittihâd ü ittifâk ve
504

bâhusus Çıldır Valisi ve Bayezid Mutasarrıfı ile muhabereye himmet
birle havene-i din-i mübîn-i hadî’at-karîn taraflarından hudud-u İran
be memâlîk-i Azerbaycan ve be-tahsîs Dağıstan ve eyalet-i Şirvân taraflarına veyahud Devlet-i Aliyyemiz hududlarına o makûle bir sû-i
kasd alâyimi ihsâs olunduğu halde müdâfa’a-i a’dâ-yı dine muktezâyı sadakât ü diyânetiniz ve sizden melhûz-ı hümâyûnumuz olduğu
üzre ve birbirinizi ile ittifâk ü ittihâd ve yekcihedî-İslâmiyyeye
ri’âyet ederek gerek hudud-ı Azerbaycan’a ve gerek arazi-i Devlet-i
Aliyyemize bir vechile takviyet-i din-i mübîne ihtimâm ile mezkûr-ı
elsine-i enâm olacak asâr-ı hamîde ve hidemât-ı sa’îde izhârına bezl-i
cell-i ihtimâm ve herhalde tahsîl-i rızâ-yı mülûkanemiz ile hakkınızda du’â-yı hayr-ı ıserî’üt-te’sîr-i husrevânemizi celb ü cezbe sa’y-i
mâ-lâ-kelâm eylesiz
Fî Evâhir-i C. Sene (11)98
BOA, Nâme-i Hümâyûn Defteri, nr. 9, s. 148.
I) TİFLİS HANI İRAKLİ HAN’IN TECAVÜZ VE
HİLELERİNE KARŞI REVAN VE HAVALİSİNİN
İSTİHKAMINA DAİR HATT-I HÜMAYUN

(Revan Hanı Gulan Ali Han’ın katli olayında Tiflis Hanı İrakli
Han’ın dahli bulunmadığı, Revan ahalisi arasında çıkan anlaşmazlığın sona erdiği ve Revan’ın şimdilik emniyette olduğu, İrakli Han’ın
Revan Kalesi’ne yapması muhtemel tecavüzlere karşı Çıldır Valisi,
Kars Muhafızı ve Bayezid Mutasarrıfının Hoy Hanı Ahmed Han ile
haberleşerek birlikte hareket edecekleri, İrakli Han’ın Revan ahalisini kendine tâbi kılma teşebbüsünün sonuçsuz kaldığı, Revan ve
Tiflis Hanlıkları arasında daha önce yapılmış olan muahedenin ihlâl
edilmeden sürdüğü vesair teferruata dair Çıldır Valisi, Bayezid Mutasarrıfı, Kars Muhafızı ve Revan Hanı’ndan gelen tahrîrât ve arîzalar
üzerine Revan ve havalisinin istihkâmı ve İrakli Han’ın hilelerine
karşı uyanık bulunulması hususunda sâdır olan hatt-ı hümâyûn.)
13.Za.1198 (28 Eylül 1784)
Hala Çıldır Valisi olan Vezir-i Mükerrem İzzetlü Süleyman Paşa
Hazretleri tarafından vârid olan tahrîrâtın hülasasıdır.
Fî 13.Za.(1)198
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İ) REVAN’A TECAVÜZ EMELİNDE OLAN TİFLİS
HANI İRAKLİ HAN’A KARŞI AZERBAYCAN HANLARI
ERZURUM VALİSİ VE BAYEZİD MUTASARRIFI İLE KÜRT
EMİRLERİNİN HAZIR OLMALARININ İSTENMESİ

(Revan Hanı Gulam Ahmed Han ve kardeşinin katlinin Revan
ahalisince gerçekleştirildiği, Azerbaycan hanları ile Erzurum Valisi, Bayezid Mutasarrıfı ve Kürt beylerinin düşman saldırısına karşı
hazır olduklarına dair takrîr üzerine gerekli tedbirlerin alınması ve
emirlerin yazılmasını âmir hatt-ı hümâyûn.)
(1198) (1784)
Şevketlü Kudretlü Kerametlü Adaletlü Veliyy-i nimetim efendim Padişahım,
Revan Hanı Gulam Ali Han güya Tiflis Hanı’nın desîsesiyle idam
olunduğu haberi bundan akdem Kars muhafızı tarafından inhâ olunmakdan nâşî han-ı mesfûr Revan’a itâle-i dest-i tecavüz dâ’iyesinde
olur ise Hoy Hanı vesair hânân-ı Azerbaycan ile bi’l-muhâbere mukaddem memur oldukları vechile müdâfa’a ve Revan’a küffârı bırakdırmamağa ikdâm eylemeleri Erzurum ve Çıldır Valileri ve Kars
Muhafızı ve Bayezid Mutasarrıfı İshak Paşa kullarının tahrîrâtları
vârid ve lillâhi’l-hamd ve’l-minne keyfiyyet zannımız gibi olmayıp
Gulâm Ali Han Tiflis Hanı’na izhâr-ı inkıyâd ve ma’âzallahi te’âlâ
kal’ayı eyâdî-i küffâra tesîm edecek etvârdan bir dürlü fâriğ olmadığını ahali-i Revan ve Hoy Hanı Ahmed Han ve İshak Paşa mu’âyene
ve mezbur Gulâm Ali’yi ve karındaşı ahali-i mezbûre katl ve Hoy
Hanı Ahmed Han’ın akrabasından Muhammed Hanı Revan’a han
nasb eyledikleri ve Azerbaycan Hanları askerleri cem’ ve hâzır u
amâde oldukları ve Erzurum Valisi ve Bayezid Mutasarrıfı ve ümerâyı Ekrâd dahi memuriyet-i sâbıkaları üzre müheyyâ olmalarıyla
küffâr tarafından hareket ihsâs olunduğu gibi taraf taraf mukâbeleye
kıyâm edecekleri vesair halât ve havâdis muharrer olmağın gelen
evrakın cümlesi atebe-i ulyâlarına takdîm olunduğu ve ma’rûzât-ı
mezkûre manzûr-ı şahaneleri oldukdan sonra iktizâsına göre ekîd ü
şedîd emirler ısdâr ve serî’an ihrac olunacağı ve inşallahü te’âlâ işlerine gelişine göre Tevfik ü nusret-i Hak, Ummet-i Muhammed’e
yâver olmak alametleri siyâk u sibâk-ı kârdan istidlal olunmkda idüğü kerâmetlü adaletlü veliyy-i nimetim efendimindir.
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Benim Vezirim,
Gayri bu mel’un kadı ve Rusylau ile ittifâkı olduğundan
heman gün be gün kendisine takviyyet ve ma’âzallahi te’âlâ
Revan’a kadı gün gibi zâhirdir. Heman iktizâsınca ekîd ü şedîd
evâmirlerin ısdârı bir gün ve belki bi saat mukaddem elzem olmağla gayret ü ihtimâm etdiresin. (1198), BOA, Ali Emîrî, I. Abdülhamid, nr. 552.

J) RUSYALU’YA BAĞLILIĞI DUYULAN TİFLİS HANI
İRAKLİ HAN İLE AÇIKBAŞ MELİKİ SÜLÜMAN’IN
DURUMLARININ TETKİKİ VE İRAN’A YAKIN KALELERİN
İSTİHKAMI

(Rusyalu’ya bağlılığı duyulan Tiflis Hanı İrakli Han ve Açıkbaş
Meliki Sülüman’ın durumları ile Rusyalu’nun Azerbaycan ve İran
hanlarına gönderdiği elçi ve mektuplarla cevaplarının tahkik edilmesi, İran’a yakın kalelerin tamiri ve mühimmat noksanının tamamlanması için gerekli emrilerin yazıldığı, Erzurum Valisinden gelen
tahrîrâtın da arz edildiğine dair takrîr üzerine tedbir alınmasını âmir
hatt-ı hümâyûn.) (1198) (1784)
Şevketlü Kerametlü Muhabetlü Kudretlü Veliyy-i nimetim efendim Padişahım,
A’dây-ı dinin ahvâl ü keyfiyyâtına kesb-i ıttıla’-ı tâm birle
hudud-ı İslâmiyye’nin muhârese ve muhafaza ve kıl’a-ı saltanat-ı
seniyyenin istihkâm ve …

K) REVAN HANI MUHAMMED HAN’IN REVAN KALESİ’Nİ
ZABT EDEN GÜRCİSTAN VALİSİ
İRAKLİ’YE KARŞI YARDIM TALEBİ

(Gürcistan Valisi İrakli’nin Revan Kalesi’ni zabt edip Müslümanlar üzerine hücum etme düşüncesinde olduğundan bahisle, Revan’ın
Osmanlı ülkesinden sayılarak herhangi bir saldırı durumunda kendilerine yardım edilmesi için Revan Hanı Muhammed Han’ın Zeynel
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Abidin Bey ile padişaha gönderdiği arzuhâl.) 15.S.1202 (26 Kasım
1787)
Revan Hanı Celadetlü Muhammed Han dâ’leri tarafından rikab-ı
kâm-yâb-ı husrvâneye biraderzâde-i Şeyhülislâm Zeynelâbidin
Bey yediyle vârid olan Fârisiyyü’l-lehçe arzuhâlin tercümesidir. Fî
15.S.1202
Padişah-i Süleyman mekân ve Dârâ-der-bân şehenşâh-ı İskender pâasbân ve Cemşîd-unvân fazlullâhi ale’l-âlemîn zılluhu fî’larzîn halife-i rû-yı zemîn hazretlerinin hemîşe sâye-i Beyzâ-eser-i
merâhim ve eltâf-ı hüsrevânî ve zıll-i ma’delet-küster-i eşfâk u a’tâf-ı
cihan-bânîleri cumhur-ı cihanyân ve kâffe-i âlemiyân ve gulâmân-ı
fedvî-nişân ve çâkerân-ı ihlâs-bünyânin mefârik-i acizânelerinden
sâyebân olup zîr-i himaye-i husrevânelerinde asûde-nişîn-i bister-i
asâyiş ü emân olan bilâd-ı mahrûse-i husrevânelerie nice iklîm-i taze
ve memâlîk-i bî-endâze mülhak ve rü’ûs-ı menhûs-ı e’âdî-i şûmnihâd ve düşmenân-ı bed i’tikkâd âsitân-ı melâ’ik pâsbânde galûde
olması mukarrer ve muhakkak olsun. Bendegânın ekall ü ahkar ve
gulâmân-ı fedvî-nişânın ezell ü kemteri bu vechile arzuhâl eder ki
çünkü te’yîdât-ı füyûzât-ı İlahiyye ve takrîrât-ı samedâniyye dârü’lemân-ı Çuhur-ı Sa’d-ı İrvan’ı memâlîk-i fesîhatü’l-mesâlîk-i sultanî
kurb ü civarında vakı etmekle halife-i Rahmân-ın gâyet-i inâyet ve
merhametinden ol havalide olan vüzerâ-yı izâm ve ümerâ-yı kirâm
ve hukkâm-ı zevi’l-ihtirâm kadîmü’l-eyyâmdan bu ana gelince gerek
bu gulâm-ı hulûs-irtisâm ve gerek vâlid-i çâker-i irâdet-fercâmları
hiss-i üns ü ülfete ri’âyet ve meslek-i nihâyet-i dostî ve meveddete insilâkde dikkat eylediğinden cânib-i Devlet-i Aliyye’dn i’zâz-ı
tamam ve ikrâm-ı tâm ile esas-ı adîmü’l-indirâs-bünyân-ı vidâd
muhkem ve erkân-ı eyvân-ı muvâlât ü ittihâd müstahkem tutulup
nice sinîn ü sâl irsâl-i rusül ü resâ’il ve ib’âs-ı süferâ vü vesâ’il ile
iyâb zehâb-ı tüccarda ebvâb-ı suhûlet küşâde ve re’âyâ vü verâyâ
her babda infitâh-ı ebvâb-ı fiten ü inkılâb ve ibtilâ-yı mihen ü meşşak u ıztırâbdan azâde olup gühvâre-i emn ü emânda âsûde-hâl ve
bitse-i rahat ü arâm ü itmînânda fâriğu’l-bâl oldukları halde devam-ı
eyyam-ı ömr ü ikbâl-i şahâne ve kıyâm-ı hengâm-ı şevket ü iclal-i
mülûkâneye istikbâl üzre idiler. Bu eyyâm-ı aşûb ü ihtilâlde Azerbaycan memleketlerinin ahvali nezd-i Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l508

istimrârda aşikâr ve nümâyân ve her tarafdan bu memleketlerin
hakimleri ve hânânı be-tahsîs Vali-i Gürcistan olan İrakli dedikleri şûm ü bed-peymn ü bî-imân hevâ-yı isyân der-ser ve câme-i
zulm ü tuğyânı der-ber edüp serhaddât-ı Rûm’un kilidi ve İran ve
Azerbaycan’ın derbendi (ve) sedîdi olan Kal’a-i Revan’ı gûn-a-gûn
mekr ü hiyel ve belki envâ-ı cevrü değal ile kendi hatya-i tasarruf u
hükümet u havza-i zabt u teshîr u kudretine ityân ve ba’dehû livâ-i
menkûs-ı küfr ü inâdı efrâşte ve râyet-i şekâvet ü fesâdı ber-dâşte
edüp ümmet-i Muhammed ve millet-i Ahmed aleyhi ve alâ-âlihî ve
evlâdihî salavâtü’l Melik’s-Samed üzerine hücum ve kal’u kam’-ı
Bünyân dân-i mubîn ve hedm ü selm-i cidârân-ı şer’-i metîne vaz’-ı
kadîm-i şûm ve bu vechile şâhid-i merâmı keşîde-i ağûş-ı meşûm
etmek niyyet-i fâsidesi zamîr-i mel’ânet-tahmîrinde muzmer ve
nihâde ve bir de hafâda meknûn u pinhân tutduğu vâzıh u ayândır.
Bu gulâm-ı ihlâs-fercâm Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l-istimrârın ser-i
kârda olan vüzerâ-yı sâ’ilbül-ârâ ve uzmâ-yı kâr-âşinâları tararlarından mümâşât ve ısgâr olunmaz mülâhazasıyla şimdiye dek tasdi’a
ictirâ olunmayup müsamaha ve müsâhele izhârıyla tarîk-i medâr ve
hüsn-i sülûk-ı meslûk tutulmuş idi.
El-hâletü hâzihî şimdi mesfûr İrakli Han nâm mel’ûn zamîr-i
haâsettahmîrinde hafî ve setîr olan hubs-i bâtını ve şâkâ-i kâmini
izhâr ve tahrîb-i bünyâd-ı millet ü i’tikâd içün makam-ı adâvet ü
inâda ref’-i liva-i nuhûset ü idbâr ve sevk-i neşveret-utüvv ü istikbâr
etmekle mesfûr hıttaa-i Dilârâ-yı Azerbaycan ve zîr-i himaye-i
zıllullahîde asûde-nişîn-i bister-i emn ü emân olan sair memâlîk-i
İslâmiyyeye sû-i kadı aşikâr eylediğini pâye-i serîr-i a’lâya arz u
inhâya icrirâ vü ictisâr ve âmme-i âlemiyâna sâye-küster olan zeyl-i
inâyet-i Devlet-i Aliyye ve dâmen-i merhamet-i saltanat-ı seniyyeye
ihlâs-ı tâm ile tesebbüt ve i’tisâm eylediğini idade ve iş’âr zımnında
der-bâr-ı hilafet-karar-ı şehriyârîden merhamet ve şefkat ümidiyle
Birader-zâde-i Şeyhülislâm Zeynelabidin Bey ile arzuhâl tesyâr ve
hâk-i pây-i tûtiâ-âsâ-yı tâc-dârîye mâliş-i cebîn ibtihâl ü iftikâr gösterilür.
Zıllullâh-ı İslâm-penâh ve kâffe-i müslimînin husul-ı makâsıdına
ümîd-gâh olan padişah-ı Süleyman dest-gâh hazretlerinin kerem-i
amîm ve lütf-ı azîmden istid’â ve niyâz şu vechiledir ki bu bende-i
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fevdî-nişân-ı Devlet-i Aliyye-i şâmihu’l-erkânın gulâmân-ı halka-begûş ve çâkerân-ı ihlâs-gûşlarından ma’dûd u mahsûb ve memleket-i
Revan dahi memâlîk-i vesî’atü’l-mesâlîk-i şahâne silkine münselik
ve mensûb buyurulup taraf-ı şahâneden yarlığ-ı belîğ-i vâcibü’liz’ân ihsân ve kendisi dahi tabaka-i aliyye-i vüzerâ-yı isâbet lüzum
ve mustahfızîn-i serhaddât-ı Rûm’dan şümürden olduğu fermân-ı
kazâ-cereyân-ı kadr-tuvânda beyân buyurula.
Tâ ki destyâri-i avn ü lütf-ı Bârî ve meded-kârî rimâh-ı ikbâl-i
bî-zevâl-i şehriyârî ile o makûle şekâvetkâr-ı hızlân-şi’ârların küfr
ü delâlet ve inâd ü levs-i fesâd-ı bed i’tikâdlarından basît-i barbâ
pâk ve şemşîr-i dilîrân-ı gâziyân-ı zafer-nişândan Zühre-i eşkıyâ çâk
olup taht-ı zıll-ı himâyet ü merhamet-i mülûkhânede refâh-ı hâl ve
ferâğ-ı bâl ile âmme-i fukarâ ve re’âyâ deymûmiyyet-i ömr ü devlet-i
şahâneye iştigâl ederler.
Ve her sâl bu bendeleri mukarrer nâme ve fermân-ı cihân-muta’-ı
vâcibü’l-ittibâ’ irsâliye beyne’l-akrân ser-bülend ü mümtâz buyurula
deyü tahrîr ederler.
Han-ı müşarünileyhe Anadolu Beylerbeyliği pâyesi ihsânıyla
menşûr-ı hâkâni isdâr ve tesyâr kılındığı ve memuriyeti müş’ir yazılan fermân-ı hazret-i cihân-bânî asâkir mühimmesi defterine kayd
ve işbu tercüme ve ayni kağıdı hediyye-i mezkûresi defteriyle nâme
kîsesinde ve memuriyet battâlı R. Sene 1202 mühimme torbasında
mahfuzdur.
BOA, Nâme-i Hümâyûn Defteri, nr. 9, s. 215-216.

L) AZERBAYCAN, DAĞISTAN VE KIRIM’DA
MÜSLÜMANLARA EZİYET EDEN MOSKOV ÜZERİNE
SEFER DÜZENLENDİĞİ

(Rusya’nın İrakli Han’ı da yanına alarak Dağıstan ve zerbaycan’a
karşı saldırı ve hileleri öteden beri bilinmekle beraber, Rusya’nın
Devlet-i Aliyye ile sulh içerisinde bulunmasına rağmen bölgedeki Müslüman ahaliye eziyet ve işkence ettiği, Kırım’ı istila ederek
İslâmiyet’in kabul edemeyeceği hareketlerde bulundukları, bütün
bunlar neticesi ulema, devlet erkanı ve ocakların ittifakıyla Moskov
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keferesi üzerine sefer-i hümayun tertib edildiğinden bahisle Kuban
Hanı Şahbaz Giray Han’ın maiyetinde sefere katılmaları için Azerbaycan ve Dağıstan hanlarına gönderilen hüküm.)
Evâil-i Ca. 1202 (17 Şubat 1788)
Diğer yazılan misâl-i şahâne asâkir mühimmesinde mukayyeddir.
Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Han dâmet me’âlîhiye hüküm.
Siz ki hân-ı hamiyyet nişân-ı müşarünileysiniz. Bundan akdem
der-bâr-ı atûfet-karar-ı tâc-dârânemden teşrifât-ı seniyye ve atâyâ-yı
behiyye ile ısdâr ve irsâl olunan misâl-i lazimü’l-imtisâl-i şahâneme
ve sadrazam ve veki-i mutlak serdâr-ı erkemim tahrîrâtına cevap olarak bu defa Der’aliyye tarafınızdan ve hanân-ı Dağıstan ve Azerbaycan taraflarından vârid olan ma’rûzât-ı musâdakatgâyât mefâhîminde
âbâ vü ecdadınız öteden beri hânedan-ı râsitahü’l Bünyân-ı Devlet-i
Aliyye ve dûdmân-ı muhalledü’l-erkân-ı saltanat-ı seniyyemin
ni’am-ı celîlesine mazhar olagelüp sız dahi âbâ vü ecvdânımız
eserine iktifâ ile siz ve evlâd u ahfâdınız emir ve nehy-i şahâneme
imtisâl u mutâva’at ve cân tende ramak bedende oldukça hidemât-ı
din-i mübîn ve Devlet-i Aliyye-i ebed karîn seraf-ı mâ-hasal-ı miknet eyleyecekleri ve bir müddetden beri tıynet-i asliye ve cibilliyet-i
dürriyesinde merkûz olan hıyânet ve me’aneti icrâ fikr-i fâsidiyle
Beyza-i İslâmiyye’ye sû-i kasdını bazı mukaddemât-ı kâsideye teşebbüs ederek izhâr ve ilân eden gerek İrakli Han-ı mefsedet-nişân
ve gerek müttefiki olan Rusya’nın kahr u kamları hususlarında ve
gerek sair taraf-ı Devlet-i Aliyye’mden her ne hizmete ve ne vechile harekete memur kılınır iseniz etmâm-ı hizmet ve ifâ-yı memuriyete bezl-i kudret edecekleri beyân ile muktezâ-yı salâbet-i
diniyye ve hamiyyet ü gayret-i İslâmiyyeniz üzre taraf-ı vâzıhü’şşeref-i cihân-dârâneme vücûhla meyl ü mütâba’at ve suret-i inkıâd
ve muâva’atınızı izhâr ederek cümleniz şâki’s-silah ve (…) süyûf
ve mesrûcetü’l efrâs olduklarınız halde taraf-ı Devlet-i Aliyyemden müterakkıb-ı imâ ve işaret olduğunuz ale’t-tafsîl derc ü tastîr
olunmuş sizin sîn-i mübîn yolunda ve Devlet-i Aliyyem uğrunda gavûrâne ve hamiyyet-mendâne ibrâz-ı asâr-ı celâdet ve ifâ-yı
levâzım-ı merdânegi vü şecâ’at ederek muhafaza-ı namûs-ı din ve
def’-i mazârr-ı kefere-i müşriîn hususlarında müteheyyi-i kirâm ve
511

kemer-beste-i ihtimâm olmanız ve bu vechile sünûhu ü bürûz eden
etvâr-ı salâbet-asârınız tamam-ı din-i mübîn ve şeriât-ı mutahhara-i
hazret-i seyyidi’l-mürselîn gayretinde sizden memul melzûm-i
şehriyârânem olan asâr-ı hamiyyet v metâneti teyîd ve tasdîk etmiş
olduğundan hakkınızda derkâr olan hüsn-i teveccüh-i dâverâne ve
da’avât-ı hayriyye-i mülükânemin tezâyüd ve tezâ’ufunu mücîb olmuştur. Cenab-i Hak ve Nâsır-ı mutlak iş bu vechile niyyet-i sâdıka
ve azimet-i hâlisanızı mukaddime-i zuhur-i fevz ü nusret eyleyüp
ve müdemmer olarak fütuhât-ı celileye muvaffak ve mazhar eyleye,
âmin. Moskov keferesinin mesfûr İrakli Han’ı iğfâl ile bir müddetten beri tasahhub eylemesi mesfûru derpîş ederek ol taraflara det-i
dırâz olmak ve ma’âzallâhi te’âlâ hıtta-i Dağıstan ve memâlîk-i
Azerbaycan’ı ve kutânını bilâd-ı saireye eyledikleri misüllü envâ-ı
hıyel ilse istilâ ve sükkânını pây-mâl-ı cevr ü cefâ etmek irâde-i
fâsidesine mebnî idüğü ra’nâ malumunuz olan halâtdan ve ırsî mülahaza ile tâhir olur kazâyadan olduğu cümle indinde müsellem ve
müberhendir. Bundan başka Moskov keferesi Devlet-i Aliyyemle
musâlaha olduğu günden beri kendi halinde ve ahd ü peymânında
durmayıp Devlet-i Aliyyeme ve âmme-i ibâd-ı müslimîne muzır
olan gûn-a-gûn tekâlif-i bâride ve harekât u etvâr-ı anideye ibtidar
ve münâfi-i ahd ü şürût hıtta-ı Kırım’ı bağteten bî-hesab nisvân ve
sıbyân ve erâmil ve eytâmı raiyeti hükmüne tenzîl ve nice gürûh-ı
biçâregânı ayaklar altına alıp envâ’-ı cefâ ve azâ ile tezlîl eyledikleri ve hâsılı hamiyyet-i İslâmiyye’nin bir türlü kabul etmeyeceği
lâ-yü’âd ve lâ-yuhsâ harekâta ve vücuhla kendilerinden emniyeti
sâlib olur evzâ’a cesaretleri üzerlerinde feth-i ebvâb-ı muhabere ve
mukâtgeleyi müstelzim olduğundan canib-i şeriat-ı mutahharadan
verilen fetvâyı şerife mucibince ulemâ-yı a’lâm ve ricâl-i devlet-i
ebed-kıyâm ve ocaklar ağavaât ve zâbitânı ittifaklarıyla kefere-i
Moskov üzerlerine sefer-i hümâyûnum tahakkuk edip Der’aliyye’de
olan elçisi kâide-i devlet-i edeb-müddet üzre Yedikule’ye kaldırılıp
vaz’u habs ve memâlîk-i vesîa’tü’l-mesâlîk-i hüdavendigârâneme
ilan-ı muhârebeyi mutazammın evâmir neşr olundukdan sonra livâyı şerif-i nusret-redîf-i hazret-i sipeh-sâlâr-ı asfiyâ aleyhi ve alâ
aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihi efdalü’s-salâti ve ezkâ’t-tehâya sayesiyle bi’l-fi’l sadrazam-ı süûdetşiyem ve vekîl-i mutlak-ı kaviyyü’l512

himem ve serdar-ı ekremim Yusuf Paşa iclâlehû ve ikbâlehû ve rical
ve Ocaklı ve Dergâh-ı Mu’allâm müteferrikaları vesair bi’l-cümle
asâkir-i zafer-me’âsir ile Ordu-yı Hümâyûnumun Der’aliyyemden
hur’ucuna muktezî olan kâffe-i levâzımın ikmâl ve tehyi’esine
iştigâl olunmkada iken Nemçelü dahi Moskovlu ile müttefikân
nakz-ı ahd etmekle bundan böyle mütevekkilen alellâh ve mütevessilen min-ruhâniyet-i Resul sallallah, aleyhi ve selem Mokovlu ve
Nemçelü üzerlerine azîmet ve hemen ve bahren diyar-ı memâlîk-i
a’dâya hücum ve iktihâm olunarak bihû, kâtilü’l-müşrikîne kâffeten
kemâ-yukâtilûneküm kâffeten nazm-ı kerîmi muktezasınca kahr ıu
kam-ı müşrikîn ve vikâye-i namus-ı din-i mübîn hususlarına dâmen-i
der-miyân-ı gayret ve bihî, câhidû fî sebilillâhi enr-i Zü’lcelaline
imtisâlen icrâ-yı farîza-i gazâ ve ihyâ-yı sünnet-i seniyye-i Resul-i
Kibriyâ’ya sarf-ı mâ-hasal-ı miknet olunmak hususları karar-dâde
olunduğundan gayri hala Kurban Hanı Şahbaz Giray Han dâmet
me’âlihi, ma’iyyetinde olan külliyetlü Tatar-ı adüv-şikâr ile kudûn-i
bahâr-ı meymenet asârda sefine ile Kuban’a geçüp hala Soğucak
Başbuğu Mustafa Paşa iclâlehu ile bi’l-ittifak nehr-i Kuban’ın beri
geçesinde sakin kâffe-i kaâil ü akvâm vesair asâkir-i gayret irtisâm
ile eyâdi-i menhûse-i a’dâyı dinden hıtta-ı Kırım’ın nez’u istihlâsına
ve derununda mecrûhü’l-fu’âd olan ihvân-ı müminîne şifâ-resân olmağla berzl-i miknet eylemek üzre taraf-ı padişahanemden memur
ve tayin kılınmış olmak mülâbesesiyle siz han-ı müşarünilyhsiniz.
Kuban Hanı müşarünileyg maiyetleriyle memâlîk-i düşmana isâle-i
süyûl-i hücum ve iktihâm ederek hidemât-ı cihad ü gazaya kıyâm ve
bihî faddalallâhhü’l mücâhidîme alel’-kâ’idîne ecren azîmâ nazm-ı
celîli muktezâsınca bizzat nail-i fezâil-i cihad olmağla sa’y-i mâlâ kelâm eylemeniz hususu ehass-ı metâlib-i dâverânem olduğunu
ilan ve iş’âr siyâkında işbu misâl-i şahanem ısdâr ve (…) ile irsâl
olunmuşdur. İmdi bu husus sair hanân-ı Dağıstan ve Azerbaycan’a
başka başka emsile-i padişahanemle tavsiye olunduğu ve sizden
bu husus-ı hayriyet-mensûs ez-dil ü canı hamiyyet-mendâne ve
reviyyet-kârâne ibrâz-ı asâr-ı merdî ve dilâveriye himmet sünûhu
meczûm-ı şehriyârânem idüğü ve bu yanda şimdiye dek iktizâ
edeb tefhîmât ve ta’lîmât ve muktezî olan halât sadrazam-ı müşarünileyh tarafından tahrîr etdirildiği malûm-u dekâtıkmelzûmunuz
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oldukda dâhil-i eyalet ve havza-i hükümetinizde olan harb ü darb
erbabından külliyetli cünûd-i zafer-mev’ûd istishâbıyla mütevekkilen Allahü te’âlâ hareket ve hanân-ı Dağıstan ve Azerbaycan’dan
lazım gelenler ile muhâbere ve yek-cihetîye mübâderet ve tarîk-i
münâsibden Kabartaylar tarafına ve andan Kubam Hanı müşarünileyh maiyetine vüsûl ve lühûka müsâra’at ve han-ı müşarünileyh ile
rüsûm-ı ittifak ve ittihâda ri’âyet ve bihî, Rabbenâ efriğ aleynâ sarban ve sabit-akdâmenâ ve’nsurnâ ale’l-kavmi’l-kâfirîn tazarru’ ile
mukâbele-i a’dâ-yı dinde sebât-ı akdâm ile kahr u kam’-ı müşrikîn
ve ihyâ-yı sünnet-i seniyye-i seyyidi’l-mürselîne dâmen-i dermiyân-ı
ihtimâm eyliyerek memâlîk-i düşmana akınlar ve a’dâ-yı din ü devletin tahrîb-i memâlîk ve muvâtınlarıyle i’lâ-yı kelimetullâhi’l-ulyâ
farîzasını icrâya ve derûn-ı memâlîk-i a’dâda olan din karındaşlarının giriftâr oldukları belâ ve cefâdan rehâ-yâb olmaları hususunda indallâhi ve’n-nas makbûl ve mergûb olacak hidemât-ı celileye
muvaffak olmağa ve âbâ vü ecdâdınız din yolunda sebkat eden hemiyyet ü gayretlerini siz dahi te’yîd ile Devlet-i Aliyye’min dâimen
ve müstemirren ni’am ve eltâf-ı cezîlesine mazhariyete sa’y-ı mâ-lâ
kelâm eylemeniz babında misâl-i âlâşânım sâdır olmuşdur buyurdum ki.
Fî Evâ’il-i Ca. Sene (1)202
Bir sureti Sürhay Hanzâde Mehmed Han’a ber-vech-i muharrer
Bir sureti Mehmed Şemhal Han’a ber-vechi muherrer
Bir sureti Şeki Hanı Mehmed Hasan Han’a ber-vech-i muharrer
Bir sureti Usumi Hamza Han’a ber-vech-i muharrer
Bir sureti Conketay Hakimi mumaileyhin biraderi ve Rumeli
Beylerbeyliği pâyesi olan Ahmed Han’a
Bir sureti Akkuşa Kadısı Mehmed Efendi’ye Molla elkâbıyla
ber-vech-i meşrûh
Bir sureti ümerâ-yı Dağıstan’dan Zozan Bey’e ber-vevh-i muharrer
Bir sureti Revan Hanı Mehmed Han’a ber-vech-i meşrûh üzer.
Anadolu Beylerbeyliği pâyesi vardır.
Bir sureti Tebriz Hanı Hudâdâd Han’a
Bir sureti Erdebil Hanı Nazar Ali Hanzâde Nasrullah Han’a berminvâl-i muharrer
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Bir sureti Hoy Hanı Hüseyn Kulu Han’a siyâk-ı meşrûh üzre
Bir sureti Rûmiye Hanı Mehmed Kulu Han dâmet me’âlîhiye
Bir sureti Kuba Hanı Feth Ali Han’a ber-vech-i meşrûh
Bir sureti Karacadağ Hakimi Mustafa Kulu Han’a. Teşrîfât
ve atâya gönderildiğinden bahsolunmayup fakat taraf-ı Devlet-i
Aliyye’ye hulûs ve sadâkatini şâmil arîzası vârid olduğu ve hanân-ı
Dağıstan ve Azerbaycan’a asılda münderic emsile ısdâr ve irsâl
olunduğu beyân olunarak Kırım tarafına memuriyet için.
Bir sureti ümerâ-i Dağıstan’dan Rüstem Bey dâme izzühû.
Kezâlik teşrîfât ve atâya tayy olunup sair hanânın müte’ahhid oldukları vechile müterakkıb-ı îmâ ve işaret idüğü gelen arîzasında
muharrer olmağla vech-i meşrûh üzre memuriyet için.
Bir sureti Kuban Hanı Şehbaz Giray Han dâmet me’âlîhiye.
İ’lâm-ı hâl siyâkında hanân-ı Dağıstan ve Azerbaycan ile rüsûm-ı ittifak u ittihada riayet ederek mukaddem ve mu’ahhar evâmir-i şerîfe
ile memur oldukları üzre cihâd u gazâ farîzasını icrâya kıyâm eylemeleri içün hanânun tahrîrâtları ve suret-i memuriyetleri ber-vech-i
ihtisâr derc olunarak iktizâsına göre.
BOA, Nâme-i Hümâyûn Defteri, nr. 9, s. 221-222.
M) AZERBAYCAN HANLARININ OSMANLI
DEVLETİ’NE BAĞLILIKLARI VE DAĞISTAN
HANLARININ TİFLİS’İ ALMALARI

(Azerbaycan hanlarının Osmanlı Devleti’ne olan bağlılıklarına
ve Dağıstan hanlarının Tiflis üzerine hücum etmeye istekli olduklarına dair Bazyezid Mutasarrıfı İshak Paşa tarafından gelen tahrîrât
üzerine Tiflis’in ele geçirilerek gereği gibi düzenlenmesi hakkında
hatt-ı hümâyûn.) (1202) (1788)
Şevketlü Kerâmetlü Mehâbetlü Kudretlü Veliyy-İ Nimetim
Efendim Padişahım.
Azerbaycan hanlarının Devlet-i Aliyye’ye olan meyl ü inkıyâdına
ve Dağıstan hanlarının Tiflis üzerine hücuma olan şevk ü hâhişlerine
dair Bayezid Mutasarrıfı İshak Paşa kulları tarafından bu defa tevârüd
eden tahrîrât ve Azerbaycan hanlarından paşa-yı mumaileyhe gelüp tahrîrât-ı mezkûresiyle derbâr-ı atûfet karara tesâr olunan evrâk
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madde-be-madde hulasa ve iktizâsı bâlâsına sürhle işaret ve takımıyla atebe-i ulyâlarına arz olundu. Manzûr ve ma’lûm-ı hümâyûnları
buyuruldukda emr ü ferman şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü
veliyy-i nimetim efendim paşihahım hazretlerinindir.
Benim vezirim,
Heman mâtlub ve ehemm Tiflis tarafına hücum Tiflis’i
kabza-i tasarruf-u mülk eylemek ve gayri iktizasınca tanzîmleri
görülmek Cenâb-ı Hudâ-yı Müte’âlden isrid’â olunur. (1202),
BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 1164
(Karabağ Hanı İbrahim Halil Han tarafından Deraliyye’ye gönderilen, daha sonra da Erzurum tarafına iade ettirilen Mirza Mehmed
Efendi’ye üç yüz ve refîki Mirza Mehmed Bey’e iki yüz kuruş harcırah verilmesi için Deftedâr’a yazılan buyruldu.)
15.B.1203 (11 Nisan 1789)
Mürüvetlü re’fetlü atûfetlü veliyyü’n-ni’am kesîrü’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir.
Fî 17 L. Sene 1216
Mühür
Abdurrahman
Erzurum Valisi Vezir Abdurrahman Paşa’nın kâ’imesidir. Müşarünileyhin işbu kâ’imesine taraf-ı çâkerîden yazılacak cevab-nâmede
memâlîk-i mahrûseye vürûd eden İraniyân’ın cânib-i Devlet-i
Aliyye’den kabul olunmayup i’âde kılınmaları Devlet-i Aliyye ilel
İraniyân beyninde olan irtibât muktezâsından olup bu husus senin
dahi malumun olmak hasebiyle han-ı merkûmun taraf-ı saltanat-ı
seniyyeden kabul olunmayacağı cevabını vermek lazimeden iken
keyfiyeti irade-i seniyyeye ta’lîk ile han-ı mumaileyfin sefîrini bu
vechile i’âde eylemesi dirâyet u reviyyetine münâfi idüğü tevhîhâtı
ba’delbeyân han-ı mumaileyhin ber-mantûk-ı musâfât kabul olunmayacağını üslûb-ı hakimâne ve hüsn-ü suretle han-ı mumaileyhr
iş’âr eylemesi tahrîr ve fîmâ-ba’d İraniyân’dan bu makûle hudud-ı
Devlet-i Aliyye’ye tevârud eden olur ise vechen-mine’l-vücûh kabul olunmayarak hüsn-i müdafa’a ile def’leri esbâbının istihsâli ile
vikâye-i musâfâhata dikkat edilmesi iktizâsına göre tastîr olunacağı
vesair mevâddın lazım gelen cevabın dahi terkîm kılınacağı muhât-ı
ilm-i âlîleri buyurulduk da emr ü ferman men-lehü’l-emr hazretlerinindir. Manzum olmuşdur.
BOA, Hatt-ı hümâyûn, nr. 6686.
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N) NAHÇIVAN, ŞUŞA, GENCE, ŞEMAHİ, NUHA, TİFLİS,
REVAN VE DERBENDİ’NİN EŞBEHTAR ADLI BİR RUS
TARAFINDAN İSTİLASI

(Eşbethar adlı bir Rus’un külliyetli bir kuvvetle Petersburg’dan
Tiflis’e gelerek Şuşa Hakimi İbrahim Han ile Nuha Hakimi Süleyman
Hanı tâbiiyetine aldığı, Şamahı Hakimi Mustafa Han’ın Eşbethar’a
tâbi olma isteğinin kabul edilmeyerek İbrahim Han’ın Şamahı’yı almak için Mustafa Han üzerine asker sevkettiği, Mustafa Han’ın kaçtığı ve halkın Şamahı’yı Ruslar’a teslim ettiği, Eşbethar’ın Acemlerle yaptığı savaşta önce şehzâdeyi daha sonra da şahı bozguna uğrattığı ve şahın firar ettiği, İrvan (Revan) Hanı Muhammed Han’ın da
Eşbethar’a tâbi olduğu, böylece Gence, Şuşa, Şamahı, Nuha, İrvan
(Revan), Nahçıvan, Tiflis ve Derbend’in Rusların eline geçtiği vesaireye dair Kirkor adlı şahsın takrîri.) (1217) (1803)
Fârîsi ibâre vârid olan arîzanın tercümesidir.
Tiflis’ten Kirkor nam şahıs Cemâziye’l-âhire’nin yirmi altıncı
penc-şenbih günü Bağdad’a geldi ve Tiflis’ten Bağdad’a gelince seksen altı gün müddet güzer edüp ol havali havadisinden sual olundukda şahs-ı mezkûr şu gûne söylemiş ki, mâh-ı Safer’de Petersburg’dan
Eşbethar nam serkerde ile Tiflis’e elli bin asker gelip mersûm Eşbethar taife-i Ermeni’den Ovannes namında bir kimesneyi elli nefer süvari ile elçilik ünvanıyla Şuşa Hakimi İbrahim Han’ın yanına gönderdi ki, şehri ve tevâbi’ini teslim ve Rusya İmparatoru’nun ra’iyyetini
kabul ile her sâl mevâcib verip kendi istirahat eyleye. İbrahim Han
dahi rızasıyla kabul edüp dört nefer evladı ve kendi elçi-i mersûm ile
beraber Şuşa’dan kalkıp Gence’de Eşbethar’a geldi. Eşbethar dahi
İbrahim Han’a ziyade izzet ü ihtirâm eyledikten sonra altı yüz nefer
saltat İbrahim Han’a verip bu asker Şuşa’da senin ma’iyyetinde kala
ve bilâdub mustagfuzu olsun deyü gönderdi ve Nuha Hakimi Süleyman Han’a dahi kezalik elçi ve kağıd gönderdi ol dahi teklifini kabul
ile Eşbethar’ın yanına gelüp ba’de’l-ikrâm ona dahi yedi yüz nefer
saltat verip Nuha’ya gönderdi ama Şamahı Hakimi Mustafa Han
Eşbethar’a kendi ademini gönderip sâirlerinin ittibâ’ı misüllü biz
sana tâbi’iz demiş ise dahi mersûm Eşbethar dinlemeyüp sen Şuşa
Han’ı İbrahim Han’a var ol ne derse bizim makbülümüzdür deyü
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cevap vermekle merkûm Mustafa Han dahi İbrahim Han’a adem
gönderdikde ol dahi kabul etmeyüp biz Şamahı’yı zor ile alırız deyü
cevap verdi. Zira İbrahim Han ile Mustafa Han beyninde düşmanlık
var idi. Ol esnada bâlâ-yı Şamahı’ya yedi yüz nefer asker göndermekle Mustafa Han firar edüp ahali-i şehr kal’ayı Moskovlu’ya teslim ediler. Moskovlu dahi serkerde nasbıyla ol mahallin muhafazası
içün yedi yüz nefer asker gönderdi. Ba’de-ez-ân mersûm Eşbethar
Acem tarafında olan köprüye dört yüz nefer saltat gönderüp Belbaşında karakol olmak üzere İbrahim Han dahi dört yüz nefer süvari
gönderdi ve mukaddema zikr olunan köprüye muhafız olmak üzere
iki yüz nefer saltat gönderilmiş olduğuna binaen İbrahim Han takımı
olan dört yüz nefer süvari dahi onlara iltihâk eyledikden sonra Acem
şehzâdesi onlara mülâkî oldu ve cenk edüğp altı yüz nefer bergeşte
ve içinden üç nefer halâs olup firar ve köprünün diğer tarafında olan
dört yüz nefere varıp keyfiyeti ihbâr etdiler. Onlar dahi ba’de’l-ıttıla’
ol tarafa iki top ile yüz nefer adem gönderdiler ve küsur üç yüz nefer dahi şehzâdenin askeri önünden gelüp cenge mübâşeret etdiler.
Şehzâdenin askeri encâmının fena olduğunu görüp zikr olunan yüz
nefer iki topla şehzâdenin askerini oratay alup yirmi dört saat cen
vukuundan sonra şehzâde askerinden birazı suya gark ve bin neferi
dahi bergeşte oldular. Bu haber şaha resîde oldukda şah kendisi hareket ve ol tarafa azîmet edüp işbu haber Eşbethar’a vâsıl oldukda
kendisi dört bin nefer saltat ile şaha karîb gelüp dört gün ceng ü
cidâlsiz herkes mahallinde oturdular. Ol esnada Eşbethar şaha haber gönderdi ki biz sizinle cenk için geldik oturmağa gelmedik siz
merd-i büzürg ve şahsız, hazır olasız ki biz yarın cenk ederiz. Şah
dahi cenk etmeğe hâhiş edüp ol gece ağırlığını Tebriz’e ba’de’l-irsâl
kendi askeriyle ale’s-sabah cenge tutuşup tarafeynden bir cüz’î cenk
oldu ve ahad-i tarafeynden bir kimesne maktûl olmadı. Akıbet şah
Eşbethar’a haber gönderüp bugün cenk olmadı yarın cenk isterüm
deyü lede’l-ihbâr ol dahi kabul etmişken şah, ordusunda meşaleler
yakıp meşaleleri haline terk ile leylen Tebriz tarafına firâr eyledi.
Sabah ile Eşbethar bu halini müşahede eyledikde askeriyle beraber
Beşbaşı’na gelüp anda mukîm oldular ve şah-ı merkûm kürk giydirip ziyade ihtirâm eylemiş ve İrvan Hanı dahi şah kendinden sonra Eşbethar’a biz sana muti’ ve münkâdız deyü haber göndermiş.
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Eşbethar dahi han-ı merkûmu kendi kal’asına hakim nasb edüp yanına iki bin nefer asker tayîn eylemiş bu havâdislerin sıdk u kizbi
malûm değildir ki ve Moskovlu yedinde olan Gence, Şuşa, Şamahı
ve Nuha ve İrvan ve Nahçıvan ve Tiflis ve Derbend ve Badkûba ve
Reşt ve Enzeli şehirleridir deyü mersûm Kirkor’un takrîri münderic
mastûrdur.
Diğer kağıdın tercümesidir,
Reşt ve Rusya cemaatı ahvalinden tabeyyün etmiş bir haber ki,
haber-i mezkûr Kerbela’ya revâne olan Mirza Efâsî nezdinde olan
mektup müfâdından müstefâd olmuşdur ki mektub-u mezkûru bazı
görenlerden istima’ olunmuşdur. Rusyalu’nun bin dört yüz nefer
ademi bir keştiye süvar ile Bender-i Enzeli’ye gelmiş ve Mirza Musa
dahi başında olan demi’yyet ile Enzeli’den firar ve Reşte’ye vârid
olmuş ba’de ez-ân Rusya takımı anları te’âkub ile Reşte iki fersah
karîb olan Pürpazar nam mahalle vürûd etmiş ve Pürpazar’da ahali-i
Reşt ile üç davada ittifak edüp dava-yı ulâ Mirza Mehmed Refi’
Reştî içün ve dava-yı sânî İskender Han-ı Kumnî ve dava-yı sâlis
Mehmed Rıza Han-ı Deylemûnî içün olmuşdur. Ve ehl-i Reşt ve
gayrinin karar-ı müzakeresiyle Rusya sipahilerinden bin yüz altmış
nefer maktûl olup beri tarafdan dahi bir cemiyet maktûl olmuşdur ve
bundan sonra Rusya takımı Pürpazar’dan yine Enzeli’ye rücû’ edüp
han ve mirza-yı mumaileyhimden altı bin dümen i’âsını talep birle
ol kadar tümen verirler ise Enzeli’den dahi avdet edeceklerini ihbâr
etmiş ise dahi ahali-i Reşt kabul etmemişler ba’de-ez-ân Rusyalu
Enzeli’de bir mikdar davadan sonra avdet etmiş Rusyalu’dan bir şahıs bir gülle ile helâk olup anların hareketinden sonra birkaç tane
inci bulunmağla bazıları mürd olanı Rusyalu serdân demişler lakin
kim olduğu malûm olmamış, Rusyalu Enzeli’de gemiye süvvar olup
gitmişler işbu menkûlât Mirza Efâsî ve Hacı Mehmed İbrahim’in
kağıdlarından mervî olup lakin kağıd-ı mezkûr bi-aynihî görülmemişdir ve sıdkı malûm değildir deyü diğer bir varakada mastûr ve
muharrerdir.
BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 6677-A
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EK II
TREATY OF GULISTAN
Signed between Russia and Persia, 12th October 1813

1. After the conclusion of this treaty the hostilities which have
hitherto existed hetween the States of Russia and Persia shall cease, and peace shall be established between the respective sovereigns and their allies for ever.
2. The status quo ad presentem having been agreed on as the
basis of treatment in virtue of this arrangement, the several districts hitherto possessed by the respective States shall remain under their subjection, and the frontier is determined in the
manner underwritten. The line of demarcation is to commence
from the plain of Aduna Bazar, running direct towards the plains
of Mogham to the ford of the Anas at Yulu Bulook; up the Anas
to the junction of the Capennuk Chace at the back of the hill of
Mekri; from thence the boundary of Karabagh and Nukshivan Erivan, and also part of Georgia and of Kuzah and Shums-ud-deen-Loo is
separated by Eishuk Meidaun; from Eishuk Meidaun the line is the
chain of mountains on the right, and the river of Humya Chummun,
and from the tops of the mountains of Alighuz it runs along the village of Shoorgil and between those of the village of Mystery until
it reaches the river of Arpachahi; and as the district of Talish during
the hostilities has been partially subjected by the contending parties,
for the purpose of strengthening mutual con fidence after the conclusion of the treaty, commissioners shall be appointed respectively,
who, in concurrence with each other and with the cognisance of the
governors concerned, shall determine what mountains, rivers, lakes,
villages, and fields shall mark the line of frontier, having first ascertained the respective possessions at the time of making the treaty, and
holding in view the statusquo ad presentem as the basis on which
the boundaries are to be determined.
If the possessions of either of the high contracting parties shall
have been infringed on by the above-mentioned boundaries, the
commissioners shall rectify it on the basis of the status quo ad presentem.
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3. His Majesty the King of Persia, in demonstration of his Emperor of Russia over the provinces of Karabagh and Georgia, now called
Elizabeth Paul, the districts of Shekie, Shiriwan, Kobek, Derbend,
Bakoobeh, and such part of Talish as is now possessed by Russia, the
whole of Degestan, Georgia, the tract of Shoorgil, Achook, Bash, Goorea, Mingrelia, Abtichar, the whole country between the boundary
at present established and the line of Caucasus, and all the territory
between the Caucasus and the Caspian Sea.
4. His Majesty the Emperor of Russia, actuated by similar
feelings towards His Majesty of Persia, and in the spirit of good
neighbourhood wishing the sovereign of Persia always to be firmly established on the throne, engages for himself and heirs to recognise the
prince who shall be nominated heir-apparent, and to afford him assistance, in case he should require it, to suppress any opposing party.
The power of Persia will thus be increased by the aid of Russia. The
Emperor engages for himself and heirs not to interfere in the dissensions of the prince unless the aid of the Russian arms is required by
the king of the time.
5. The Russian merchantmen on the Caspian Sea shall, according to their former practice, have permission to enter the Persian
harbours, and the Persians shall render to the Russian marine all
friendly aid in case of casualties by storm or shipwreck. Persian
merchantmen shall enjoy the same privilege of entering Russian
harbours, and the like aid shall be afforded to the Persian marineby
the Russians in case of casualties by storm or shipwreck. The Russian
flag shall fly in the Russian ships-of-war, which are permitted to sail
in the Caspian as formerly; no other nation whatever shall be allowed
ships-of-war on the Caspian.
6. The whole of the prisoners taken either in battle or otherwise, whether Christians or of any other religion, shall be mutually
exchanged at the expiration of three months after the date of the
signature of the treaty. The high contracting parties shall give a sum
to each of the prisoners for his expenses, and send them to Kara
Ecclesia; those charged with the superintendence of the exchange on the frontier shall give notice to each other of the prisoners being sent to the appointed place, when they shall be
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exchanged; and any person who either voluntarily deserted or fled
after the commission of a crime shall have permission to return
to his country, or shall remain without molestation. All deserters
who return to their country shall be forgiven by both contracting
parties.
7. In addition to the above Articles, the two contracting sovereigns have been pleased to resolve to exchange ambassadors, who
at a proper period will be sent to their respective capitals, where
they will meet with that honour due to their rank, and due amicable
sentiments towards the Emperor of Russia, acknowledges, in his own
name and that of his heirs, the sovereignty of the attention shall
be paid to the requests they may be charged to make. Mercantile
agents shall be appointed to reside in the different cities for the
purpose of assisting the merchants in carrying on their trade; they
shall only retain ten followers; they shall be in no way molested;
they shall be treated with respect and attention, and parties of either
nation injured in the way of trade may by their interference have
their grievances redressed.
8. With regard to the intercourse of caravans, the merchants of
either country must be provided with a passport, that they navy
travel either by sea or land without fear, and individuals may
reside in either country for the purpose of trade so long as it suits
their convenience, and they shall meet with no opposition when
they wish to return home. In regard to merchandise and goods
brought from Eussia to Persia, or sent from Persia to Russia, the
proprietors may at their own discretion either sell or exchange
them for other property. Merchants having occasion to complain
of failure of payment, or other grievances, will state the nature of
their cases to the mercantile agents; or, if there are none resident
in the place, they will apply to the governor, who will examine into the merits of their representations, and will be careful that
no injustice be offered this class of men. Russian merchants, having
entered Persia with merchandise, will have permission to convey
it to any country in alliance with that State, and the Persian
Government will readily furnish them a passport to enable them to
do so. In like manner, Persian merchants who visit Russia will have
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permission to proceed to any country in alliance with Russia. In
case of a Russian merchant dying in Persia and his goods remaining in Persia, as they are the property of a subject of a friendly
State, they shall be taken charge of by the proper constituted
authorities, and shall be delivered over, on demand, to the lawful
heirs of the deceased, who shall have permission to dispose of
them. As this is the custom among all civilised nations, there can
be no objection to this arrangement.
8. The duties on Russian merchandise brought to Persian ports
shall be in the proportion of five hundred dinars (or five per cent.) on
property of the value of one toman, which having been paid to one
city, the goods may be conveyed to any part of Persia without any
further demand of duty being made on any pretence whatever. The
like percentage, and nothing more, will be paid on exports. The
import and export duties from Persian merchants in Russia will be
levied at the same rate.
10. On the arrival of goods at the seaport towns, or such as
come by land-carriage to the frontier towns of the two States,
merchants shall be allowed to sell or exchange their goods without
the further permission of the Custom House officers, because it is
the duty of Custom House officers to prevent all sorts of delay in
the prosecution of trade, and to receive the king’s customs from the
buyer or seller, as may be agreed between them.
11. After the signature of this treaty the respective plenipotentiaries shall immediately announce the peace to the different
frontier posts, and order the suspension of all further hostilities; and
two copies of this treaty being taken with Persian translations, they
shall be signed and sealed by the respective plenipotentiaries, and
be exchanged. They must then be ratified by the signatures of their
Majesties of Russia and Persia, and the ratifications shall be exchanged in the course of three months.
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EK III
TREATY OF TURKOMANCHAI
Signed between Russia and Persia, 2\st February 1828

1. There shall be established from this day peace, amity, and
perfect understanding between his Majesty the Emperor of all the
Kussias on the one part, and his Majesty the Shah of Persia on the
other part, their heirs and successors, their respective States and
subjects, in perpetuity.
2. Considering that the hostilities between the high contracting
parties, now happily terminated, have caused the suspension of the
obligations imposed on them by the Treaty of Gulistan, his Majesty
the Emperor of all the Eussias, and his Majesty the Shah of Persia,
have deemed it proper to replace the said Treaty of Gulistan by
the clauses and stipulations, which are intended to regulate and
consolidate more and more the future relations of peace and amity
between Eussia and Persia.
3. His Majesty the Shah of Persia, as well in his own name as
in that of his heirs and successors, cedes in full right and property to
the Empire of Eussia the Khanate of Erivan on either side of the
Araxes, and the Khanate of Nakhitchevan. In consequence of this
cession, his Majesty the Shah engages to cause the delivery to the
Eussian authorities, within the space of six months at farthest
from the signature of the present treaty, all of the archives and public
documents concerning the administration of the two Khanates above
mentioned.
4. The two high contracting parties agree to establish, as the
frontier between the two States, the following line of demarcation:
Commencing from that point of the frontier of the Ottoman States which is the nearest in a direct line to the summit of Little Ararat,
this line of demarcation shall proceed as far as the top of that mountain, whence it shall descend as far as the source of the river called
Karasson inferior, which flows from the southern side of Little Ararat,
and shall pursue its course down to the river’s mouth in the Araxes
opposite to Cherour. At this point the line shall follow the bed of
the Araxes as far as the fortress of Abassabad; above the exteri524

or works of this place, which are situated on the right bank of the
Araxes, there shall be drawn a radius of half an agatch, or three and
a half Eussian versts, which will extend in every direction; all the
territory comprised in this radius shall belong exclusively to Eussia,
and shall be marked out with the greatest exactness within the period
of two months from this date. From the point where the eastern
extremity of the radius shall have joined the Araxes, the frontier line
shall continue to follow the bed of that river as far as the ford of
Jediboulouk, whence the Persian territory shall extend along the
bed of the Araxes over a space of three agatch or twenty-one versts,
below the confluence of the two little rivers called Obinabagar and
Sarakamyche, and shall proceed along the right bank of the eastern
stream of Obinabagar up to its source, and thence as far as the apex
of the heights of Djikoir, so that all the rivers which terminate in
the Caspian Sea shall belong to Eussia, and all those whose course
or disembogueinent is on the side of Persia shall belong to Persia.
The boundary of the two States being here marked by the ridge
of mountains, it is agreed that the declivity on the side of Talische
shall belong to Eussia, and the opposite . declivity to Persia. From
the ridge of the heights of Djikoir the frontier shall proceed as far as
the summit of Kamar Konia, the mountains which separate Talyche from the district of Archa. The ridges of the mountains forming
the separation on both sides, the course of the rivers shall determine
here the frontier line in the same manner as is above indicated in
regard to the distance comprised between the source of Obinabagar
and the heights of Djikoir. The frdntior line shall then proceed from
the summit of Kamar Konia, the ridge of mountains separating the
district of Gouvant from that of Archa to the limits of Welkedge,
always conformably to the principle laid down respecting the course of the rivers; the district of Gouvant, with the exception of
the portion situated on the opposite side of the apex of the said
mountains, shall fall to the share of Eussia. From the limits of the
district of Welkedge the frontier line between the two States shall
follow the summits of Klopontz, and the principal chain of mountains which intersect the district of Welkedge as far as the northern
source of the river called Astara, always observing the principle
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regarding the course of the rivers; thence the frontier shall follow
the bed of that stream to its embouchure in the Caspian Sea, and
complete the line of demarcation, which shall henceforward separate the respective possessions of Eussia and Persia.
5. His Majesty the Shah of Persia, in testimony of his sincere friendship for his Majesty the Emperor of all the Eussias, solemnly recognises the present article, in his own name, and in that of his heirs
and successors to the throne of Persia, the appertainment for ever to
the empire of Eussia of all the countries and the islands situated
between the line of demarcation indicated by the preceding article on
one side, and the ridge of the Caucasian Mountains, and the Caspian
Sea on the other, as also the wandering tribes who inhabit those territories.
6. With a view to compensate for the considerable sacrifices
which the war between the two States has occasioned to the empire of Russia, as well as the losses and injuries which have resulted
therefrom to Russian subjects, his Majesty the Shah of Persia engages to make good these by the payment of a pecuniary indemnity. It
is agreed between the two high contracting parties that the amount of
this indemnity is fixed at ten crores of tomans or thirty millions of silver roubles, and that the mode, time, and guarantee in respect to the
payment of this sum shall be regulated by a separate arrangement.
7. His Majesty the Shah of Persia, having deemed it expedient to
nominate as his successor and heir-presumptive his august son the
Prince Abbas Mirza, his Majesty the Emperor of all the Russias, with a view to afford to his Majesty the Shah of Persia a public
testimony of his amicable disposition, and of his desire to contribute
towards the consolidation of this order of succession, engages to recognise enceforward, in the august person of his Royal Highness
the Prince Abbas Mirza, the successor and heir-presumptive of the
Crown of Persia, and to consider him as the legitimate sovereign of
that kingdom from the moment of his accession to the throne.
8. Russian merchant vessels shall enjoy as formerly the right of
navigating in freedom the Caspian Sea and of landing on its coasts. They shall find in Persia aid and assistance in case of shipwreck. The same right is granted to Persian merchants’vessels of
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navigating on the ancient footing the Caspian Sea, and of landing on
the Russian banks, where, in case of shipwreck, the Persians shall receive aid and assistance reciprocally. With respect to ships of war,
those carrying the Russian military colours being ab antiquo the
only vessels which have had the right of navigating the Caspian Sea,
that exclusive privilege is for this reason now equally reserved and
secured to them, so that, with the exception of Russia, no other Power
shall be able to have shipsof war in the Caspian Sea.
9. His Majesty the Emperor of all the Russias, and his Majesty the
Shah of Persia, cordially desirous of drawing closer by every means
the bonds so happily re-established between them, have agreed that
the ambassadors, ministers, and Charge” d’Affaires who may be reciprocally delegated to the respective High Courts, whether on a
temporary mission or for the purpose of residing there permanently,
shall be received with the honours and distinctions due to their rank,
and suited to the dignity of the high contracting parties, as well as to
the sincere friendship which unites them and the usages of the countries. In this respect the ceremonies to be observed on both sides shall be
agreed upon by means of a special Protocol.
10. His Majesty the Emperor of all the Russias, and his Majesty
the Shah of Persia, considering the re-stablishment and extension of
the commercial relations between the two States as one of the principal benefits which the return of peace should produce, have agreed to
regulate all the arrangements relative to the protection of commerce,
and the security of their respective subjects, as stated in a separate Act
hereunto annexed, concluded between the respective plenipotentiaries, and which shall be considered as forming an integral part of
the present Treaty of Peace. His Majesty the Shah of Persia reserves to Russia as formerly the right of appointing consuls or commercial agents wherever the good of commerce may require, and he
engages to allow these consuls or agents, each of whom shall not
have a suite of more than ten individuals under his protection, the
enjoyment of the honours and privileges due to their public character.
His Majesty the Emperor of all the Russias promises on his part to
observe a perfect reciprocity in regard to the consuls or commercial
agents of his Majesty the Shah of Persia; in the event of any well527

grounded complaint on the part of the Persian Government against any
one of the Russian consuls or agents, the minister or Charge d’Affaires
of Russia, residing at the Court of his Majesty the Shah, and under
whose immediate orders they shall be placed, will suspend him
from his functions, and confer the charge provisionally on whomsoever
he may think proper.
11. All the affairs and demands of their respective subjects, suspended by the event of the war, shall be resumed and settled conformably to the principles of justice after the conclusion of peace. The
debts, which their respective subjects may have contracted among
themselves, shall be promptly and wholly liquidated.
12. The high contracting parties agree, with a view to the
interests of their respective subjects, to fix a term of three years in
order that those who possess simultaneously immovable property on either side of the Araxes may have the power to sell or to exchange
the same freely. His Imperial Majesty of all the Russias excepts,
nevertheless, from the benefits of this arrangement (as far as it respects
them) the late Eriven Surdar Hossein Khan, his brother Ha Jun Khan,
and Kurreem Khan, formerly Governor of Nakhitchevan.
13. All prisoners of war made on either side, whether in the course of the last war or before, as well as the subjects of the two Governments, who may have fallen into captivity at any period whensoever, shall all be delivered over within the term of four months;
and after having been supplied with provisions and other necessary
articles, they shall be sent to Abassabad, to be there made over
to the Commissioners respectively deputed to receive them, and to
take measures for their conveyance to their homes. The high contracting parties will adopt the same course in regard to all prisoners
of war, and all Eussian and Persian subjects reciprocally found in
captivity, who may not have been restored within the term above
mentioned, either by reason of the distance at which they may have
been, or owing to any other cause or circumstance whatever. The
two Governments expressly reserve to themselves the unlimited
right of claiming them at any time, and they bind themselves to
restore them reciprocally as soon as they shall present themselves
or shall be claimed.
528

14. The high contracting parties shall not demand the surrender
of refugees and deserters who may have passed under their respective denominations before or during the war. “With a view, however, to prevent mutually the prejudicial consequences which might
result from the communications which some of these refugees
may maintain with their old compatriots, the Persian Government
engages not to tolerate within its possessions, situated between the
Araxes and the line formed by the river called Tehan, the lake of
Aroomiah, the river of Djikaton, and by the river named Higil
Ogane, as far as its confluence with the Caspian Sea, the presence
of the individuals who shall be designated by name now, or who
may be so indicated hereafter. His Majesty the Emperor of all
the Eussias promises equally on his part not to permit Persian
refugees to settle in the Khanates of Karabagh and Nakhitchevan, as well as in the portion of the Khanate of Erivan, situated
on the right bank of the Araxes. It is understood, however, that
this clause is not, and shall not be, obligatory, except in regard to
individuals invested with a public character or of a certain dignity,
such as khans, begs, and spiritual chiefs or mollahs, -whose personal
example, instigations, and clandestine communications might have
a prejudicial influence on their old compatriots. As far as concerns
the mass of the population in the two countries, it is agreed between the high contracting parties that their respective subjects,
who might have already passed, or who may hereafter pass from
one State into another, shall be free to settle or sojourn wherever
the Government, under whose authority they may place themselves,
shall deem proper.
15. With the benevolent object of restoring tranquillity to their
States, and removing from their subjects all that can aggravate
the evils inflicted on them by the war, to which the present treaty
has so happily put an end, his Majesty the Shah grants a full and
entire amnesty to all the inhabitants and functionaries of the province called Azerbegan. None of them, without any exception, shall
be persecuted or molested for his opinion, acts, or conduct either
during the war or during the temporary occupation of the said province by the Eussian troops. There shall be granted to them further
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the term of one year from this date to remove freely with their families from the Persian dominions into the Eussian States, to export
or to sell their property without the slightest opposition on the part
of the Government or the local authorities, or the imposition of any
duty or fee on the effects or articles sold or exported by them. With
regard to their immovable property, a period of five years shall be
granted to them for its sale or disposal, according to their pleasure.
From this amnesty are excepted those who may be guilty, within
the period above mentioned of one year, of any crime or misdemeanour liable to penalties inflicted by the tribunals.
16. Immediately after the signature of the present treaty of
peace, the respective plenipotentiaries shall lose no time in transmitting to every quarter the necessary advices and instructions for
the immediate cessation of hostilities. The present treaty, drawn up
in two parts of the same tenor, signed by the respective plenipotentiaries, impressed with their seals, and exchanged between them,
shall be confirmed and ratified by his Majesty the Emperor of all the
Eussias and his Majesty the Shah of Persia; and the solemn ratification, bearing their own signatures, shall be exchanged between their
plenipotentiaries within the term of four months, or earlier if possible. Signed by the plenipotentiaries of the high contracting parties1.

EK IV
RUSYA MÜSLÜMANLARININ DEKLARASYONU

Rusya Müslümanlarının 16-21 Ağustos 1906’da Nijni
Novgorod’da yaptığı 3. toplantıda Abdullah Apanay başkanlığındaki
Eğitim Komisyonunun hazırladığı raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. 31 maddeden oluşan eğitim raporu şi konulara yer veriyordu:
1. Bütün köylerde Müslüman çocukların ilk tahsillerini yapabilmelerini sağlayan okullar açılacaktır. 2. Müslümanların çok sayıda
yaşadıkları yerlerde iki sınıflı orta okullar açılacaktır. 3. Okullarda
eğitim ana dilde olacak ve Arapça alfabe kullanılacaktır. Rus dili
1
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A. Krausse, Russia in Assia, s. 332-341.

ilk okullarda mecburî değildir, ancak orta okullarda ders programına alınmalıdır. 4. İlk okula alınacak çocuklar sekiz yaşından küçük
olmamalıdır. 5. İlk ve orta okullarda tedrisat dört yıl olup, ders yılı
köylerde 1 Ekim’den 15 Nisan’a, şehirlerde 1 Eylül’den 15 Mayıs’a
kadar sürer. 6. Orta okullara ancak ilk okulu bitirenler alınacaktır.
7. Müslüman çocukların eğitimleri, imkân dahilinde her yerde aynı
programa göre yapılacaktır. 8. Okullarda tek bir programın tespiti gayesiyle Mayıs 1907’de Rusya’nın muhtelif şehirlerinde mesela Kazan, Petropavlovsk (Kızılyar), Taşkent, Tiflis, Bahçesaray vb
kongreler düzenlenmelidir. 9. Ağustos 1907’de Kazan’da bütün
Rusya Müslümanları öğretmenleri delegelerinin bir kongresi düzenlenecektir. Burada Mayıs sonunda çeşitli şehirlerde yapılan kongrelerin kabul ettikleri programları birleştirme işi yapılacak ve “Bütün Rusya Muallimler Birliği” kurma meselesi görüşülecektir. 10.
Okullarda sağlık kurallarına ehemmiyet verilecektir. 11. Okulların
tanzim ve tamiri için gerekli masraflar devlet, zemstvo (özel idare)
ve belediyeler tarafından yapılacaktır. Bu iş ilk okul mecburiyetinin
kabulünden sonra veya önce gecikmesiz tatbik edilecektir. 12. Her
Müslüman erkek ve kız çocuğu için ilk okul eğitimi mecburi olacaktır. 13. Okulların yönetimi ve teftişi, Müslümanların elinde olacaktır.
14. Okullar yerli ahali tarafından seçilen bir heyetin gözetimi altında
olacaktır. 15. Öğretmenler yerli halkın gizli oylarıyla seçilecektir.
16. Öğretmen okullarının ihtiyacı karşılayacak sayıda öğretmen yetiştirmelerine kadar bazı okullarda eğitimciler yetiştirecek iki sınıflı
kurslar açılacaktır. 17. Kazan, Bakü, Bahçesaray gibi şehirlerde erkek ve kız öğretmen okulları açılacaktır. 18. Müslüman okullarının
öğretmenleri ve talebeleri askerlik görevi ve başka hususlarda Rus
meslektaşlarıyla aynı haklardan yararlanırlar. 19. Şehirlerde Rus
lisesinde tahsil görenlere ana dili ve edebiyatı okutulur ve öğretilir. 20. Okullarda okutulacak kitapları ve en iyi eserlere verilecek
mükafatları tespit için “Bütün Rusya Öğretmenler Kongresi”nde
bir komisyon kurulacaktır. 21. Rus dilinde eğitim yapan öğretmen
okullarında din öğretimi ve ana dili dersleri daha esaslı yapılmalıdır.
22. Müslüman çocukların okudukları Rus okullarının pedagoji ve
mütevelli heyetlerine Müslümanlar da üye olarak seçilir. 23. Medreselerde (Yüksek okul) eğitim ve maddî imkânların geliştirilmesi,
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programlara fen derslerinin de konulması gerekmektedir. 24. Dinî
bir müessese olan medreselerin gözetimi ıslah edilmiş ruhanî müesseselere devredilmelidir. 25. Medreselerin program ve talimatları
yüksek dinî müesseseler tarafından teşkil edilen heyetler tarafından
hazırlanır. 26. Medrese talebeleri Rus orta okul talebeleriyle eşit hukuka sahiptirler. 27. Medresede müderris olanların, mahallelerdeki
imamlık sıfatından ayrı tutulmaları, sadece imam ve hatip sıfatlarına
haiz olanların müderrislik yapmaları lâzımdır. 28. Medreseler halk
tarafından seçilen imam ve mütevellilerin gözetimi altında olacaktır.
29. Müderrislik hakkını almak için a) seçilmiş olmak, b) imtihan
vermiş olmak, c) dinî meclis tarafından tasdik edilmiş olmak gerekmektedir. 30. Edebî Türk dilinin (Türkiye Türkçesinin) öğretilmesine bilhassa ehemmiyet verilecektir. Bu ders Müslüman talebeleri
için orta okullarda (2 ve 3 sınıflı) mecburî olup, imkân dahilinde ilk
okullarda da okutulmalıdır. 31. Medreselerin masrafları vakıflardan
ve talebelerden alınan ücret ile karşılanır.
Bu eğitim raporunun en mühim özelliği bütün Türk okullarında
ortak bir tedrisat yapılmasına yönelik tekliflerle, Türkleri birleştirici
edebî Türkçe (Türkiye Türkçesi)’nin mecburî okutulması hususundaki karar idi (N. Devlet, İsmail Bey (Gaspıralı), s.89-92).

EK V
RUSYA MÜSLÜMANLARI İTTİFAK CEMİYETİ’NİN
NİZAMNAMESİ

1. Cemiyetin ismi “Müslüman İttifakı” (Partisi) olup, Rusya dahilinde faaliyet gösterir. 2. “Müslüman İttifakı” cemiyetinin maksadı, Rusya’da kanun yoluyla meşrutî idare kurulması için 17 Ekim
1905 manifestosunun yerine getirilmesini ve terakkisini talep etme
hususunda Rusya Müslümanlarının siyasî ve içtimaî hareketlerini
birleştirmekten ibarettir. 3. Bu maksadı gerçekleştirmek için Müslüman İttifakı cemiyeti aşağıdaki faaliyetleri yapar: a) Rusya hükümetinin siyasî meselelerini, içtimaî ve iktisadî işlerini tezekkür eder. b)
Bu meseleler hakkında yol gösteren programlar neşreder ve bu baş532

ka işleriyle ilgili (kanun tekliflerini) hazırlayarak (bunları da) yayınlar. c) Cemiyetin maksadına hizmet ederek gazeteler ve risaleler gibi
yayın organlarını kurar. ç) Devlet Duması için seçimlerde fikir ve
maksatlarını neşr (etmek) için toplantılar yapar ve çeşitli faaliyetler
gösterir (meselâ; açıklamalar yapar, umumî bilgiler verir) ve seçim
hareketlerine fiilen iştirak eder. 4. Cemiyete dahil olmak ve ondan
ihraç edilmek: (Sentralnıy komitet) veya idare mahalline (Mestniy
komitet) müracaat ederler ve komite tarafından kabul olunurlar. Nizamnameye göre hakkı olmayanlar cemiyete üye olamazlar. 5. Üye
olan kimse şu durumlarda cemiyetten çıkar: Eğer bunu kendi isterse
veya iki sene üyelik ücretini tediye etmezse. 6. Uygunsuz hareketleriyle açık ve gizli surette cemiyete zararlı olan üyeler idare-i merkeziyenin kararı ile cemiyet azalığından çıkarılırlar. Bunlar şayet
kendileri isterlerse idare-i merkeziyenin bu kararını delege toplantısında şikayet edebilirler. 7. Cemiyetin her üyesi idare-i merkeziyenin kasasına her sene elli kopekten az olmamak üzere aidat öder.
Bu para idare-i merkeziyenin mahallî idaresi veya onun vekilleri
vasıtasıyla tediye olunup, karşılığında cemiyet tarafından hususî bir
senet (makbuz) verilir. Toplanan paranın ne kadarı idare merkezi ve
idare mahalli masraflarına sarf edilmesi mümkün oluduğu, bunların
ihtiyaçları nispetinde olarak, umumî delegeler toplantısında (umumî
hayet toplantısında) tespit edilir.
Cemiyetin İdare Organları
8. Cemiyetin İdare Organları: a) Delegeler umumî toplantısı, b)
Şube üyelerinin umumî toplantısı, c) İdare-i merkeziye (idare heyeti) ve ç) Mahallî idareler
Delegeler Umumî Toplantıları
9. Cemiyetin umumî delegeler toplantısı senede en az bir defa
olur, bu toplantıya mahallî şubelerin umumî toplantılarında her elli
üye başına bir kişi olarak seçilirler ve her mahallî şube, delegeler
toplantısına en az bir üye göndermek zorundadır. Toplantı delegelerinden başka oy verme hakkına sahip olanlar şunlardır: a) İdariye-i
Merkeziye üyeleri ve b) Toplantının yapıldığı yerin mahallî idare
üyeleri. 10. Umumî delegeler toplantısı idare-i merkeziye tarafından
veya mahallî idarelerden en az beşinin ortak istekleriyle yapılır. 11.
Umumî delegeler toplantısında cemiyetin işleri veyahut onun şube533

lerini ilgilendiren meseleler hallolunur. İdare-i merkeziye üyeleri seçilir, idare merkezinin hesapları (gelir ve masrafları) tetkik ve tasdik
edilir, cemiyetin ve hususen idare-i merkeziyenin göreceği işler hususunda karar veriler, cemiyetin idarelere olan talimatı tasdik edilir,
cemiyete para temin etmek için tedbirler düşünülür, senelik delegeler toplantısında halledilmesi lâzım gelen meseleler tayin (tespit)
olunur.
İdare-i Merkeziye (Sentralnıy Komitet)
12. Cemiyetin idaresi (provlinya’sı) Petersburg’da bulunan
idare-i merkeziye üyeleri, birer sene müddetle her sene yapılan
“umumî delegeler toplantısı” tarafından seçilirler. Bunlar cemiyetin
azaları olup, sayıları toplantı tarafından tespit edilir, ancak on beş
kişiden az olamaz; seçim gizli oylamayla olur, en çok oy alanlar
seçilirler. İdare-i merkeziye azalığına seçilmiş olanlardan sonra en
çok oy alan ve onların sayısı kadar kimse yedek aza olurlar. İdare-i
merkeziye üyelerinden bir eksildiği vAkil onun yerine yedeklerden
en çok oy alan, sıra ile asil üye olur. İlk umumî delegeler toplantısına kadar idare-i merkeziye üyeleri, muvakkat olarak, cemiyetin
kurucuları tarafından seçilir. 13. İdare-i merkeziye heyeti, seçilmiş
azalardan başka, kendisinin davet ettiği kimseler ile çoğaltılabilir.
Fakat bunların sayısı idare-i merkeziye üyelerinin 1/3’ünden fazla
olamaz. 14. Mahalli komitelerin başkanları Petersburg’ta bulundukları vAkil idare-i merkeziyenin meclislerine iştirak eder. 15. İdare-i
merkeziyenin vazifeleri şunlardan ibarettir: Cemiyetin umumî işlerini yürütür, umumî delegeler toplantısını çağırır, idare-i merkeziye
kararlarının icra olunmasına dikkat eder (verilen her kararı kendi
icra eder). Bütün mahalli idareler ile temaslarını sürdürür, talimatlar verir, yeni düzenlemelerde bulunur, cemiyet adına Akiller yapar
ve ilân eder. Cemiyetin fikirlerini yayan gazete vs basın vasıtalarına
direktifler verir. Cemiyet mallarını ve kasasını idare eder, delegeler
toplantısını hazırlar, her nevi mahkemeler, resmî daireler ve fırkalar
huzurunda cemiyeti temsil eder, devlet dairesine seçim işlerini organize eder, kısacası: kanunî olan her çeşit yoldan cemiyetin maksadını
yerine getirmeye gayret eder. İdare-i merkeziye hükümet huzurunda umumî daireler ve başka cemiyetler indinde cemiyetin temsilcisi
olarak tanınır, cemiyetin daimî bürosu ve mahallî idareleriyle ilgili
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olan talimatını tasdik eder. 16. İdare-i merkeziyenin dahilî teşkilâtı
meselâ “Daimî Büro” kuruluşu, çeşitli meseleler hakkında komisyonlar teşkili ve İdare-i Merkeziye azaları arasında işlerin taksimi
gibi şeyler bu nizamnameye uygun olarak ve umumî delegeler toplantısının kararı dairesinde İdare-i Merkeziye tarafından düzenlenir.
17. İdare-i merkeziye, başkan ile sekreterini kendi üyeleri arasından
seçer. 18. Akiller, dokümanlar cemiyet için ancak şu durumda resmiyet kazanır: İdare-i merkeziye azalarının … beşi tarafından imza
edildiği taktirde.
Mahallî Şubeler (Mestniy Adel’ler)
19. Cemiyetin en az on azası olan guberniyalarda (eyalet), oblastlarda (idarî bölge), veya başkent, guberniya, uezd (bölge) şehirlerinde bu nizamnameye uygun faaliyet göstermek üzere cemiyetin
“Mahallî Şubeleri” teşkil olunur. Bunların kuruluşları İdare-i merkeziyeye haber verilir. 20. “Mahallî Şubelere” dahili teşkilâtlarını
işbu nizamnameye muvafık ve “Delegeler toplantısı” ve “İdare-i
merkeziye” kararlarına aykırı olmayacak surette kendileri tanzim
ederler. 21. Uygunsuz hareketiyle cemiyetin faaliyetine zarar getiren “Mahalî Şube”nin faaliyetini tadile veya o şubeyi büsbütün kapatmaya İdare-i merkeziyenin hakkı vardır. İdare-i merkeziyenin bu
tutumunu yerinde görmeyenler umumî delegeler toplantısına şikayet
edebilirler.
“Mahallî Şube” azalarıyla “Mahallî idare” azalarının umumî
cemiyetleri
22. Cemiyet üyelerinin guberniyalarda oblastlarda, yahut şehirlerde senede bir kere yapılan umumî toplantıları o yerin “Mahallî
Şube”sinin faaliyeti hususnda yol gösterir ve gerektiğinde emirler verir. 23. Bu toplantılarda, guberniya, oblast ve şehirlerdeki
“Mahallî İdarelerin” üyeleri seçilir, bunların sayısı toplantıda tespit
edilir, cemiyetin azaları arasından bir sene müddetle ve kapalı seçim
(balatrofka) usulüyle seçilen bu üyelerin sayısı üçten az olamaz. 24.
Guberniya, oblast veyahut şehirlerdeki “Mahallî idareler”, “Mahallî
Şubeler” hakkında bu nizamnamenin 12. ve 16. maddelerine ve
İdare-i merkeziyenin kararına muvafık hareket edilir. 25. Bir okrug
(bölge) dahilinde olan birkaç “Mahallî idare”nin faaliyetlerini birleştirmek için o okrug’taki “Mahalli idareler” tarafından temsilciler
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seçilerek hususi bir komite (Seçim dairesi komitesi) teşkil edilir. 26.
“Mahalli idareler” faaliyetler, durumları ve kendi heyetlerindeki değişiklikler hususunda ayda bir kere “Okrug komitesi”ne ve İdare-i
merkeziyeye haber verirler.
Delegelerin Mahallî Toplantıları
27. Delegelerin mahalli toplantıları iki türlü olup, biri oblastnoy
(oblast dahili), diğeri guberinski (gububerniya dahili). Oblastnoy
toplantı birkaç guberniyadan davet edilir. O guberniyaların seçim
komitelerinin (izbiratelni) rızaları ile, guberinski toplantı o guberniyada olan komitelerin rızaları ile davet olunur. 28. Oblastnoy ve buberinski toplantıları cemiyetin yalnız o daireleri ile ilgili meseleleri
müzakere eder.
Malî Murakabe (Usûlü)
29. Gelirler ve masraflar ve ayrıca gayr-ı menkullerin idaresi
hususunda mahallî idareler, kendi “umumî toplantı”larına hesap verirler. İdare-i merkeziye ise “Umumî delegeler toplantı”sına hesap
verir.
Nizamnamenin Değiştirilmesi Hususu
30. Bu nizamnamenin değiştirilmesi İdare-i merkeziyenin teklifi üzerine “Umumî Delegeler Toplantısı”nda mevcut olan üyelerin
üçte ikisinin kararı ile mümkündür.
Müzakereler esnasında kadınların seçme ve seçilme hakları (18.
madde) mes’elesinde büyük tartışma oldu. Bilhassa bazı din adamları kadınları aşağılayıcı tabirler kullandılarsa da, kadınların seçme
ve seçilme hakları kabul edildi. Muhtariyetle ilgili 33., 34. ve 35.
maddeler görüşülürken İsmail Gaspıralı ile Yusuf Akçura bu maddeleri gerçekçi bulmayarak, “Bu nev’i bir muhtariyet İngiltere’de
bile yoktur” dediler. Uzun müzakerelerden sonra, bir takım itirazlara rağmen, Ali Merdan Topçubaşı’nın hazırlamış olduğu “İttifak”
programı ufak tadilatla kabul edildi. Kongrede programın kat’i ve
son şekilde tespiti için on beş kişiden müteşekkil bir merkez komitesi seçildi (N. Devlet, İsmail Bey (Gaspıralı), s. 102-108).
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EK VI
RUSYA MÜSLÜMANLARININ İTTİFAK HALK
PARTİSİ PROGRAMI

Siyasi ve Asıl Matlaplar:
1) “İttifak”ın matlabı: Zamanın, ahvalin iktizalarına hem de şu
programın maddelerine muvafık surette, siyasi, iktisadi, içtimai, dini
işleri ıslah etmek için hemfikir Rusya Müslümanlarını emel-i içtihatta birleştirmektir. 2) Siyasi medeni hayatların nizamlarını hürriyet, hakimiyet ve insaniyet esaslarına göre tesis etmek için, halkın
hemmesine, Müslümanlara da, medenilik, insanlık hukuklarını vermek, hem de devletin idare usullerini kanun esası üzerine bina etmek, yâni teşrii, idare, hüküm vazifeleri (mahkeme) ve halk vekilleri
elinde olmak lâzımdır.
Ahali Hukuku:
3) Hemme ahali erlik (erkeklik) hatunluk, din, kabile, kavmiyet fark kılınmayıp, kanun karşında (karşısında) beraberdir. 4) Sınıf
imtiyazları, dinlere cinsiyetlere nisbetle kanun tehditleri, istisnaları
hemmesi fesh kılınır. 5) Her bir adamın şahsı masundur, kanun
hududunda hürdür. Hakimin devlet kanunlarına muvafık hükmü
bulunmadıkça, hiçbir adam hapis kılınmaz, tevkif kılınmaz, mahkum olmaz, cezalanmaz. Bir farz bir adam hapis kılınsa, şehirlerde
mahkemesi var, böyle yerlerde yirmi dört saat içinde, amma başka
yerlerde iki tavlet (gün) içinde elbette azat kılınır, yahut mahkeme
ihtiyarına teslim kılınır. Nizamda mukadder müddetten ziyade, yahut aslı yok şüphe töhmeti ile hapis kılınmış adam hapis etücüleri
mes’ul etmek hem de bu hapis yüzünden vukua gelen zararların bedellerini devlet hazinesinden talep etmek haklarına malik olur. 6)
Her bir adamın meskeni emindir. Hususi meskenlere izinsiz girmek,
eşyaları teftiş edip aramak, mektupları açmak yalnız kanunda tayin kılınmış suretlerde, yalnız mahkeme kararı ile caiz olur. 7) Her
adamın mülkü mukaddestir. Umumî ihtiyaç yahut umumi hayır
bulunmadıkça, hem de adilane değeri önceden verilmedikçe, hiçbir
adamın hiçbir cemaatin meşru mülkü elinden alınmaz. 8) İkamet yeri
seçmekte, memleketin dahilinde, haricine sefer etmek hususlarında
her bir adam muhtar olur. Pasaport nizamı tamamıyla atılır, tebaalık
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(tabiiyet) mecburiyeti ref kılınır. 9) Kanun hududunda, her bir emel,
ticaret, sanat ile iştigalde hür olur. 10) Hemme adamlara kanun
kaşında salahiyetlerine göre mülki, askeri memuriyetler, devlet yahut cemaat hizmetler, istisnasız bilafark açık olur. 11) Her bir insanın
vicdanı, dini, ibadetleri hürdür, muhteremdir, kanun himayesiyle
temin kılınır. 12) Dinin vicdanın hürriyeti muhterem olduğu kadar,
her bir insanın fikri de sözü de- lisanda, yazıda, başında- hür olur.
Matbuata nezaret usullerinin her nevi kökünden feshedilir. Sözde,
yazıda ve matbuatta (basında) kanun hudutlarından çıkmış adamlar
yalnız mahkeme huzurunda mesul olabilir. 13) Her yerde, açık meydanlarda, evlerde toplanmak içtima davet ihtiyarına her bir adam
maliktir. 14) Her bir adam, izin almadan ittifak, şirket akdeder. 15)
Her bir cemaat, her bir şirket, her bir adam her bir hususta dilekçe
vermek, ariza takdim etme hukukuna malik olur.
Devlet Şekli:
17) Rusya’da şu günkü ahval iktizasına en münasip şekli (devlet)- “İttifak”ın reyine göre- Kanun hem parlament esaslarına temin
kılınacak monarşidir. Böyle monarşide monarhın hem hukukî hem
iktidarı “Kanun Esası” ile tahdit kılınıp en büyük kuvvet: Devlet
Duması’nın koyduğu esası etrafında döner ve onunla amel olunur.
Monarhın kendisi de hem vekiller elinde olur. 18) Halk vekilleriRusya’da var olan bütün halkın olmak şartıyla- devlet duması yahut Rusya parlamenti isminde olacak, yalnız bir meclis olmak üzere
teşkil kılınacak, vekiller umumi, gizli, müsavi ve bilavasıta usûl ile
seçilecekti, Müslümanların vekilleri (genel nüfus) sayılarına münasip olur.
Kayıt: Hatunların da iştirakleri mümkün olmak için, seçim
kanunları bu hususu göz önünde tutarak hazırlanacaktır. 19)
Vekiller kanunları koyarlar, devletin gelir ve giderlerini tertip ederler, büyük küçük idarelerin hizmetlerinin kanunlara, meslehetlere
uygunluklarına nezaret ederler. 20) Vekiller kanun vazettirmek hukukuna maliktirler. 21) Karar, tasarruf, emir, ferman gibi işlerin hiçbiri, kimden sadır olursa olsun, her ne ad konursa konsun, vekiller
heyetince kabul kılınmadıkça kanun kuvvetinde olamaz. 22) Vergiler, gümrükler, devlet ihtiyaçları için alınacak istikrazlar nazırlar
heyeti rızası olmadıkça alınamaz. 23) Devletin bütçe hesapları, bir
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yıldan ziyade olmamak şartıyla, nazırlar heyeti rızasıyla tâyin olunur. Her gelir ve her bir gider, istisnasız, divan-ı muhasebede kaydolunur. 24) Vekiller heyeti arasından seçilecek monarh tarafından
kabul ve tasdik kılınacak nazırların her biri uhdelerine düşen işler
için vekiller heyeti huzurunda mesuldür. Vekiller gerekirse ministirlerinden (bakanlardan) izahat ve açıklama isteyebilirler.
Dini Nizamlar: 25) Hemme dinler, hemme hür, kanun karşısına
müsavi, hükümet nezaretinde azat olur. Her din muhteremdir. Dinler
itikatlar içinde hiçbir surette takibat yapılamaz. Ceza kanunlarına
muhalif değilse, ibadetleri eda etmek vazifelerinde, hem mezhep
talimlerin neşir hususlarında her insan hür olur. 26) Her bir dini
cemaatin, dinlerine münasip dahili nizamları, özlerinin ihtiyarında
olur, hükümet müdahale etmez. 27) Rusya Müslümanlarının özlerinin ihtiyarlarında bulunan hak ve hukukları: a) Bir kişiden veya
bir heyetten ibaret tesisat-ı ruhaniye inşa etmek. b) Bütün ruhanileri
cemaat arzusu ile ya muvakkat veya kaydı hayat şartıyla seçebilmek
c) Ruhanilerin, dini müesseselerin, hemme işlerine nezaret hakkı cemaatin kendi elinde olmak d) Mescitlerin mektep ve medreselerin,
hayrat yurtlarının, türbelerin, vakıfları, mülkleri Müslümanların
özlerine iade kılınıp, bunların bütün tasarrufları Müslümanların
elinde bulunması.
Mahallî Muhtariyet: 28) Devletin hemme yerinde, erlik (erkeklik) hatunluk, din, cinsiyet, kemiyet fark kılınmayıp, umumî müsavî
gizli ve vasıtasız seçimle küçük muhtariyetler tesis olunur. 29) Birkaç
ufak muhtariyetler toplanıp, nüfusun sayısına yerlerinin genişliğine
göre orta muhtariyetler teşkil ederler. Orta muhtariyet üyelerinden
vilayet meclisi kurulur. Vilayet meclisleri ya muvakkat veya daimi
ittifak yapabilirler. 30) Mahalli muhtariyetin hemme işleri, hatta emniyet asayiş zabıtası da, muhtariyet idarelerinin elinde olur. Meğer
şu günkü ahvalin iktizası olarak merkez elinde toplanması gereken
işler istisna kılınır. Devletin umumi gelirlerinden bir kısmı mahalli
muhtariyet idârelerinin faidesine teslim kılınır. 31) Fakirlere iane
etmek, kimsesiz çocuklara, acizlere, onulmaz hastalara bakmak,
zayıf ihtiyarları gözetmek, hususî hayatlara nezaret etmek işi mahalli muhtariyet uhdesinde olur. 32) Hükümet-i merkeziye tarafından
tayin kılınan mahallî memurların vazifeleri: Mahalli muhtariyet
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hizmetlerinin devlet kanunlarına muvaffakiyetleri cihetlerine nezaret etmekten ibaret olur. Şu hususta iki taraf arasında çıkabilecek
ihtilaflar adli mahkemeler tarafından halli fesholunur. 33) Vilâyet
meclisi âzaları vilâyet mahalli maslahatlarına ait meselelerde kanun
koymak hakkına malik olur. 34) Bir vilâyete ait meselelerin hemmesi, umûru maliyesi, mahalli muhtariyet idarelerinin salahiyetlerine
iktidarlarına göre, vilâyet meclislerinde müzakere kılınıp, hem hal
kılınıp, devletin kuvee-i icraiyesiyle infaz olunur. 35) Bir vilâyette
nüfusça çoğunlukta olan etnik kavmin lisanı, devlet lisanı gibi, şu
vilâyetin hemme idarelerinde umûmi lisan olur. Rus lisanı, umûmi
devlet lisanı olmak sıfatıyla, merkez idarelerinin, deniz ve kara kuvvetleri askerî idarenin lisanı olur. 36) Hemme halkın medeni siyasi
hukuklarda her cihetle beraberlikleri üstüne, devletin esas kanunları
halkın hemmesine kültürel hukukları da temin eder. Yâni her dili
ve her mahallî ağzı kullanmak, mektep ve medreseler inşa etmek,
çocukları terbiye etmek, dil edebiyat cemiyetleri, müesseseleri kurmak hususlarında milletlerin her birine kâmil hürriyetleri verilir.
Mahkeme: 37) Şimdiye kadar mevcut olan ve halkı sınıflara
ayırarak imtiyazlı sınıflara göre kurulmuş olan bütün umûmi ve
olağanüstü mahkemeler fesholunur ve kaldırılır. Memleketin her
yerinde, 1864 Kasım 20 tarihli kanunlara göre, sulh ve adliye mahkemeleri kurulur. 38) Mahkemelerin her birinde şu esaslara riayet
olunması gerekir: a) Hüküm infaz edilmekle tamamlanmış olur.
c) Ehliyetli (yetkili) hâkimin mahkeme kanunlarına göre uygun
hükmü bulunmadıkça hiçbir adam cezalanamaz. d) Hâkim azlolunamaz, müstakil olur, her bir müdahaleden azat olur, adliye nezareti
de hiçbir suretle müdahale etmez. Hatıra göre hareket etmekten azat
olmak için, hediye almak, rütbe kabul etmek hâkimlere yasak olur.
Hâkimlerin çoğunluğu tarafından seçilmedikçe hiç kimse hakimlik vazifesine tayin edilemez. e) Mahkemelerde hüküm açık olur.
f) Ceza tayin etmek yalnız hâkimlere ait olur. İdare tarafından nakdi ceza vermek hapis ve sürmek gibi yetkiler kaldırılır ve fesholur.
g) Kazai vazife görenlerin hepsi genel esaslara uyacakları hususunda bir birlerine kefil olurlar. 39) Seçilmiş sulh hâkimleri, seçilmiş
adliye encümeni müesseseleri memleketin hemme vilâyetlerinde
kurulur. Mahkemede hâkimlik ve adliye encümeninde üyelik için
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malî duruma bakılmaz (yâni zenginlik aranmaz). 40) Adliye encümenin iktidarı ve nüfuzu genişletilir, cinayetlerin cinsi ile değil, belki cezaların miktarı itibariyle her iş adliye encümeni (bölgesi) mahkemesine teslim kılınır. Umum devlete ait yahut basına ait suçların
hepsi adlî mahkemelerin yetkisine tabidir. 41) Mahkemelere mahsus
zabıta teşkilatı kurulur. 42) Elbette icra kılınacak nizamlar: Birinci
derecede himaye müdahalesi, ikinci derecede Heyet-i İttihamiyede
müdafaa esası, 3-İbret olsun diye tecilli hükümler, 4- Mahkumiyet müddeti bitmeden iyi ahlâk dolayısıyla salıverme, 5- Cezalarını
çekmiş ve bitirmiş olan kimselere tahliyeden sonra şerefli ve hür
yaşayabilmeleri için iş imkanları yaratma, 6- Cezaevlerini ıslah ederek, terbiye ve ahlâki yön doğrultusunda ıslah usulünü yenileme, 7Hür ve müstakil barolar teşkili, 8- Temyiz mahkemesinin birlik kaidesi. 43) Medeni ve siyasi hürriyet esaslarını temin etmek maksadıyla
hukuki bütün kanunları ve bu arada ceza kanunlarının ivedilikle gözden geçirilerek yeniden tanzimi lâzımdır. 44) Müslümanların aile
hukuku nikah, talak, miras, nafaka gibi meselelerin hemmesi mahkemeyi şeriyelerde ahkâmı şeriye ile hal ve fesholunur. 45) Halk
için en yakın mahkemelerin yani sulh mahkemelerinin lisanı etnik
çoğunluğun lisanı olur. Buna göre birinci derecede kazai mahkemelerin hakimleri bu dilen hakimlerden seçilir.
Maarif: 46) Mutlaka ve geciktirmeden memleketin her yerinde
ana dilinde ilk okullar öğrenimi balaların (çocukların) hepsine mecburi olur ve parasız yapılır. 47) İlk okul öğrenim işlerinin hemmesi
şu saat (hemen) mahalli muhtariyet idaresinde teslim kılınır. Her
yerde ilk okul terbiyesi ana dilinde ve milli harflerle olur. 48) Sınıf
geçme işlerini kolaylaştırmak için bütün okulların sınıfları arasında
özüne uygun irtibat kurulur. 49) Mektepler ve medreseler tesis etmek, talim ile iştigal etmek her halde her yerde umumiyetle hür olur.
50) Sanayi mekteplerini her yerde mümkün olduğu kadar artırmak
vazifelerine özellikle dikkat etmek elbette zaruridir. Sanayide elbette meccanen talim kılınır. Orta derecede mekteplerden gereği
kadar her yerde artırmak, mümkün olduğu kadar az ücretle talim
etmek lâzımdır. Talim terbiye işlerinin tertiplerine, yollarına mahalli idareler her cihetle müdahale edebilirler. 51) Külliyeler, yüksek mektepler dahili nizamlarında tedris işlerinde tamamen hür olur.
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Sayıları gereği kadar çoğaltılarak, ders ücretleri mümkün olduğu
kadar azaltılır. Halkın çoğunlu yüksek okullardan faydalansın, onun
için, bu okulların binaları geniş tutulur. Öğrencilerin cemiyetleri
hür olur. 52) Yaşlılar mektebi, ilk okullar, il okuma odaları, il kütüphaneleri, il üniversiteleri gibi ilmi müesseseler kurmak binaları
inşa etmek hususlarında mahalli muhtariyet idaresi mutlaka hür
olur. 53) Yaşlılar için, sanayi mektebi ve din mekteplerinin bütün
derecelerinde, hem de yukarıki maddede sayıldığı gibi ilmi müesseseler kurmak, ister ana dilinde, ister şark dillerinde talim ve tedrisat
yapmak, yabancı devlet tebaalarından muallimlik ve müderrislik
vaziyetlerine ehliyetli olanları davet edebilmek, milli hurûfat ile hür
bir dilde gazeteler, dergiler yayınlayabilmek tercüme edilen veya telif kılınan kitaplar ve risaleler neşretmek, kezalik bunların ticaretini
yapmak işlerinde Rusya Müslümanları tamamen hür olur.
Mali İşler: 54) Devletin iktisadi ve mali siyaseti temelinden
değiştirilecek. Lüzumsuz israfları kaldırıp halk ihtiyacına özellikle
ilim ve maarif yollarına devlet hazineleri önemli tahsisat ayırarak
devlet bütçesinde köklü inceleme ve değişiklik yapılacak. 55) Umumi hazine emlakinde tasarruf hakkı, bir merkeze bırakılmayıp mahalli muhtariyet idareleri arasında tevzi olunacak. 56) Genellikle
vergileri indirmek, halkın zaruri ihtiyacı olan mallardan vergi almayı
en az dereceye indirmek, ticarette himaye nizamlarını kaldırmak ve
feshetmek lâzımdır. 57) Doğru vergi nizamları ıslah olunur, gelir
arttıkça vergi artırılır, usulü yüksek kazançlar ve miras vergisine
kaydırılır.
Toprak Meselesi: 58) Öz emeği ile toprak hizmetlerini çalışan
köylülerin hemmesine, hayvan yardımıyla günlük işini gören çiftçilere kesilme yerlerden, saray yerlerinden, miri yerlerden ihtiyacı
kadarınca toprak verilmesi, hem de kıymeti âdilesi devlet hazinesinden ödenmek suretiyle özel mülk olan toprakların alınarak ihtiyacı
olan köylülere paylaştırılması lâzımdır. Ancak, özel mülkler idare
amirleri ve memurlarına hediye yoluyla veya bir meşru sebep olmadan verilmişse bedelsiz alınarak tevzi edilir. 59) Toprakla
uğraşanları her cihetçe temin etmek, her bir vilayetin topraklarını
o vilayetin muhtaç çiftçileri arasında paylaştırmak esası kabul ol542

unur. Toprakla uğraşan çiftçilerin ürün verme güçlerini artırmak için
ve her türlü işlerini intizamla görmek için, mahalli muhtar idareler
her türlü tedbiri alır. Bu esasların gereği gibi tatbik edilmesi için
(Rus) göçürme işi durdurulur ve eski sahiplerinden gasp edilerek
alınan topraklar sahiplerine geri verilir. 60) Devlet hem de mahalli
muhtariyet idareleri, bütün imkanları ile toprak meselesi ve hayvan
yetiştiriciliğini teşvik ve himaye eder. Tarım okulları açmak, Tarım
Kredi bankaları kurmak, çiftçilere kredi vermek, tarım şirketlerine,
birliklerine müsaade eder, nizamnameler çıkarmak, bütün tedbirleri almak ve tarım işlerine nezaret etmek için gereken kurulları
yapmaları lâzımdır. 61) Çiftçiler toprakla olan münasebetleri yönünden toprak ağalığının tahakkümünden kurtarılır. Toprak işlerini himaye etmek için bu günkü nizamlar değiştirilir. Amele kanunları,
sınai işçi hakları, tarım işçilerine de teşmil edilir. 62) Çiftçilere tevzi edilen topraklara sınır tayin edilir ve miktarı belirlenir. Göçmez
(taşınmaz) mallar için rehin edilerek kredi alma işi bir nizama salınır.
Toprağın icar bedeli tâyin edilir. Borç için yani karşılığında köylülere iş gördürmek usulü tamimiyle feshedilir. 63) Sulama işleri ıslah
olunur ve teftişe tabi tutulur.
Amele Meseleleri: 64) Amelelerin ittifaklarına, cemiyetlerine,
grevlerine tam hürriyet verilir. 65) Olağan iş gününün haddini tayin etmek. 66) Müddetten fazla çalışmayı zaruret olmadıkça gece
çalışmasını yasak etmek. 67) Kadınların ve çocukların iş gücünü
korumak vazifesine dikkat etmek, sağlığa zararlı işlerde erkeklerin
de iş gücünü himaye eder tedbirler almak. 68) Amelenin her birinin
hastalığı, kazalarda doğan tedavileri ve hizmet ettiği işten ileri gelen
hastalıkların tedavisi devlet kuvvetiyle iş verenler tarafından temin
edilir. 69) Öz gücüyle hayatını temin eden her bir adamın yaşlılık,
acizlik halleri devlet hesabına temin kılınır. 70) İş gücünü himaye
etmek için cezai müeyyideler tayin kılınır. 71) Amele kanunları ile
gözetilmeyen işlemlerde işçilerle iş verenler arasında çıkacak ihtilaflar için adilâne halledebilecek yarışı işçi temsilcilerinden yarısı sermaye sahiplerinden olmak üzere kurulacak Sulh Hâkemleri lâzımdır.
72) Amele kanunlarını tatbik ve işçilerin güçlerini himaye etmek
için müstakil müfettişler görevlendirilir. İşçi menfaatlerini himaye
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edecek müfettişler heyetine işçi mümessilleri de dahil olur.1 Rusya
Müslümanlarının İttifak Halk Partisi’nin bu maddelerine Gaspıralı
İsmail Bey, “Böyle maddeler Rusya’da hiçbir vAkil mümkün olamaz. Hatta bu gün en hürriyetli ülke olan İngiltere’de bile böyle otonomi yoktur” diye takdirlerini ifade etmişti.

EK VII
AZERBAYCAN ŞAİRLERİ KUZEY VE GÜNEY’İN
KARDEŞLİĞİNİ VE BİRLİKTELİĞİNİ VURGULUYOR
Bilindiği gibi Azerbaycan 1828 Türkmençay Antlaşmasından
sonra ikiye bölünmüş, Kuzey Azerbaycan Rus idaresinde, Güney
Azerbaycan ise İran idaresinde hayatını devam ettrimiştir. Ne var ki,
ayrı yönetim şekillerine ve ayrı kültürel bakışa sahip Rus ve İran yönetiminde kalan Azerbaycan halkı bu ayrılık dolayısıyla büyük acılar
çekmişlerdir. Fakat Kuzey Azerbaycan’da olan güzel gelişmeler Güney Azerbaycan Türkünü sevindirmiş, fakat Kuzey Azerbaycan’da
olan kötü gelişmeler Güney Azerbaycan halkını üzmüştür. Bu duygu
ve düşünceler Kuzey Azerbaycan halkı için de aynı olmuştur. Onlar
da Güney Azerbaycan’da cereyan eden iyi gelişmelerden memnun
kalmış, kötü gelişmelerden ise üzülmüşlerdir. Her iki kardeş bölgenin halkları siyaseten birbirilerine tesir edememişler ise de, kültürel
yönden birbirlerini hiç bir zaman unutmamışlardır. Bunun öncülüğünü ise Kuzey Azerbaycan ile Güney Azerbaycan’da yetişen büyük
şairlerin ve ediplerin yaptığını görmekteyiz.
Yukarıda belirtildiği gibi, her ne kadar iki kardeş halk siyaseten birbirlerine yardımcı olamamışlar ise de, ülkelerinde cereyan
eden gelişmeleri değişik bir üslupla da olsa anmışlar ve yad etmişlerdir. Mesela Güney Azerbaycan’da yaptığı inkilap hareketleriyle büyük yankılar bırakan Setterhan ile Muhammed Hiyabani Kuzey Azerbaycan’ın edip ve şairleri tarafından takdir ve övgü ile anılmışlardır. Aynı eşkilde 1930’lu ve bilhassa 1940’lı yıllarda Güney
1
İttifak Halk Partisi’nin bu programının tam metni H. Baykara’nın Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi Tarihi, İstanbul 1975 adlı eserinin 163-171 sayfalarından alınmıştır.
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Azerbaycan Türklerine meşruti haklarını kazandıran Pişeveri Kuzey
Azerbaycan edip ve şairleri tarafından takdir ve övgü ile anılmıştır.
1945 - 1946 yıllarında hizmet veren Pişeveri hükümetinin yaptıkları ve özellikle takip ettiği milli kültür politikası, Azerbaycan Türklerinin birliği ve bütünlüğü fikrini hem Tebriz’de, hem de Bakü’de
geniş bir şekilde halka yayılmasını sağlamışlardır. Güney Azerbaycan Türklerinin Pişeveri önderliğinde elde ettikleri başarılar, Kuzey
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir enstitünün kurulmasına ve Güney Azerbaycan’daki kardeşleri ile ilgili araştırma yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar neticesinde oluşan milli ülkü çerçevesinde Azerbaycan’ı birleştirmek, tek bir vatanda, hür bir halk olarak
yaşamak düşüncesini kuvvetlendirmiş ve bu fikrin halka yayılmasını sağlamıştır.
Azerbaycan’ın tek bir ülke olduğu, tarihi zaruretler yüzünden
ikiye bölündüğü, ülkenin bölünmesiyle birlikte milletin de suni olarak bölündüğü, neticede dil ve medeniyet alanında bazen ayrı düştükleri dile getrilimiştir. Aşağıda örnekleri verilen edip ve şairlerin
mısralarında bu kardeşlik duygusunun ne kadar zarif bir şekilde işlendiği görülecektir. Azerbaycan edebiyatı ve kültürü ile Gaspıralı İsmail Bey hakkında önemli çalışmalar yapan kıymetli dostum,
Prof. Dr. Yavuz Akpınar’ın yıllar evvel bu satırların yazarına verdiği
bu manzum hikayeler ve şiirler kolleksiyonundan bazılarını aşağıda
sunacağım.
Örneğin, o dönemin şairlerinden Osman Sarıvelli’nin “Tebriz Güzeli, 1942” adlı manzumesinde bir kızın dokuduğu halı
tasvir edilir. Bu halıya bütün güzellikleri işlenmiştir. Çünkü halı
Azerbaycan’ın bütünlüğünü temsil eder. Şair der ki,
Bir yanda Şamahı, bir yanda Eher,
Bir yanda Urmiye, bir yanda Hazar.
Bir yanda Karadağ ormanlıkları,
Bir yanda Karabağ güzellikleri.
Bu zengin toprakta ne varsa senindir,
Her yan öz yurdumdur, öz vatanımdır. ( VA, s. 55-62)
Yukarıdaki şiirde görüldüğü gibi, halılarda motiflerin simetrik
olarak işlenmesinden hareket edilerek halının bir yarısının Kuze
Azerbaycan, diğer yarısının da Güney Azerbaycan olarak işlendiği
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anlatılmak istenmiştir. Her iki taraftaki nakışlar ilk bakışta ayrı görülse de birbiriniden farklı değildir. Halıyı dokuyan kız da bir ana ve
dolayısıyla bir millettir.
Resul Rza’nın 1942’de yazmış olduğu Hilal adlı manzum hikayede, kendisinin halkının hürriyetine adamış genç öğretmen Hilal ve
annesi anlatılır. Ana, oğlunu yiğit, namuslu ve vatasever bir insan
olarak yetiştirmiştir. Oğlu vatan uğrunda kahramanca savaşır ve şehit olur. Ana bunu metanetle karşılar. Kendisine matem tutması için
kara bir şal gönderen bölgenin valisinin bu hediyesini geri çevirirken :
Götür geri, aldanır vali,
Ele kurban verdim oğlum Halil’i.
O çalıştı, atsın bir gün üstünden,
Kara ötüsünü bu yazık vatan.
Taziye tutmaz benim gibi analar,
Benim hele sayısız oğullarım var.
Onun yıldız kadar dostları sağdır,
Kalbimizin yarası iyileşecektir.
Yakındır onunla vusalim benim,
Daha bedirlenecek hilalim benim ( ASET, 1.c. s.487)
Burada açıkça görüldüğü gibi ana, vatanı, oğlu Hilal de vatan evlatlarını temsil etmektedir. Ananın oğlu şehit düşmüştür, ama onun
daha “ yıldızlar kadar” oğlu vardır.
Süleyman Rüstem de “Vatan” adlı şiirinde şöyle der:
Eller vermiş ses sese der ki, “Birdir vatan”
Yakışırm mı heç ikiye bölünürse bir beden?
Dünyadaki bütün sınırları gözden geçiren Famil Mehdi “ Min
Dağ Tanıyıram” ( 1974)’da, bazılarının uzaktan, bazılarının yakından geçtiğini söyledikten sonra, iki amansız sınırdan söz eder. Şaire
göre bu sınırlar:
Biri yüreğimin ortasından,
Biri han Araz’ın içinden geçer. ( Borç. , 217-218) der.Yürek nasıl
ikiye bölünmezse, iki Azerbaycan arasındaki sınırın büyük kısmını
tayin eden Aras da ortadan ikiye bölünmekle sınır çizilemez. Su bölünmez.
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Aras nehri iki kardeşi birbirinden ayırmış, bir vücudu ikiye bölmüş, bir bedeni başından ayırmış, bir yüreğe hançer gibi saplamıştır.
Aras’la alakalı olarak yapılan benzetmeler oldukça fazladır. Şair Samed Vurgun der ki:
Akma Araz, dur Araz,
İnsaf et bize bir az.
Bir yüreği iki yere,
Cellat gibi bölmek olmaz.
Şair Sehend ise şöyle der:
Söyle ki daha de ahır Araz?
Dünyada hiç böyle insafsız olmaz.
Fakat, şair Süleyman Rüstem Aras’ta hiç bir suç göremez. O der ki:
Bu günahı ben Araz’da görmüyorum,
Çünki sırdaşıdır Sehend’in.
Göz yaşımdır, göz yaşıdır Sehend’in
Diyerek, Sehend’e cevap verir. Yine Süleyman Rüstem “ Birdir”
adlı şiirinde Aras’a şöyle hitap eder:
Araz her yaz çemen birdir o sahilde, bu sahilde,
Karanfil, yasemin birdir o sahilde, bu sahilde.
Bilirsin ki, suya hançer bıçak vursan da ayrılmaz,
Yürek birdir, beden birdir, o sahilde bu sahilde.
Yürek telli mukaddes saz, şiirden ince hoş bir dil,
Araz, bildin mi sen birdir o sahilde bu sahilde?
Süleyman gel ses sal bırak bütün alem duysun ki,
Aziz doğma vatan birdir, o sahilde bu sahilde. ( MG. S.231)
Famil Mehdi, “Analar’da”,
Bilse ki, Araz’dır ayıran bizi,
Araz’ı kaldırıp içer analar!
( TH, s. 101-102)
Şehriyar da vatanının bütünlüğünü, milletinin birliğini terennüm
etmiştir. Rahim Bey’e mektubu’nda:
O yöndedir Şeki, Şirvan, Karabağ,
Bu yöndedir, Meşgin, Eher, Karadağ
Birbirini Araz’dan almış haber,
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Araz bizi ayırmadan dağlamış
Son kendisi de gece gündüz ağlamış.
Yine Şehriyar bir başka yerde,:
Araz der...
Kahrlanmış yıldırım gibi çakarım,
Kestim ben bu iki kardaşin arasını
Dağlıyorum kapatmadan yarasını.
Şehriyar, göründüğü gibi iki kardeşin arasını istemeden kesen
Aras’ın bu dert ile gece gündüz ağladığını söylüyor. Vatanın nehri
vatanın ayrılık derdine ağlamaktadır. Daha bir çok şair de Aras’ı ayrılık derdinden dolayı dökülen gözyaşlarına benzetmişlerdir. Zeynal
Halil, “ Fedai” manzumesinde :
Gördüm Araz deyil o akan sular,
Büyük bir milletin gözyaşlarıdır.
Aras’tan hep insafsız olarak söz edilmez. Memmed Rahim
“Araz’ın Şikayeti” nde bir sabah Aras’ın sahilinde gezerken Aras’la
konuştuğunu dile gelen Aras’ın şairlerden şikayetçi olduğunu anlatır.
Dedi, şairlerden şikayetim var
Benim çok geride hikayetim var
Dedim ki ne olmuş?
Coştu derdi
Dedi: el bir zaman bana derdi
Araz’ım han Araz’ım
Sinesi dağlara kalkan Araz’ım
Çağla ki sen benim gururumsun!
Sevincim, ferahım, iftiharımsın!
Dedim ki, öyledir
Dedi peki niye
Beni yazarsınız insafsız diye?
Bir zaman tufanlar geçdi başımdan
Seni ayırdılar öz kardeşinden
Ben mi sebeb oldum?
Aras’la şairini komuşması sürür gider. Aras da ayrılık derdinden
şikayetçi canlı bir varlık gibi, vatanın bir parçası gibi tasavvur edilir.
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Şehriyar, Memmed Rahib Bey’e cevabında
Aras suyu henüz gözlerden akıyor ( AA, s.45)
Diyerek milletin hasret sebebiyle gözlerinden Aras gibi yaşlar
aktığını bildirir. Bu klasik şiirin mezmunlar sisteminden yararlanmadır. Birçok şair vatanı kendisinden uzak düşülen sevgiliye benzetir, hicran sebebiyle kavuşma ümidiyle gözlerden kanlı gözyaşları akar, bu yaşlar Aras’tır, Kür’dür. Sevgilinin etrafını da agyar,
rakip yerine, düşmanlar almıştır. Sevgilini evini duman, sis bürümüştür. Bazen de sevgilinin evi, yeri yurdu olarak Tebriz gösterilir. Yine de birçok şiiede Tebriz bütün vatanı temsil edecek şekilde
tasvir edilir. Azerbaycan’ın muhteşem geçmişi, şanlı tarihi bu şehirdedir... Bunun için şairler “Tebrizli Gözeléde, “Tebrizli Dilber”de
Azerbaycan’ı görürler. Kendileri de sevgilinin binlerce aşığından biridirler.
Süleyman Rüstem’in bahsettiğimiz tarzda yazılmış birçok şiiri
vardır. Bir kaç tanesinden örnekler sunalım. Şair Sehend’e cevaptan:
Bir kardeşiz, ne başkayız, ne yabancı,
Atadan bir anadan bir evladız
Hicran , adlı dağı yaran Ferhad’ız
Bu en büük amelidir Sehend’in
Şarkısından temelidir Sehend’in ( M.G. s.205)
Süleyman Rüstem’in bu tarzda söylediği birçok gazel vardır.
“Süleyman derdi” nde
Beni yaktı Fuzuli gibi hicran derdi
Uzun yıllar demedim halka bu gizli derdi
Vurdu soldurdu hazan sevgilinin gülşenini
Taşıyor bak nasıl kalbinde bir derya derdi
Aşkımın her iki sahilde derin kökleri var
Yok değil derdime eş aşkta senan derdi
( M:G: , s. 228)
Yine S.Rüstem’in “Dinle” adlı şiirinde:
Dinle şairini tebrizli güzel
Yine hasretine alışır sinem
Tarihi uzundur bu ayrılığın
Azizdir, kalbimde doğmadır bu gam ( M:G:, s. 201)
Resul Rıza “Tebrizim Menim” ( 1964) te Tebriz’den söz ederek,
bütün Güney Azerbaycan’ın talihini dile getirir.
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Ninnisi mahzun
Şarkısı mahzun
Hasreti ömürden uzun
Kederi akın akın
Sevinci damla damla
Olan bu şehrin,
Kurtuluş yolları
Mahpus, dar ağacı, bombardıman
Resul Rza bu şiirini
Ağrısı acısı kalbimde,
Gece gündüz yatmayayım.
Dağları dağlarıma benzer,
Bağları bağlarıma.
Ana sözü gibi
Aziz olan adı dudaklarıma.
Eskim, tazem, uzağım, yakınım.
En güzel şiirim,
Yankılı şarkım.
Bensizim!
Tebrizim! ( S.E. , 1. c. , s. 318 – 319 )
Diyerek bitirir. Tebriz yalnız Kuzey Azerbaycanlı şairlerin dilinde
değildir. Güney Azerbaycanlı şairler de Tebriz’den söz ederken onda
bütün vatanı, milli değerleri görürler. Sehend, Şehriyar’a mektubunda
Bugün ben Sehendim, sen Şehriyarsın,
Gel başını yüceltelim doğma Tebrizin.
der. Bu şiirde esaret altında olan Tebriz, boynu bükük bir insan
gibidir. Başını öne eğmiştir. Sehend kendince ve Şehriyar’da bütün
milleti temsil edecek bir güç gördüğü içindir ki, ona gel vatanı yükseltelim diye seslenir. Ona gel vatanı yükseltelim diye seslenir.
Güney Azerbaycanlı şairlerden olan, Tebriz’deki Şairler
Meclisi’ne katılan daha sonra da Kuzey Azerbaycan’a göç eden Balaş Azeroğlu’nun da Tebriz halkında bir çok şiiri vardır.: Tebrizim
Menim ( 1969), Şeyh Sefi Küçesi adlı şiirlerinde birincide Tebriz’i
ikincide de Erdebil’i vatanı temsil eden şehirler olarak tasvir eder.
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1970’li yılların sonlarında İran’daki ihtilali yine Tebriz başlatır
ve sürdürür. Bu Tebriz’in eski özelliğidir. Haksızlığa tahammül edemez. İhtilalin heyecanlı günlerinde Bakü’de yine Tebriz hakkında bir
sürü şiir yayınlanır. Hüseyn Arif ( Hüzeyinzade ) ‘in Tebrizim’de, bu
şehrin inkılaplar, ihtilaller ocağı olduğu anlatıldıktan sonra:
Ne zamandır geniş sinem,
Dolmuş telaşla Tebrizim
Boğma yarıda sesini
Başladın başla Tebrizim
Parçala paslı zinciri,
Demirle taşla Tebrizim
Anaların alnında ter,
Ayrılık ölümden beter
Eş vermiş görüşmek ister
Kardeş kardeşle Tebrizim ( S:E: , s. 44- 45 )
Kavuşmayı gerçekleştirecek, ayrılığa son verecek güç
Tebriz’dedir.
Süleyman Rüstem’de Tebriz’in kahramanlığını, Uzag Deyil’de
anlatır.
Kendi yolundan çekilmemiş, çekilmez
Dövülmemiş öyülmeyip, döyülmez
Cellatlara eyilmemiş, eyilmez
Hem yaşlısı, hem genci Tebriz’im ( M.G. , s. 248-249)
demektedir.
Tebriz uzun yıllar Azerbaycan’ın kültür ve medeniyet merkezi
olmuş, ancak XIX. asırda bir süre bu fonksiyonunu Tiflis’e kaptırdıktan sonra Bakü’nün yeni ve güçlü bir merkez olarak ortaya çıkmasından sonra bütün Azerbaycan’ın olmasa da Güney Azerbaycan’ın
en önemli medeniyet merkezi olma vasfını muhafaza etmiştir. Sanat
dallarında Tebriz’in kendine has ekolleri olmuştur. Bunlardan biri de
dokumacılıktır. Tebriz halıları dünyada yanlışlıkla İran halısı olarak
tanınmış olsa da bunlar Tebriz’in kendi adından da anlaşılacağı gibi
Türk halılarıdır. Azerbaycan’a aittirler.
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Şair Famil Mehdi Lizbon’da bir müzede sergilenmekte olan XVII.
Asra ait bir Tebriz halısı hakkındaki şiirinde ( şiirin adı da Tebriz
Halısı’dır)
Okumamış bir ana bir ordu kadar
Vatanı, milleti tanıtmamış. ( T.H. s. 61-62) diyor.
Şair müzedeki halı ile sohbete başlar. Tebriz halısı ona vatana
dönmesini tavsiye eder., kendisi yıllardan beri hasret çekmektedir.
Şair de: “ Gidiyorum, gitmeyen gitmeyen kalbimdeki hasrettir” dedikten sonra
Ayrılıg... biz buna alışığız
Elveda, elveda Tebriz halısı ( s. 61-62)
Tebriz denilince akla ayrılık geliyor. Ayrılık kelimesinin bir adı
da çağdaş Azeri şiirinde Tebriz’dir.
Aynı soya mensup insanların tarihi zaruretler sebebiyle vatanlarının parçalanması, milletin ikiye bölünmesi kendiliğinden ayrılığı bu da hasret duygularını, kavuşma istek ve ümidini doğuracaktı.
Kardeşin kardeşe hasreti, ananın çocuklarından uzak düşmesi de Cenup mevzuunda en çok kullanılan motiflerdendir. Şehriyar’ın Heydar Baba manzumesinde bu tema bir çok kere terennüm edilmişti:
Çok Bakü’den hediye gelmiş Tebriz’e
Eski zaman biaz çok gelirdik size
Siz de ne olurdu bir gelseydiniz bize
Ayrılığın taşını birden atsaydık
Canı cana malı mala katsaydık
Ağlaşsaydım uzak düşen ölüden
Bir görseydim ayrılığı kim saldı
Ülkemizde kim kırıldı kim kaldı
Şehriyar’da böyle böyle bir çok mısra örnek olarak gösterilebilir.
Süleyman Rüstem de Şair Gardaşıma Mektup’unda
Kim diyor ki lisanımız ayrıdır
Ne adımız ne şanımız ayrıdır
Ne kanımız na canımız ayrıdır
Yürek birdir, beden birdir Şehriyar
Vatan birdir. Vatan birdir Şehriyar
Her canlıdan sana bu can yakındır
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Uzak değil yol çok yahındır
Kaşla gözün arasından yakındır
şeklinde vermiştir.
Yine Şehriyar, Prof. Dr. Rüstem Aliyev’e hitaben yazmış olduğu
Döyünme ve söyünme’de
De ki Dümrül burcunu düşman yıkamaz
Kardeş ne kadar yabancılaşsa da unutulamaz ( A.A. s. 62 )
Hüseyn Arif ( Hüseynzade) “Bakı’dan Tebriza’e cen” de yakın
zannedilen kavuşmanın aslında çok zor olduğu, bunu anlamadaki
hayal kırıklığını şöyle ifade etmiştir.
Bak çölüme düzüme
Kendim hasret kendime
Uyku girmez gözüme
Geceden gündüze kadar
Nasıl uzakmış dedim
Bakü’dan Tebriz’e kadar ( S.E. s. 42 )
Yine H. Arif bir başka şiirinde;
İnsaf mıdır hasret kala göz göze ( S.E. s. 42 )
Gasım Gasımzade hasret duygularını değişik bir şekilde ifade
etmiştir, “ Sehfimiz”’de yurtdışına çıkanlara doldurtulan anket formunda “ Dışarıda akrabanız var mı? “ şeklindeki birçok kimsenin
“yoktur” diye cevap verdiğini belirterek, kendi fikrini söyler: Bu
doğru değildir;
Peki o gözü yolda kalan Tebriz kızı
Savalan’ın yiğit oğlu, de kimdir;
İnkar etmek mı anamızı, bacımızı;
Meğer onlar on kişidir, yüz kişidir?
Milyon milyon akraba kardeş ötededir. ( S.E. s. 164 – 165 )
Samed Vurgun, Tebriz gözeline ( 1935)’de:
Ayırdı bir vurgu ezelden bizi...
Parladı şahların kan rengli tacı
Bastıran bir duman aldı Tebriz’i
Felek bahtımıza yan baktı ( S.E. 1.c. , s. 208 )
Tebriz’in üzerine çökmüş ve ya onu bürümüş olan duman, sis genellikle esareti, zulmü anlatmak için mecazi bir vasıta olarak kullanılır.
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Kavuşma arzusu, vuslat gününün terennümü Şehriyar’ın ilk şiirlerinde pek ümidli bir şekilde anlatılmamıştır. Rahim Bey’e Mektup’ta
Benim ağzım açılmadan uçugdur
Ağır himmet kan kıymeti sadakat
Kalsın daha yoktur dilimde takat ( A.A. , s. 45 )
diyen şair o zamanın baskıları altında adeta bu hususta hiç söz
söylemeye niyetli görülmez. Halbuki daha önce yazmış olduğu Haydar Baba’da kavuşma isteği üstü kapalı da olsa dile getirilmiş idi.
Şehriyar daha sonraki şiirlerinde de bu isteği açık bir şekilde dile
getrime imkanını bulmuştur:
İnsanların, insanları hoşlayın
Bir milletiz, birleşmeye başlayın
Nu han – halik hökümeyin boşlayın
Birgün bizler gerek olur bir millet
Bir millette olur yüz hükümet
Veya yine aynı şekilde
Biz milletler çok dikenler biçmişiz
Acı acı ıçkileri içmişiz
Amma dahi burguları geçmişiz
Şimdi nispet önü açık ışıktır
Benim de kıble semtim açıktır.
diyerek siyasi durumda bir gevşeme olduğunu, daha fazla ümidli
olmak lazım geldiğini anlatmıştı.
Kavuşma isteği, ümidi dile getirilirken de sınırı teşkil eden Aras
nehri bir çok mecazi anlatma fırsatı verir: Samed Vurgun’un Köprünün Hhsreti’nde; Aras nehrinin Güney’e bakan şair perişan, tenha
yokluk içindeki insanları, köyleri anlatır. Nehir üzerinde bir köprü
iki sahili birbine bağlamaktadır. Fakat uzun zamandan beri üzerinden kimse gelip gitmediği için üstünü yabani otlar basmıştır. Mimarının ruhu köprünün üzerinde boşa giden emeğine ağlamaktadır.
Aras üzerindeki köprüler vuslatın yolu olarak diğer şairler tarafından da ele alınmıştır. Balaş Azeroğlu “ Köprü” adlı şiirinde böyle
bir köprüyü bir sahilden diğer bir sahile uzanmış, adeta iki yakayı
birleştirmek ister gibi el- kol atmış bir insana benzetir. Dalgaların
gazabına, hamlesine vatan toprağından tuttuğu için direnebilmektedir. Köpride biten otlar, çiçekler insan nefesine, eline hasrettir. Öy554

lece solup sararıp giderler. Köpri tek başına bir kahraman gibidir.
Üzerinden geçecek, katarlara ( trenlere), insanlara hasrettir. ( Y.T. ,
s. 104- 105)
Bu köprüler içerisinde en meşhurlarından birisi Hudafer’in
Köprüsi’dür. Halil Rıza Nahçivan’ı Tebriz’e bağlayan yol üzerinde
bulunan bu taş koprünün adını taşıyan şiirinde:
Kilitlenmiş kapısı, köprünün yolu bağlı
Çığırları ot basmış, köprünün göğsü dağlı
Kilitlenmiş sanki leyakati, gururu
Ben o paslı demiri yumruğumla kırarım
Dişlerimle doğrarım
Cihanda her abide güzel bir iş içindir
Köprüler çay üstünde gidiş geliş içindir ( ÖUG. s.49 )
Behtiyar Vahabzade, Üstat Şehriyar’ın S. Rüstem’e gönderdiği
mektubuna cevap’ında:
Hudaferin köprüsünden
Geçemiyoruz ne sen ne ben
Hele ordan geçebilen
Şiirimizdir, gider, gelir
Aramızda köprü salır. ( P.D. s. 91)
Kavuşmanın zorluğu, Aras’ın çizdiği sınırın iptal edilememesi
Neriman Hesenzade’nin Söyüd şiirinde şöyle anlatılır: Vatanın sınırınıda, Aras nehri kenarında bir ana gibi saçlarını dağıtmış, karıştırmış bir salkım söğüt vardır. Saçları bir kıyıdan diğerine rüzgarla savrulur. Bu söğüde sınır yoktur. Şair devamla:
Sandım ki yel esiyor asr yardımı
Söğüdün saçları kendi saçlarımdı.
Dondu damarımın sanki kanı
Sanma kanunlara ben kulak astım:
Bölmedim, bölünmüş Azerbaycan’ı
Söğütle birlikte bağrıma bastım. ( BMİE, s. 50-51)
Yine NerimanHesenzade, Resul Hemzetov’a Mektup’ta ( 1977)
Ne zamandır serhatti,
O kan kargışdı
Sahili gül açmış bağ- bahçe olmuyor
Araz bir erimiş meyve kılıçtı,
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Eyilmiş topraktan kaldırmak olmuyor. ( BMİE. S. 326 - 332)
N. Hasanzade aynı manzumesinin bir yerinde de
Vurgun geri dönmüş Hudaferinden
O yanmış bu odla, bu ihtirasla
O zaman iç çekmiş o da derinden
Şair gam ikizdi
Burda Araz’la ( BMİE, s. 232 )
Aras mecazi anlatımlarla dolu olan Cenup mevzuunda hasretin,
derdin, sembolüdür. Mehmed Araz, Mövzularım Tükenende ( 1966)
‘da biraz da bu mevzuu bir çok şair tarafından olur olmaz, sırf iş
olsun diye dile getirilmesinden, milli bir meselenin bu gibi şairler
tarafından hafife alınmasından üstü örtülü bir şekilde şikayetçi olur,
böyle şairlerle alay eder.
Konularım tükendiğinde daralır masam
Onun derdi yüz dallı, onun derdi bin!
Bu demlerde hiç bir şeye elim yetmese;
Kabuğunu koparırım Araz derdimin ( ÖM, s. 16-17)
Süleyman Rüstem’in de Aras’la alakalı, söz ettiğimiz şekilde yazılmış bir çok şiiri bulunmaktadır. Dinle gardaşını’da:
Dinle kardeşini ey yaşlı kardeş
Her zaman arzulu niyazlı kardeş
Kalbi çapraz dağlı Arazlı kardeş
Bırakmam gözünden seller dökülsün. ( MG. , s. 214)
Kavuşma arzusu bir çok şairin vasiyetinde de yer alır. Yine Süleyman Rüstem’in Yasin Evezine adlı şiirinde: Güneyli kardeşlerine
kavuşamadan ölürse, cesedinin Aras nehri kenarına götürülmesini,
orada defnedilmesini vasiyet eder. Yüzünün Tebriz’e doğru çevrilmesini, gözlerinin de kapatılmamasını ister. Belki de bir gün kara
toprağın altında vuslat gününü görebilecektir. Şair, ayrıca tabutunun
“o taylılar” tarafından taşınmasını da arzu eder. Sonunda da:
Yasin yeine mezarım üstünde
Bir vüslat sarkısını okusun elleri! ( MG. S. 222-223)
Halil Rıza da Sağlık yahud vasiyyet adlı şiirinde mezarına
Aras’tan su dökülmesini vasiyet eder:
Ölsem... mezarıma siz gül suyu, koku serpmeyin
Vuslata yetmiş vatanda Araz’dan bir avuç
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Alın, dökün üstüne ... ( ÖUG, s. 60 )
Nebi Hezri Serhedsiz göylere bahırsam adlı şiirini Güney Azerbaycanlı şair Söhrab Tahir’e hitaben yazar.
Korkuyorum,
Dostlarım Kür üstünden geçer gibi,
Araz’dan geçecek günü görmeyim
O zaman ufuklardan kanat açın siz.
Hasret diyarını öpün, dostlarım
Kabrimden bir avuç toprak alın siz.
Tebriz yollarına serpin dostlarım.
şiirin devamında şair o topaktan bir çınar ağacı gibi yükselip hasretlerin yok olduğunu görmek ister. Serpilen toprağın her zerresinden
bir çınarın yükseleceğini hayal eder.
Güney Azerbaycan’la Kuzey’i birleştirmeğe sadecediğer edebi
eserlerde ortaya çıkmıyor. Bazı şairler de çocuklarına ad verirken bu
milli derdi unutmuyorlar. Halil Rıza, anasının oğluna süd verdiğini
kendisininse gönlünde közermekte olan ateşi milyonlarca ad içinden
en güzelini, Tebriz’i verdiğini Oğlum Tebriz’im adlı şiirinde anlatır:
Sen en büyük sevinç, en mukaddes gam
Beni alevlere atan Tebriz’im
Yüzüne bakıldığında, yavrum diyorum;
Adını söylediğinde atam Tebriz’im!
Ay yavru Tebriz’im, gün o gün olsun
Ana Tebriz’ime ben azad diyeyim,
Üstat Şehriyar’la görüşün olsun
Sensin mesleğime kol kanat diyeyim. ( TS., s. 63)
Sınır kapalıdır, gidiş geliş yoktur. Hatta zaman zaman postanın
imkanları da yok denecek kadar zalır. Haber gelmez, gitmez. Kardeş
kardeşten dost dosttan, ana oğlundan haber alamaz. Gidip gelen, bu
işte sınır tanımayan ancak kuşlardır. Şairler kuşlarla haber alır, haber
gönderirler, onların hürriyetini kıskanırlar.
Eskiden beri halk şiirinde aşıklar sevgililerinden, memleketlerinden turnalarla haberleşirlerdi. Bu motif de siyasi ictimai, milli bir
özellik kazanarak kullanılmkatadır: Süleyman Rüstem “Deyil mi?”
adlı şiirinde
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Turnalar siz deyin kan kardeşlerim
Gelmiş dert elinden gına deyil mi?
Odlar toprağının yürek parçası
Araz’ın karşısı, orası değil mi? ( MG. , s. 206)
Süleyman Rüstem İçe bilmirem ‘de de:
Benim o sahilsiz hayatım yoktur
Vuslatından büyük muradım yoktur
Niye kuşlar gimi kanadım yoktur
Niye o sahile uçamıyorum? ( MG . , s. 195)
Yine S. Rüstem’in Uçunuz şiirinde:
Nereye uçuyorsunuz bileyim, turnalar?
Benim tercümanım, dilim turnalar! ( MG. , s. 208 ) diyor.
Şehriyar da M. Rahim Bey’e Cevap’ta:
Ak güvercin ak kanadın açarsan
Çatıdan duvardan bir kanatlanıp kaçarsan
Yıldızlanıp Baü diye kaçarsan
Öpüşleri Rahim Bey’e serpersen
Kardeşimin bal dudağın öpersen ( AA. , s. 43) diyerek Rahim
Bey’e beyaz güvercinle haber göndermiştir.
Vatan, milletin bütünlüğü, birliği ile birlikte en çok kullanılan
motif de “anadili”dir. Dil birliği iki taraf arasındaki en büyük bağlardan biridir. Tarih birliği ile vatan birliği ile birlikte medeniyetin
temelini oluşturur. Geleceğe beslenen ümidlerde anadilinin yeri oldukça önemlidir. Dil doğrudan doğruya milli benliğin temel taşıdır.
Bu bakımdan Çağdaş Azeri Şiirinde anadili hakkında yazılmış şiirleri biraraya toplamak için ciltler tutarında bir antoloji hazırlamak
gerekir.
Biz burada doğrudan doğruya Güney Azerbaycan mevzuu ile
alakalı bir kısım şiirlerden yine parçalar sunmağa devam edeceğiz.
Samed Vurgun, Pişeveri hükumetinin varlığına son verilmesinden sonra İran hükumet kuvvetleri tarafından Azeri Türkçesiyle bastırılmış kitapların toplatılarak meydanlarda yakılması üzerine yazdığı Yandırılan Kitaplar adlı şiirinde: bi işi yapanlara cellad diye hiatp
ederek:
Cellat: yanıp od olsa da küle dönmez arzular
Tabiatın ana kalbi kul doğmamış insanı
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Her yüreğin kendi dünyası bir saadet arzular
Kanlar ile yazılmıştır her azatlıg destanı
Tabiatın ana kalbi kul doğmamış insanı!
Her toprağın kendi aşkı var her milletin kendi adı
Söyle sen mi hor bakıyorsun benim şiir dilime?
Ulu Şarkın şöhretidir Fuzuli’in gazeli!
Sen mi “ Türk’e her” diyorsun ulusuma elime?
Dahilere süt vermiştir Azerbaycan güzeli
Ulu Şarkın şöhretidir Füzuli’inin gazeli! ( SE. , 1. c.,s. 212)
İran’da 1924 yılından itibaren Türkçe yasaklanmış, asırlarca
yazı dili olan halk yazısız, edebiyatsız daha doğrusu dilsiz bırakılmak istenmiştir. Kuzey Azerbaycanlı şairleri en çok etkileyen de bu
anadilinin yasaklanması olmuştur. 1924’ten sonra 1947’de de ikinci
bir yasaklama daha şiddetli olarak uygulanmaya konulmuştur. Buna
rağmen halk dilini değiştiremediği gibi gizli gizli kitaplar da bastırmağa muvaffak olmuştur. Fakat buna rağmen geniş halk yığınları
mektep – medereseden mahrum oldukarı için cehalete itilmişlerdir.
Bütün bu meseleler de şşire girmiştir. Süleyman Rüstem, “Bir mektebin gapısında” adlı şiirinde bir arkadaşıyla ana dilinde konuşan
Türk çocuğunun mektepten aatılmasını anlatır. Sonunda:
Dedim eger kalmasam bu çocuğun derdine
Bağışlamaz el beni
Alkışlamaz el beni.
Bahtiyar Vahabzade “ Tarihin Ganunu”nda , Güney Azerbaycanlı kardeşine hatip ederek:
Sinem yabancı bıçağıyla çok oyuldu kardeşim
Dilin kendi vatanında garip oldu kardeşim.
Atalı analıyken yetim oldu kardeşim.
Dilin mektep görmedi, kürsülerden kovuldu.
Üveyler doğma oldu, doğmalar üvey oldu
Şimdi gözlerin aydın, dil dudakla görüştü,
Dilin kitaba düştü, dilin gazeteye düştü, ( P.D., s. 209 – 210 )
Yine Behtiyar bahbzade, ne ondansın ne bundan ( 1980 ) adlı şiirinde, Bakü’ye maktup gönderip “ Anadilimi bilmiyorum, bana ders
kitapları gönderin, öğreneyim” diyen bir Güney Azerbaycanlıyla:
Derslik,
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Bu ne demektir?
Kitaplardan ne fayda?
Peki anadilini analardan öğrenirler
Anan bunu etmedi,
O sana öğretti, anasının dilini
Anan sana öğretdi, ağasının dilini! ( PD., s. 97 – 98 )
Halil Rıza Hıyabani Yurdunda ( 1980) adlı şiirinde anadilinin
önemini anlattıktan sonra:
( Anadil)
Yalnız dilimiz değil
Varlığımızdır, bizim! ( TS. , s. 57 )
diyerek dille milli varlığı aynileştirir. Şair XX. asırda insanlık her
arzusuna kavuşurken, Nesimi dünyaya sığmayan bir milletin, anadilinde ilk okula bile ihtiyaç duymasın ne demektir? diye sorar. Fuzuli, gazeli okunmasa, yaşatılmasa mezarında rahat yatamaz diye de
sözlerini bitirir. Çünkü şair, milli dilin bayraktarı olarak kabul ettiği
Fuzuli’nin şiirleri eğerbir yerde okunmuyor, okutulmuyors, orasi vatan kabul edilemez düşüncesindedir.
Aynı şair İran İslam İnkılabından sonra yazdığı “ Sesin Gelsin
Tebrizim” ( 1980 ) adlı şiirinde bu hadiseden sonra Türkçe yayına başlayan Tebriz radyosunda kardeş sesinin gelmesine sevinmiş,
ama duyduğu tuhaf bir Türkçedir, Farsça kelimeler fazladır ve radyoda buna rağmen Türkçe yayın saatleri çok azdır. Bu durum şairi
müteessir eder:
Peki niye baika dilde, canım gözüm Tebriz’im? ( s. 21 )
başka bir yerde de:
Yalnız ezan sesi yok, dövüş marşın yükselsin
diye seslenir.
Güney Azerbaycanlı şairlerden Tebrizli Ali de Gırıldatmayın
adlı şiirinde Tahran’da veya İran’ın bazı yerlerinde modern hayatın
tesiriyle Türklüğünü, dilini, adetlerini unutan Azerileri çok sert bir
şekilde hicveder:
Milletini atıp, dilini dananlar
Utanın kendinizi çok da satmayın!
Tahra’da kaybedip bazılar özünü
Bilmiyor Türkçe desin yoksa Farsça sözünü
Farslar gorkutmuşlar onların gözünü
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Onları siz Allah! Bize katmayın!
Yabancılar elinde olmuşlar yiğit
Kendinizi insana hiç benzetmeyin
İranlılar Azerbaycan’daki Türklerin aslen fars kabilelerinden
olduğunu, sonradan Moğollar ( Şlhanlılar kasdediliyor) devrinde
Türkleştirildiklerini , ana dillerini terkederek Türkçe konuşmaya
başladıklarını iddia ederler. Bu aslında Fars şovnizminin bir yalanından başka bir şey değildir. Pehlevi sülalesi bu uydurma tezi benimsenmişti. Cenup mevzuu işlenirken iddilara cevap verilir.
Sabir Rüstemhanlı “İnkılaptan dönen deyil”de
Bu gün ona ( Azerbaycanlı Türk’e )
Yandan gelme, söylüyorsun!
Farstan dönme söylüyorsun!
İsteyorsan bir milleti
Eritesin kendi içinde
Saklayasın, kaybedesin
Sen karpuzu ceviz içinde. ( SAD., s.166 )
Balaş Azeroğlu, Şeyh Sefi Küçesii ( 1971) adlı şiirinde Erdebildeki bu külliyeyiziyaret edenlere rehberlerin yanlış izahat verdiğini,
fakat abidelerin hangi millete ait olduklarını en güzel kendilerinin
belli ettiğini anlatır:
Polisler yaslanmış tüfeğine
Bize “ Moğol kalığı” diyen alimler
Kıslımış gözlüğüne
Kulak asıyorlardı.
Ne bunun aklına tüfek gelirdi,
Ne o birisinin erkekliği yeterdi: konuşa.
Korkardı yalanı gerçekleşmeye
O zaman birisi kulağından yağmura
Diye: - Cenap
Bu vuslatta
Bu letafette
Bu azamette
Kalık olur? ( YT. , s. 90 )
Son İran hadiselerinden sonra bir ara derin bir hürriyet nefesi
alan Azerbaycan Türkleri, çok geçmeden yine baskı altına düşerler.
Bu durum Cenup mevzuundan şiirler yazanları da çok rahatsız eder;
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Bahtiyar Vahabzade Gözel Sözler ( 1979)’de: hürriyettten, hürriyetin olmadığı yerlerde çok söz edilir dedikten sonra
Azatlık adına savaştı İran
Şahı memleketten kova da bildi
Azatlıg namına silah kaldıran
Sonra azatlığa düşman kesildi.
şiirine devamla, Farslara hitap ederek:
Dün başkasından “ azatlık” diye
Hak uman da sen.
Bugün başkasının özgürlüğüne göz kapayan da sen. ( PD., s.212
– 213)
Nebi Hezri, son İran hadiselerini başka bir açıdan tasvri eder.
Hadiseler sırasında ölenler arasında çocuklar da vardır. Yeniden açılan mekteplerde bu küçük şehidlerin boş yeri kalmıştır.
Ah çeken anaların
Kanlı göz yaşlarından
Çiçeğe döndü onlar!
Tebriz ufuklarından
Güneş nur dökseydi
Muallim konuşuyordu:
Zaferden inkılaptan
Çocuklar dinliyordu
Çiçekler dinliyordu. ( UK., s. 65-67)
Daha önceki inkılap hareketlerinde de İran’da Türkler büyüük rol
oynamış, şehidler vermiş fakat sevinen Farslar olmuştur. Azerbaycan hep hayal kırıklığına, ihanete uğramıştır. Sabir Rüstemhanlı’nın
“İnkılaptan dönen deyil” adlı şiirinde bu husus şöyle anlatılır.:
Bu gün Tehran bayram ediyor,
Sokakları süslüdür
Ordu resmi geçittedir.
Askerleri yüreklidir.
Bu gün rahat nefes alıyor
Fars famili taşıyanlar
Şehirlerin “ Türk” olamayan
Tarafında yaşayanlar! ( SAD., s. 162 – 166)
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şiirde İslam inkılabının yoldönümü münasebetiyle yapılan kutlama
törenlerine işaret edilmiştir. Sabir Rüstemhanlı aynı şiirinin devamıda:
Her yıl aralık ayında Güney Azerbaycan’da kurulmuş olan Pişeveri hükümetinin yıkılması münasebetiyle de İran’da şenlikler yapıldığını ilave ediyor.
Tehran gülüyor
Tebriz gülüyor
Çatılmıştır kara kaşı
Tehran bugün bayram ediyor,
Matemlidir kan kardeşim
Azatlığı bayram ediyor
Azatlığa kuyu kazan! ( SAD., s. 163)
Cesaretin karanlık günlerinde de istiklal ümidinin parladığı anlarda da mutlu bir gelceğe inanılır. Şairler böyle zamanlarda tarihi
şahsiyetlere, milli hadise ve kahramanları yad ederek cesaret alırlar,
okuyucularına da cesaret ve heyecan aşılarlar.
Azerbaycan’da geçmişte güçlü bir devlet kurmuş olan Şah İsmail Hatayi, İran meşrutiyet harekatının fedaileri; Settar Han, Bağır
Han, ilk milli hükumetin reisi Şeyh Muhammed Hıyabani ve daha
bir çok hürriyet şehidi saygıyla anılır, bunlar gelecek kuşaklara örnek
olarak gösterilir. Büyük şairlerle, milli kahramanlarla iftihar edilir.
Nizami, Fuzuli, Vakıf gibi şairler, Köroğlu, Babek, Kaçak Nebi gibi
kahramanlar yüceltilir. Bu gibi eserlerde milli romantizm duyguları
güçlüdür.
Samed Vurgun Yandırılan Kitaplar’da
Bir varakla tarihler, utan benim karşımda,
Anam Tomris kesmedi mi Keyhosrov’un başını?
Köroğlunun, Setter Han’ın çelengi var başımda
Nesillerim koymayacak taş üstünde taşını,
Anam Tomris kesmedi mi Keyhosrov’un başını ( SE., s.211)
Süleyman Rüstem de Sen deyil miydin? de:
Settar Han’ın bayrağını kalbinden asan
Milletin şöhretini güneşe yazan
Eli kanlı cellatların kabrini kazan
Ak günleri selamlayan sen değil miydin?
Alnı açık o kahraman sen değil miydin? ( MG., s, 211 )
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Ayrıca bir çok hürriyet kahramanı için şiirlerde, manzumelerde
bir mersiye havası da görülür. sabir Rüstemhanlı’nın hürriyet şiiri
Merziye Ehmedi Üsküyi Hanım için yazdığı Herkes güneşi istesin
(1983) adlı manzume de bu kabildendir. ( SAD., s. 154 – 161)
Anadilinin bayrağını yüceltmiş şairler de Halil Rıza’nın Men
Azerbaycan’am,! ( Danışır Tebriz Radyosu) adlı şiirini bu anonsu
yapan radyonun Ocak 1979 ‘daki bir yayını münasebetiyle yazar.
Tebriz radyosu Güney Azerbaycan Türk ağzı ile Hakani’den, Nizami, Fuzuli, Setter Han, Hıyabani, Dr. Erani gibi şahsiyetlerden bahsettikten sonra:
Göğün kahkaşanı çok övünmesin
Ben de yer yüzünde bir kahkaşanım!
Korkut’um, Köroğlum, Şah Hatayim’le
Kudretim, cüretim, şöhretim, şanım!
Yavrum Nesimi’ni soyanlar anlasın;
Eğer ayım batsa, güneş doğuranım!
Bin yol öldürülsem, yine ölmeyen
Ezeli, ebedi Azerbaycanım! ( s.22)
Bahtiyar Vahabzade Tarihin ganunu ( 1979) adlı şiirinde, Azeri
Türkçesinden bahsederken, Nesimi bu dille asrın hükümlerine karşı
isyan etmiş, Köroğlu’nun “ Misri gılıncı” nın destanı bu dille anlatılmış, Settar Han’ın gazabı, Sabir’in acıkederli kahkahası bu dille
konuşmuştur, bu dil hürriyetin, inkılabı dilidir, elbette İran hükümeti, Şah bu dilden korkacaktır, diyor.
Güney Azerbaycan’ın bir gün mutlaka İran’ın baskısından kurtulacağı, her iki Azerbaycan’ın birleşmeseler bile hür ve mesut yaşayacaklarına inanılır. Çünkü bunu haketmişlerdir. Zengih tarihler,
değerli kültür ve medeniyetleri, işlenmiş bir dilleri ve en önemlisi
üzerinde yaşadıkları vatanları vardır. Kurtuluş gününü bir çok şair
tasvvur etmiştir. Bahar kurtuluş olarak sembolize edilir. Baharın gelmesi saadetin, ışığın, hürriyetin gelmesidir.
Süleyman Rüstem, Gelir adlı şiirinde Tebriz’e hitap ederek baharın yollara güzel kokular saççarak gelmekte olduğunu söyledikten
sonra, Erk şahid olsun , ben senden vazgeçmem, diye yemin eder.
Seher de güneşin elinden tutmuş gelmek üzeredir.
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Görüldüğü gibi burada kurtuluş günleri anlatılmıştır. Güneş de
aydınlık, mutluluk ve hürrüyeti temsil etmektedir. Bunun aski karanlık, sis, duman da zulmü, esareti temsil eder.
Cenup mevzuunun bir de içtimai tarafı vardır ki, bunun üzerinde
tamamen durmamıştır. Güney Azerbaycan’da yaşayan Türklerin vaziyeti, köylülerin, işçilerin durumu, kadınların haklarından yoksun
olarak yaşamaları, toprak meselesi, fakirlik, işsizlik v.b. gibi konular
da çok işlenir
Biz sadece işin milli tarafı üzerinde durmak istediğimiz için bu
konuların işlendiği şirleri dikkate almadık. Esasen bu konu daha
önce de söylediğimiz gibi sadece şiirde değil, hikaye ve diğer edebi
dallarda da bir bütün olarak, tarihi, siyasi ve milli zemini gözönünde
tutularak geniş bir şekilde işlenmelidir.
Bu mühim mesele gelecekteki araştırıcılarını beklemektedir.

EK VIII
GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN
İRAN YÖNETİMİNDEN KÜLTÜREL
HAKLARINI İSTEMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Hatemi Cenapları,
Kuşkusuz, yaşadıkları ülkenin maddi ve manevi imkanlarından
yararlanma, milli ve etnik ünsiyet temelinde (ki dil, tarih, kültür
onun önemli öğelerindendir) milli ve etnik kimliklerini güçlendirme
ve canlandırma çalışmaları ve bütün kültür ve eğitim kurumlarımda, mesela okullarda, üniversitelerde ve kültür merkezlerinde bütün
kültürel ve eğitim vasıtalarından milli kültürlerine dinamizm kazandırmak ve etnosların kimliği olan kültürel sınırlarını korumak için
kullanmaları onların tabii haklarıdır.
Maalesef, bütün bunlara rağmen, Pan-Farsist düşüncelerle donanmış tekelci ve merkeziyetçi/bütüncül düşünce İran’ın bütün siyasi, sosyal ve kültürel alanlarında etkisiz ve tarafsız yöntemlerle İran
toplumunun çıkarları ve maslahatlarını göz önüne almadan, sultacı düşüncelerini hayata geçirmek amacıyla Azerbaycan Türk kültü565

rü ve genel olarak İran’daki Türklerin kültürünü ırkçı kamçılar altına alarak diz çöktürmeye çalışmaktadır. Bu ırkçılar İran’da çok dillilik ülkenin bütünlüğünü ve milli birliğini sarsar diye, Humeyni Hazretlerinin deyimiyle İslam’ın siperi olan Azerbaycan’ı Aryan olmama suçuyla bütün kültürel, sosyal ve ekonomik ambargoya tabi tutmuşlardır ve haklarından yoksun bırakmışlardır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan halkı bu din ve millet
karşıtı düşüncelerin sultasından kurtulmak, özgürlüğü ve İslamiyet’i
bütün ülkede hakim kılmak için İran halkının diğer kesimleri ile
birlikte Pehlevi rejimine karşı mücadele ettiler. Devrim sonrası,
ulu babaları gibi şecaatle ana vatanlarını korumak için bir İslami ve
milli vazife olarak cephelere hareket ettiler. Savaş yıllarında sukut
ettiler ve Pehlevi Hükümeti döneminde bastırılmış bütün milli ve
yasal haklarına milli güvenliğimizi korumak için göz yumdular. Fakat savaş sonrasında Azerbaycan halkı yasalarla belirlenmiş haklarının o dönemdeki devlet tarafından yürürlüğe girmesini beklediler.
Maalesef, gürültüsü feleğin kulaklarını işitmez hale getiren 8 yıllık
gösterişçi imar döneminde sayısız mektuplar ve dilekçelere rağmen
Azerbaycan halkının bu ‘’imar’’dan payı sadece boş vaatler oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Hurdad’ın İkisi olayından sonra,
Azerbaycan’ın zulme uğramış halkı, 20 yıl sonra yoksun bırakıldığı hakları elde etme ve diğer Fars vatandaşları gibi bütün kültürel
imkanlardan yararlanmasına dair Azerbaycanlıların yüreğinde yeni
ümitler doğmaya başladı. Fakat Cumhurbaşkanlığınızın üzerinden
üç yıl geçmesine rağmen, seçim kampanyanızda ortaya attığınız sloganlar hala gerçekleşmemektedir.
Devrim lideri Hazretlerinin ırkçı Pan-İranist düşünceye iptal
çizerken ve ‘’İran milli birliğinin temeli Farsça değil, İslam’dır’’
derken, sizin Almanya gezinizde ‘’reformlar yoksulluğu, ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve vatandaşların haklarını korumak ve sosyal
adalet hususunda çalışmaktır. Felsefi, siyasi ve ekonomik delillere dayanarak hiç bir etnik grubu saf dışı bırakamazsınız.’’ derken,
İslami Şura Meclisi milletvekilleri ‘’İran İranlılarındır’’ sloganını
seçim kampanyasında ortaya atarak İran milletini birinci ve ikinci
sınıf vatandaşlara ayrılmasını reddederken, vahiy bütün insanları her
hangi bir kabile ve kavim mensubu olsa da eşit olarak tanırken ve
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çok dilliliği Allah’ın göstergesi olarak nitelendirirken, İnsan Hakları
Konvensiyonu ve UNESCO’nun devletleri ve hükümetleri kavimlerin haklarını uygulamaya çağırırken, İran halklarının dayanışma ve
birliğinin simgesi olarak Anayasa’nın 3, 15, 19, 20. ilkeleri kavimlerin haklarını açık bir şekilde belirtirken, kimlerin bu milli ve insani
istekleri engellemekte olduklarını sormak lazımdır.
Sayın Hatemi, ırkçı ve şovenist Pehlevi rejiminin tohumunun
dikilmesinin üzerinden 75 yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz İran
toplumunda radyo ve televizyon (Seda ve Sima) gibi bazı kültürel
kurumların da eski ekseninde çalıştıklarına tanık olmaktayız. Bu kurumların siyasetlerinde hiç bir değişim gözükmemektedir. Halkımız
İran İslam Cumhuriyeti medyasının töhmet ve aşağılamalarını teessüf ve üzüntüyle izlemektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkler bu ülkeye hakim oldukları
bin küsur yıl içinde Fars ve Türk iki etnik unsurun bütün sosyal,
kültürel ve siyasi alanlarda iş birliğine tanık olmanıza rağmen, niçim
günümüzde İslam devleti içinde bazı kültürel merkez ve kurumlar
ırkçı politikalar izleyerek sadece Farsça, Fars kültürünü himaye altına almalıdırlar? Niçin Türk dili ve kültürünü kendilerinin ve yabancıların baskısı ve saldırısına maruz bırakmalıdırlar?
Sayın Cumhurbaşkanımız, İran’ın bir kavmin değil, bütün İran
milletinin olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz. Nasıl olabilir ki, savaş
döneminde Azerbaycan Türkleri diğer kavimlerin önünde savaş cephesinde savaşsın, barış döneminde onların medeni hakları üzerine
unutkanlık tozu almasını bir tarafa bırakın, onların dili ve kültürü
aşağılamaların, alayların malzemesi olsun!
Sayın Hatemi, İslamiyet ve İraniyet’i Farslarla sınırlı tutma düşüncesi, ırkçı düşüncelerin çemberinde esir olanların zihinlerinden
temizlenmelidir ve çok kültürlülük, çok dillilik ve çok etnoslukla
da abad ve başı yüze bir İran’ı kurma düşüncesi güçlendirilmelidir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, İslam devrimi ve 12 Mayıs İki Hurda sayesinde İran’ın kültürel ve siyasi akımlarda yeni dönemin başladığı ve hükümetinizin Anayasanın unutulmaya bırakılan maddelerini yürürlüğe sokmaya çalıştığı bir zamanda, Azerbaycan halkı sabırsızlıkla Anayasal haklarının ve aşağıdaki medeni isteklerinin kabul olunmasını beklemektedir: 1) Anayasa’nın 15. İlkesinin
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yürürlüğe girmesi ve ilk okuldan üniversiteye kadar bütün eğitim düzeylerinde Türkçe’nin eğitim ve öğretiminin sağlanması.
2) Anayasa’nın 3. İlkesinin 9. Fıkrasının uygulanması ki açık bir
şekilde bütün ayrımcılıklara son vermeyi ve maddi-manevi imkanlardan eşit bir şekilde herkesin yararlanabileceğinden söz etmektedir. Maalesef, İran toplumunun bir azınlığı bütün imkanları elinde bulundurarak Azerbaycan halkını kültürel imkanlardan yoksun bırakmıştır. 3) Türk kültürü ve dilini yaymaya çalışan kuruluşların açılışına kolaylık sağlamak. 4) Türkçe’ye dinamizm kazandırmak amacıyla Türk dil kurumunun açılması, 5)
İran radyo ve televizyonunun mevcut kanallarından birinin 30
milyonu aşkın Türklere Türkçe yayın yapmak için tahsis etmek,
6) Azerbaycan halkının ekonomik sorunlarına daha çok dikkat
ve gayret sarfetmek.
Bu müracatı yapanların isimleri aşağıda verilmiştir.
Ekber Alemi, Tebriz Milletvekili; Dr. Cevad Heyet; Prof. Dr.
Mahmud Taqi Zehtabi; Rıza Gaffari, Şair ve Gazeteci; Zöhre Vefayi, Gazeteci; Azer, Azerbaycan Kadınlar Topluluğu Başkanı;
Dr. Kadir Gülkaryan; Haftaname-i Nevid-i Azerbaycan, Tebriz;
Haftaname-i Ahrar, Tebriz; Haftaname-i Ferda-yı Ma, Urumiye;
Haftaname-i Peyam-ı Nev, Tebriz; Ümid-i Zencan, Zencan; Şems-i
Tebrizi, Tebriz; Fasl-name-i Varlık, Tahran; Haftaname-i Emanet,
Urumiye; Haftaname-i Avay-ı Erdebil, Erdebil; Haftaname-i Sadayı Urumiye, Urumiye; Avay-ı Maqu; Nida-yı Azerbaycan, Tebriz;
Ferda-yı Ruşen, Zencan; Peyk-i Azer, Zencan; Mahname-i Çiçek,
Tahran; Haftaname-i Nida-yı Sulduz, Urumiye; Haftaname-i Räsäd,
Meraga; Haftaname-i Erk, Tebriz; Ruzname-i Fecr-i Azerbaycan,
Tebriz; İntişarat-ı Nobel, Tebriz; İntişarat-ı Erk, Tebriz; İntişarat-ı
Endişe-i Nev, Tahran; İntişarat-ı Zeynep Paşa, Tebriz; İntişarat-ı Yaran; Cemiyet-i Danişgahiyan-ı Azerbaycan/ Azerbaycan Bili Yurtlular Cemiyeti; Urumiye Üniversitesi İslami Öğrenci Derneği; Urumiye Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenlerinden; Urumiye Özel İslami Üniversitesi Öğrencilerinden; Tebriz Üniversitesi Öğrencilerinden; Urumiye Üniversitesi Öğrencilerinden; Batı Azerbaycan Gazetecileri; Mühendis Ali Rıza Sarafi; Ali Mollazade; Reşit Ferhengfer,
Öğretim Üyesi; Mühendis İbrahim Rafraf; Dr. Huşeng Atapur; Dr.
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Mahmud Ali Çehregani; Dr. Cemal Ayrımlı; Resul Kamran; Behram
Esedi; Mühendis Hasan Raşidi; Ekber Azad; Hamid Aras Azad; Dr.
Agşın Agkemerli; Muhammed Rıza Heyet; Mühendis Muhammedzade Faris; İsmail Hadi; Hüseyn Muhammed-Hani Güneyli; Çiçekler Kültür ve Sanat Grubu; Batı Azerbaycan Gazeteciler Evi; Behruz İmani; Yahya Şeyda; Kasım Türkan. (Azerbaycan, Türk Kültür Dergisi, sayı: 343, yıl: 50, Temmuz-Ağustos 2002, Ankara, s.
26-29.)

EK IX
TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA İMZALANAN
ANLAŞMA VE PROTOKOLLER
TÜRKİYE-AZERBAYCAN ARASINDA 1990-1992 DÖNEMİ
KÜLTÜREL
VE BİLİMSEL DEĞİŞİM PROGRAMI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti Hükümeti, TC ile SSCB arasında imzalanmış bulunan
1989-1990 yılları Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı’nın hükümlennm geliştirilmesi ve aralarındaki kütürel ve bilimsel iş birliğmm küvvetlendirilmesi amacıyla, 1990-1992 yılları için aşağıdaki Kültürel ve Bilimsel Değişim Protokolü Üzerinde anlaşmışlardır.
I. EĞİTİM VE BİLİM
Madde 1: Taraflar, resmi kanaldan TC ve Azerbaycan SSC yüksek öğretim kürümları arasında bilimsel işbirliğini teşvik edecekler
ve ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacaklardır;
Madde 2: Taraflar, konferanslara katılmak ve çeşitli bilim dallarında mcelemeler yapmak üzere, protokol dönemi içinde, üçer bilimadamının bir ay kadar süre ile değişimmi yapacaklardır.
Madde 3: TC Milli Kütüphanesi ile Azerbaycan’ın SSC Bilimler Akademisi bunyesmde bulunan kütüphaneler, karşılıklılık esası
üzerinden bilimsel yayınların değişimmi sürdüreceklerdir.
Madde 4: Taraflar Türkoloji araştırmalarına ilişkm yayınlar ve
bibliyografyaların değişimmi destekleyeceklerdir.
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Madde 5: Taraflar, Azerbaycan SSC Bilimler Akademisi’nm
Doğü Bilimleril Enstitüsü ile ilgili Türk kürümları arasında bilimsel
yayın değişimmde bulünacaklardır.
Madde 6: Taraflar ülkelerinde düzenlenen uluslararası sempozyüm, kongre, konferans ve benzerlermden birbirlermi haherdar edecek ve bu toplantılar sonunda yaymlanan bilimsel raporların değişiminde bulunacaklardır. Taraflar, her yıl sıra ile karşılıklı olarak bilim
adamları arasında Türkoloji konusunda ikili kolokyümlar düzenleyeceklerdir. Bu amaçla taraflar, birbirlerinden, protokol dönemi içinde 7 bilim adamının 7 gün süre ile değişimini gerçekleştireceklerdir.
Madde 7: Taraflar, birbirlermm eğitim sistemlermi tanıtmak armacıyla okul öncesi, ilk öğretim, genel eğitim, yetişkmler eğitimi,
yüksek ögretim ve mesleki-teknik ögretim alanlarında bilgi, döküman ve heyet degişimmde bulünacaklardır.
Madde 8: Taraflar arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik ve tarihi
anıtların restorasyonü alanlarında bilimsel yayın, uzman ve öğretim
elemanı değişimmde bulünacaklardır.
Madde 9: Taraflar: ilgili kürülüşların istek ve davetleri üzerme
bilgi ve uzmanların değişimi süretiyle sağlık ve tıp alanında ilişkilerm geliştirilmesmi teşvik edeceklerdir.
Taraflar, üygülamayı mcelemek ve gereli temaslarda bulünmak
üzere, protokol dönemi içinde, 7 gün süre ile 2-3 kişilik heyetleri
değişeceklerdir.
Madde 10: Taraflar, her yıl, Türk, Azerbaycan ve Rüs dili yaz
kürslarına katılacak üçer kişiye iki ay süreli burs vereceklerdir. Burs
adayları bu kürslarda aranan koşullara uygun olacaktır.
Madde 11: Türk tarafi, Azerbaycan SSC’mdeki ögrencilere her
yıl oniki adet lisans ve lisansüstü araştırma, master ve doktora bursü
verecektir.
Madde 12: Taraflar, ilk ve orta öğretim düzeymde oküyan 10’ar
öğrencmm, her yıl, âileler yanında barmmnak üzere, üçer hafta süre
ile birbirlermm ülkesmi ziyaret etmelerme imkan sağlayacaklardır.
Madde 13: Türk tarafi, Azerbaycan SSC’nde Tükçe eğitim yapan
öğretmenleri, Türkiye’deki hizmetiçi semmerlere davet edecektir.
Madde 14: Türk tarafi, Azerbaycan tarafının isteği üzerme, Türk
dili ve edebiyatı ile ilgili ders kitapları ve eğitim malzemesi gönderecektir.
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Madde 15: Azerbaycan tarafi, Türk tarafına her yıl oniki adet dil
ve araştırma bursü verecektir.
Madde 16: Taraflar, Türkçe-Azerice sözlük hazırlanmasını destekleyeceklerdir.
Madde 17: Taraflar, birbirlermm arşiv kürülüşları arasındaki işbirliğmm gerçekleştirilmesme yardımcı olacaklardır.
11. Kültür ve Sanat
Madde 18: Taraflar, düzenleyecekleri ülüslararası müzik, şarkı,
dans ve folklor festivallerme, birbirlermden sanatçı ve sanat toplülüklarının katılmasını destekleyeceklerdir.
Madde 19: Taraflar, karşılıklı olarak kültür ve sanat festivalleri
(Türk ve Azerbaycan Haftaları) düzenlemeyi destekleyeceklerdir
Madde 20: Taraflar, karşılıklı olarak, şarkıcı, opera ve bale sanatçısı, orkestra. orkestra şefi, rejisör, koreograf ve dekoratör değişimmde bulünmak süretiyle hafif müzik, opera ve bale alanında ilişkilermi geliştireceklerdir.
Madde 21: Taraflar. birbirlermm tiyatro, opera ve balesmde istihdam edilmek üzere, her yıl sözleşmeli olarak sanatçı ve rejisör
gönderebileceklerdir.
Madde 22: Taraflar tiyatro alanında işbirliği yapmak amacıyla her yıl tiyatro heyetleri, tiyatro grüpları, yönetmen, dekoratör ve
oyüncü değişimmde bulünabileceklerdir.
Madde 23: Taraflar tanınmış solistlerm plak, kaset ve video
teyplermm değişimmde bulünacaklardır.
Madde 24: Taraflar, kitap, yayın, bibliyografya, elle yazılmış
kaligrafi eserleri, katalog ve mikrofilm değişimmde bulünmak süretiyie, kütüphanecilik alanında ilişkilermi sürtüreceklerdir.
Madde 25: Taraflar, sanat tarihi, müzecilik. tarihi anıtların restorasyonü, plastik sanatlar alanlarında, bilimsel yayın, kitap. katalog,
dia v.b. malzeme ile tanıtıcı film değişimmde bulünacaklardır.
Madde 26: Taraflar, her yıl kütüphanecilik, dökümantasyon.
enformasyon, arşivcilik, müzecilik ve restorasyon alanlarında mceleme ve temaslarda bulünmak üzere 1ş’er gün süre ile ikili uzman
değişimmde bulünacaklardır
Madde 27: Taraflar, folklor alanında düzenleyecekleri ülüslararası kongre, konferans ve sempozyümlara, karşılıklı olarak bir571

birlermm bilim adamları ile uzmanlarını davet edecekler, folklor ve
halk dansları alanında mcelemelerde bulünmak üzere uzman değişecekler, folklor ve halk edebiyatma ilişkm yayınların ve yayın kataloglarının değişimi için çaba harcayacaklardır.
Madde 28: Taraflar, mesleki temaslarda bulünmak üzere, üçer
kişilik yazarlar heyetmm, protokol dönemi içinde, 1ş’er gün süre ile
birbirlermi ziyaret etmelerme yardımcı olacaklardır
Madde 29: Taraflar, karşılıklı oarak, Türk ve Azeri yazarların kitaplarının tercümesi ve yayımlanması dahil olmak üzere, kitap yayımı alanında temaslarln küvvetlendirilmesme ve geliştirilmesme yardımcı olacaklar kitap yayımı ve satışı ile ilgili faaliyetlerm düzenlenmesme ilişkm bilgi değişimmi karşılıklı olarak destekleyeceklerdir.
Madde 30: Taraflar, TC ve Azerbaycan SSC’nde düzenleyecekleri ülüslararası kitap füarlarına birbirlermi davet edeceklerdir.
Madde 31: Taraflar el sanatları ve halıcılık alanlarında bilgi alişverişmde bulünmak üzere her yıl üçer uzmanın 1ş’er gün süre ile
değişimmi gerçekleştireceklerdir.
Madde 32: Taraflar, karşılıklı olarak el sanatları sergileri düzenlenmesmi ve sergilerle birlikte birer sergi komisermm 1ş’er gün süre
ile değişimmi sağlayacaklardır.
III. SPOR VE GENÇLIK
Madde 33: Taraflar, ayrıca düzenleyecekleri „İkili Spor Protokolleri” çerçevesmde spor faaliyetlermi programlayıp yürüteceklerdir.
IV. RADYO, TELEVİZYON, ENFORMASYON, SMEMACILIK
Madde 34: Taraflar, ayrıca imzalayacakları birer İşbirliği
Protokolü’ne dayanarak. radyo. televizyon ve enformasyon alanlarmdaki işbirliğmi düzenleyeceklerdir.
Madde 35: Taraflar, TC ve Azerbaycan SSC’nde düzenlenecek
ülüslararası film festivallerme birbirlermi davet edeceklerdir.
Madde 36: Taraflar, konülü ve belgesel ortak film yapımını destekleyeceklerdir.
Madde 37: Program dönemi içinde, Türk tarafı Azerbaycan ‘ın
iki şehrmde ve Azerbaycan Tarafı da Türkiye de iki şehirde birer
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film haftası düzenleyecektir. Bu amaçla bir hafta süre ile üçer kişilik
heyetler filimleri ile birlikte teati edilecektir.
V. GENEL HÜKÜMLER
Madde 38: İşbu Protokol’de öngörülen butün faaliyetler, TC,
SSCB ve Azerbaycan SSC’nde yürürlükteki kanun ve nizamlarına
göre ve resmi kanaldan yürütülecektir.
Madde 39: İşbu protokolde yer alan “resmi kanal” tabirmden,
Türkiye’de Tük mevzüatına göre kültürel ve dış ilişkilerm yürütülmesi ve Koordinasyonünda yetkili olan TC Dışişleri Bakanlığı Kültür Işleri Genel Müdürlüğü anlaşılır. Azerbaycan SSC’nde ise, SSCB
ie Azerbaycan SSC yürürlükteki mevzüatı çerçevesmde SSCB Dışişlere Bakanlığı ile Azerbaycan SSC Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüklermm desteği ile hareket eden SSCB Bakanlar
Kürülü nezdmdeki Azerbaycan SSC Bakanlar Kürülü’nün Daimi
Temsilcilisi anlaşılır.
Madde 40: Taraflar, resmi kanaldan anlaşmaya varmak şartıyla.
işbu protokole ek olarak, başka kültürel ve bilimsel değişimler yapabilirler.
Madde 4l: Taraflar. İşbu Protokol üyarınca gönderilecek delegasyon, grüp ve kişilerm ziyaret programlarını diğer gerekli bilgileri. saptanan tarihten en az 1-2 ay içinde bildireceklerdir. Taraflar, delegasyonların, grüp ve kişilerm geliş tarihmi, en az geliş tarihinden
15 gün içinde bildireceklerdir.
Madde 42: İşbu Prolokolde öngörülen bilimsel degŞiîmler yerme getirilirken, gönderilecek bilim adamlarının ismen belirlenmesi gönderen tarafca yapılacak, tasarlanan ziyaret tarihinden en az
iki ay önce kabul eden tarafa bildirilecektir. Gönderen Taraf, aday
hakkındaki gerekli bilgileri (adayın kısa özgeçmişmi, bilim-ihtisas
alanını, bildiğii yabancı dilleri), ziyaret programı ile ilgili isteklermi ve yaklaşık ziyaret tarihmi de Kabul Eden Tarara aynı zamanda
bildirecektir.
Madde 43: İşbu protokol dışındaki bilimsel araştırma ve temaslar için yapılacak başvürülarda, gönderilmek istenen kişmm kimliğii, araştırma konüsü, ziyaret programını ve çalışma süresi hakkında
ayrıntılı bilgi, ziyaret tarihinden en az üç ay önce verilecektir.
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VI. MALİ HÜKÜMLER
Madde 44: Kültür, sanat ve bilim adamlarından olüşan heyet
üyelermm ülaşılması gereken noktaya kadar (TC’nde Ankara veya
İstanbul, Azerbaycan SSC’nde Bakü) gidiş-dönüş yol giderleri gönderen tarafça ödenir.
Kabul eden taraf, işbu Program çerçevesmde davet edilen kişilere, hastalık ve kaza halmde (önemli ameliyatlar ve uzun hastane
bakımı, kronik hastalıklar ve diş protezi hariç) ücretsiz tıbbi yardım
sağlayacaktır.
Madde 45: Tiyatro, opera ve bale temsilcilermi sahneye koymak maksadıyla üç aya kadar davet edildikleri takdirde, sanatçı ve
uzmanların ülaşılması gereken noktaya kadar (TC’de Ankara veya
İstanbul, Azerbaycan SSC’nda Bakü) gidiş-dönüş yol giderleri, otel
ve her somüt dürümda ayrıca saptanacak aylık maaşıari ile diğer ilgili tüm masrafları kabul eden taraf eder.
Madde 46: Taraflar dil yaz kürslarının ve birbirlerme verilecek
diğer bursların tütarı ile ilgili bilgileri her yıl karşı tarafa bildireceklerdir.
Madde 47: Sanatçı toplülükları, solistıer ve refakatçıların ülaşılması gereken noktaya kadar (TC’de Ankara veya İstanbul, Azerbaycan SSC’nde Bakü) gidiş-dönüş yol masraflarını gönderen taraf
ödeyecektir. Toplülük ve solistlerm tüme şartları her sefermde ayrıca
saptanacaktır. Bu kişilere ödenen ücret tütarını, Tarafların yetkili kürümları her defasında aralarında anlaşarak saptayacakıardır. Öİdeme
TC’de Türk, Azerbaycan SSC’nda Sovyet parası ile yapılacaktır. Sanatçı toplülükları ve solistlerm değişimme ilişkm tüm düzenlemeler
Tarafların yetkili kürümlarınca yapılacaktır. Bu kürüm Türkiye’de
TC Dışişleri Bakanlığı Kültür İş1eri Genel Müdürlügü’dür. Azerbaycan SSC’nde ise. SSCB ile Azerbaycan SSC yürülükteki mevzüatı çerçevesmde SSCB Dışişleri Bakanlığıı ile Azerbaycan SSC
Dışişleri Bakanlığğı’nın ilgili Genel Müdürlükleri’nm desteği ile
hareket eden SSCB Bakanlar Kürülü nezdmdeki Azerbaycan SSC
Bakanlar Kürülü’nün Daimi Temsilcisi anlaşılır.
Madde 48: Taraflar, Türk-Azerbaycan ve Azerbaycan-Türk
Dostlük Demekleri kürülması imkanlarını araştıracaklardır.
Madde 49: Sanat sergileri gönderilirken, refakatçıların ülaşılması gereken noktaya kadar (TC’nde Ankara veya Istanbul, Azer574

baycan SSC’nde Bakü’) gidiş-dönüş yol giderleri ile sergilenecek
eşyaların tüm Sigorta ve ülaşılması gereken noktaya kadar (TC’ye
Ankara veya Istanhül, Azerbaycan SSC’nda Bakı) gidiş-dönüş taşıma giderlermi gönderen taraf öder. Kabul Eden Taraf salon temmi,
katalog yayımı, reklam afişleri, sergi malzemesmm sınırları içindeki taşıma masraflarını, sergiye refakat eden kişilerm dahili transfer
yemek ve otel giderlermi, gönderen tarafın gümrüklerle ilgili olarak
kendme düşen her türlü işlemi yapmış olması kaydı ile gümrük ve
ardiye masraflarını. keza sergilerm düzenlenmesi ile ilgili diğer masrafları öder.
Madde 50: 1993-1995 dönemi için görüşmeler ve protokolün
imzalanması 1992 yılı sonünda Bakü’de yapılacaktır. Kesm tarih
resmi kanaldan belirlenecektir.
İşbu Prolokol, 1 Ocak 1990-31 Aralık 1992 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
İşbu Protokol, Ankara’da 10 Ocak 1990 tarihinde, Tükçe ve Rüsça dillermde olmak üzere ikişer nüsha halmde imzalanmış olüp, her
iki metm de aynı derecede geçerlidir.
Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Hükümeti Adına Cumhuriyeti Hükümeti Adına
İsmet Birsel Zaür Paşaoğlü Rüstemzade
Buyük Elçi SSCB Bakanlar Kürülü
TC Dışişleri Bakanlığı Kültür Nezdmde Azerbaycan
İşleri Genel Müdürü Bakanlar Kürülü Daimi
Temsilciliği Birmci Yardımcısı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE
AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST
CUMHURİYETİ ARASINDAKİ EKONOMİK
VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE
İLİŞKİN PROTOKOL

Azerbaycan SSC Başkanı Sn. Ayaz Niyazioğlü Mütalibov başkanlığındaki Azerbaycan heyeti ş-10 Ocak 1990 tarihleri arasında
Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
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Türkiye’de bulündüğü süre içerismde Sn. Mütalibov, Cümhürbaşkanı Sn. Türgüt Özal ve Başbakan Sn. Yıldırım Akbulüt tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Sn. Mesüt Yılmaz, Maliye
ve Gümrük Bakanı Sn. Ekrem Pakdemirli, Sağlık Bakanı Sn. Halil
Şıvgın, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Şukrü Yürür ve Kültür Bakanı
Sn. Namık Kemal Zeybek ile görüşmelerde bulünmüştür.
Anılan ziyaret sırasında yapılan müzakereler sonileünda Taraflar, Türkiye ve SSCB arasında mevcut ticari ve ekonomik işbirliği
anlaşmaları ve Türkiye iye Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel
bağları da gözönüne alarak aşağidaki hüsüslarda mütabık kalmışlardır.
1-Taraflar, Türkiye ile SSCB arasında 6 Temmüz 1989 tarihinde
imzalanan Sınır ve Kıyı Ticareti Anlaşması çerçevesmde Türk ve
Azerbaycan firma ve kürülüşları arasındakı ticari ve ekonomik ilişkilerm gelişmesi için her türlü gayreti sarfetmek konusunda anlaşmışlardır. Taraflar, ayrıca Türkiye CUMHURİYETİ ile SSCB arasında “Sadarak” mevkimde karayolündan yük ve yolcu taşımacılığına ilişkm bir anlaşmanın imzalanması ve SSCB-Sadarak-Nahcıvan
hüdüt hattındaki karayolünün bir an önce tamamlanmasıyla sınır
ticaretme işlerlik kazandırılmasını kararlaştırmışlardır. 2-Taraflar,
aralarındakı ticari ilişkileri geliştirirken ekonomik işbirliğmm de sınai işbiiliği ve ortak teşebbusler kürülmasm yoluyla ileriye götürülmesi konusunda görüş birliğme varmışlardır.
3-Taraflar aşağıda gösterilen konüları işbirliği alanları olarak belirlemişlerdir.
- Sanayide ortak yatırım modeli de dahil olmak üzere işbirliği,
- Ortak pazarlama şirketlermm kürülmasi,
- Ülaştırma ve haherleşme imkanlarının geliştirilmesi.
- Mşaat sektöründe işbirliği,
- Petrol arama, üretimi ve petrol endüstrisi alanlarında işbirliği,
- Petrokimya alanında işbirliği,
- Madencilik alanında işbirliği,
- Telekommikasyon sanayi alanında işbirliği,
- Tarım ürünlermm işlenmesi de dahil olmak üzere tarım alanında her türlü işbirliği,
- Küçük ölçekli sanayılerm geliştirilmesi alanında işbirliği,
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-Tarafların üzerlermde mütabık kalacakları diğer alanlarda işbirliği,
-Küçük ve orta buyüklükteki projelerm fmansmanı için uygun
modellerm bulünması ve bu çerçevede doğrüdan sermaye yatırım ve
fmansal kiralama yollarının küllanılması,
4-Taraflar, turizm sektörünün de geliştirilmesi, özellikle organize türların teşvik edilmesi ve karşılıklı olarak “charter” uçak seferlerinm başlatılmasi hususunda kararlılıklarını ifade etmişlerdir. 5-Her
iki ülkede temel tüketim malları da dahil olmak üzere üretimm en
iyi şekilde tanıtılması amaıyla, Taraflar, Türk ve Azerbaycan firma
ve kürülüşlarının her iki ülkede düzenlenecek füar ve sergilere iştirakının teşvik edilmesi ve karşılıklı olarak heyet ziyaretlermm desteklenmesi konusunda anlaşmışlardır. 6-Taraflar, yükarıda helirtilen işbirliği imkanlarının tespiti amaclyla Türkiye’den bir teknik heyetm
1990 yılının ilk altı ayı içinde Azerbaycan’ı ziyareti hususunda mütabık kalmışlardır. İşbu Protokol 10 Ocak 1990 tarihinde Ankara’da
her ikisi de aynı derecede geçerli Türkçe ve Rüsça iki orjmal nüsha
olarak düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Azerbaycan SSC Hükümeti
Adına
Adına
Prof. Dr. E. Pakdemirli
A.N. Mütalibov

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE
AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ
SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA TIP VE SAĞLIK
ALANINDA 1990-1992 YILLARMA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ

1990-1992 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında Küytürel ve Bilimsel Değişim
konusunda 10 Ocak 1990 tarihli Protokol ile Türkiye Cumhuriyeti
Sağlık Bakanlığı ve Sovyet Sosyalist Cümburiyetleri Birlğgi Sağlık Bakanlığı arasındakı 31/ş11990 tarihli ANLAŞMA’nın üzantısı
olarak, Sağlik Hizmeti ve Sağlık Bilimleri alanlarında işbirliğmm
gelişirilmesi amacıyıa Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve
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Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşagıdakı hüsüslarda anlaşmaya varmışlardır.
Madde 1: Taraflar, Milli Sağlık Hizmeti Sistemlermm daha da
mükemmelleştirilmesi amacıyla sağlık alanında işbirliğmi geliştirmede mütabık kalmışlardır.
Madde 2: Taraflar, 1990-1991 ders yılından başlayarak, Öğrencilerm Azerbaycan Tıp Enstitüsü ile Ankara ve İstanbul’daki Üniversitilerde eğitimi için her yıl üçer burstan az olmamak üzere burs
temm edeceklerdir. Burs süresi taraflarca daha sonra tespit edilecektir. Taraflar, ayrıca genç bilim adamlarının çetitli sağlık alanlarında
mceleme ve araştırma çalışmalarında bulünmaları için üç yıl süresmce her yıl için en az birer burs temm edeceklerdir.
Madde 3: Taratlar, bilimsel araştırma kürülüşları arasında ortak
araştırmaları şu alanlarda teşvik edeceklerdir.
- Onkoloji, Göz Mikro-cerrahisi, Hematoloji, Üro-nefroloji,
Kardiyoloji ve kaip damar cerrahisi, Sağlık teşhisi (için mtroskopi, endoskopi), Neonatoloji, Bulaşıcı hastalıklar, Sağlık genetiği,
Gastro-enteroloji, Stomatoloji
Madde 4: Taraflar, Sağlık Yüksek Okullarında her yıl her bir
taraftan en az üçer bilim adamının anlaşılan süre içinde konferans
vermelermi sağlayacaklardır.
Madde 5: Taraflar, uzmanların altı aylık bir süre için, Türkiye
Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cümnüriyeti Sağlık
Kürülüş1arında çalışma yapmalarını kararlaştırmışlardır.
Madde 6: Taraflar, karşılıklı olarak hastaları, çeşitli sağlık alanlarında, tedavi için ticari esasa dayali dövizli ve dövizsiz, tarafların
mütabakatı üzerme ve mütekabiliyetleri esasına uygun olarak gönderebilecekllerdir.
Madde 7: Taraflar, her yıl sağlık hizmeti organizatörleri ve çeşitli sağlık alanlarında çalışan msanların katılacağı sağlık konusunda
sempozyümların düzenlenmesmi temm etmek üzere;
Birinci sempozyümü Ekim 1990’da Bakü’de, sonraki 1991’de
Türkiye’nm şehirlermden birmde yapılacaktır.
Madde 8: Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti’nde ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi alet imali için
ortak tesislerm kürülmasi için fmansman imkanlarını araştıracaklardır.
578

Madde 9: Taraflar, çevre zararlılarının kimyasal kontrolü, tarımda zirai ilaçların küllanımının hijyenik değerlendirilmesi, halkın
sağlık dürümünün mcelenniesi üstüne yeni yöntemler konusunda
devamlı olarak bilgi alişverişmde bulünacaklardir.
Madde 10: Taraflar, salık hizmetleri sistemleri konusunda bilgi
edmmeleri amacıyla otüz kişiden olüşan her iki tarafın uzmanlaşmış
sağlık heyetlermm karşılıklı ziyaretlermi organize edeceklerdir.
Madde 11: Taraflar, mali sorünlarda Türkiye Cumhuriyeti ve
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cümhünyeti arasındaki 1990-1992
yıllarında Kültürel ve Bilimsel Değişim protokolünün 44. maddesme üyacakları konusunda anlaşmışlar, Türkiye Cumhuriyeti ve
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında 1990-1992 yıllarında Kültürel ve Bilimsel Değişim protokolünün 44. maddesmde
öngörülmeyen malil sorünları gerektiğmde her bir somüt dürümlarda karşılıklı anlaşmaya dayanılarak tanzim edilecektir.
Işbu protokol imzalandığı günden 31 Aralık 1992 tarihme kadar
yürürlükte bulünacaktır.
İşbu prolokol 21 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da, her iki nüsha da aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve Rüsça olarak
hazırlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti
Azerbaycan SSC
Sağlık Bakanı Halil Şıvgın
Sağlık Bakanı Talat Kasımov

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN SOVYET
SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA YAPILAN
GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN PROTOKOL

T.C. Maliye ve Gümrük Bakanı Sn. Adnan Kahveci’nm daveti
üzerme, Azerbaycan SSC Bakanlar Kürülü Başkanı Sn. Hasan Azizoglü HASANOV başkanlığındaki Azerbaycan heyeti, 14-19 Eylül
1990 tarihleri arasında Tükiye’ye resmi bir ziyarette bulünmüştür.
Türkiye’de bulündüğü süre içinde Azerbaycan SSC Başkanı,
Cümhürbaşkanı Sn. Türgüt Öİzal ve Başbakan Sn. Yıldırım Akbulüt
tarafından kabul edilmiş ve Devlet Bakanı Sn. Güneş Taner, Ma579

liye ve Gümrük Bakanı Sn. Adnan Kahveci, Ülaştıma Bakanı Sn.
Cengiz Tüncer ile görüşmeler yapmış, Ankara, Istanbul ve İzmir
ve Manisa’yi ziyaret ederek bazı billm ve kültür merkezleri ile sanayi tesislermi gezmiştir. Aynı zamanda TÜSİAD ve Türk-Sovyet
İş Konseyi ile Azerbaycan SSC resmi temsilcileri arasında çalışma
toplantıları yapılmıştır.
Yapılan görüşmelerde, 10 Ocak 1990 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
arasında ekonomik ve ticari ilişkilerm geliştirilmesi ve “1990-1992
yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
arasında kültürel ve bilimsel değişim yapılmasına ilişkm protokoller
ışığında Türkiye-Azerbaycan ilişkilermm geliştirilmesi konülari ele
alınmıştır.
Anılan ziyaret sırasında yapılan müzakerelerde taraflar, Türkiye
ve SSCB arasında gelişmekte olan ticari ve ekonomik işbirliği ile
aralarındaki tarihi ve kültürel bağları da dikkate alarak Türkiye ile
Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerm geliştirilmesi
için her türlü gayretm sarfedilmesi hususunda anlaşmışlardır.
1-Taraflar, Türkiye ile SSCB arasında 6 Temmüz 1989 tarihinde imzalanan Sınır ve Kıyı Ticareti Anlaşması çerçevesmde Türk ve Azerbaycan firma ve kürülüşları arasındakı ticari ve ekonomik ilişkileri
geliştiimesme katkıda bulünmak üzere Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir sınır kapısının açılacak olmasından düydükları memnünlyeti ifade etmişilr ve SSCB-Sadarak Nahcıvan hüdüt hattındaki
karayolü bağlantısının, kara ve demiryolü köprüsü mşaatını bir an
önce gerçekleştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda
görüş birliğme varmışlardır. 2-Ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan SSC arasında sınır ticaretmm geliştirilmesme
ilişkm Protokol da imzalanmıştır. 3-Bu ziyaret sırasında yapılan görüşmeler sonünda Türk ve Sovyet tarafı, Türkiye Cumhuriyeti’nm
Bakü ‘de, SSCB’nm de Trabzon’da birer Başkonsoloslük açması ve
Başkonsoloslükların mümkün olan en kisa süre içinde açılması için
gerekli işlemlere başlanması hususunda mütabakata varmışlardır.
4-Taraflar, iki üike arasında ticaretm yanısıra ekonomik işbirliğmm
de geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için gerekil potansiyelm mevcut oldüğünü vürgülamişlar ve bu amaçla ortak tesis yapımı ve ortak
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teşbbusler kürülması gibi işbirliği şekllerme ağırlık verilmesmi kararlaştırmışlardır. Türk tarafı Azerbaycan’a yatırım kredisi verilmesi
imkanlarını araştıracağını belirtmiştir. 5-Taratlar, T.C. ile Azerbaycan SSC arasında direkt haherleşme kanallarının kürülmasının,
Azerbaycan SSC ülaştırma sistemlermm Tükiye üzerinden ülüslararası iletişlm sistemme başlanmasının, TV programlarının değişimmm, Azerbaycan’da ortak telekomünikasyon araçlarının yapılmasının, T.C. ile Azerbaycan SSC arasında iyi komşulük ilişkilermm
daha da geliştirlimesme katkıda bulünacağını vürgülamışlardır.
Konü ile ilgili görüşmelerde bulümnak üzere PTT Genel
Müdürlüğü’nden bir heyetm 1990 yılı bitimmden önce Azerbaycan’ı
ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır. 6-Taraflar, Bursa ve Gence, Şeki ve
Kars şehirleri arasında kardeş şehir ilişkileri kürülmasını memnünlyetle karşladıklarını belirtmiş, heyet değişimi hususunda mütabakata varmışlardır. 7-Taratlar, Hükümetlerarası Ticari-Ekonomik, Bilimsel, Teknik ve Kültürel işbirliği Komisyonünün kürülmasında
mütabık oldüklarını belirtmişlerdir. Bu komisyon Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma ve protokollerm üygülanmasıyla görevlendirilecektir, 8-Taraflar, karşılıklı ilişkilerm daha faal hale
gelmesmi dikkate alarak 1991 yılından itibaren, Türkiye ve SSCB
arasındakı mütabakat çerçevesmde, Türkiye ve Azerbaycan arasında
düzenli uçak seferleri ile gemi seferlerinm yapılmasına olümlü yaklaşmışlardır. 9-Taraflar, ilgili Bakanlıkları ile firma ve kürülüşları
arasında. sanayide ortak yatırımı, ortak pazarlama şirketlermm kürülması, ülaştırma ve haherleşme imkanlarmm iyıleştirilmesi, küçük
ve orta ölçekli sanayılerm geliştirilmesi, tarim, balıkçılık, petrol arama, üretimi ve petrol endüstrisi, petrokimiya, madencilik, telekomünikasyon ve mşaat gibi sektörlerde işbirliği imkanlarını araştıracak
ve geliştireceklerdir. 10-Taraflar, ortak yatırım yoluyla, kürü meyve
kürütma ve ambalajlama, pamük işleme, süt mamülleri, deri işleme,
pamüklü konfeksiyon ürünleri tesisleri kürülmasına düydüklari ilgiyi belirtmişlerdir. 11-Taraflar, Türk firmaları ile Azerbaycan kürülüşları arasında ortaklaşa kürk hammaddesi imali ve elbise dikim
tesisi kürürülması, alümmyüm borüların ve diğer alümmyüm ürünlermm üretimi, Türkiye’ye koyün postü, halı ve cam sevkiyatı konülarında imzalanan sözleşmeler ile tesisat malzemeleri üretimi, ham
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alümmyüm karşılığında kostik soda ve alimünyüm tüketim malları
üretimi için gerekli donatım malları sevkiyati, alimünyüm levha yapımı için teçhizat sevklyatı, bu teçhizatın montajı, ayarlanması ve
klima cihazlarının teslimatı konülarında yapılan görüşmeleri ve
kimya ve mşaat malzemeleri, çağdaş dijital iletişim cihazları, deri,
mermer parçalarından seramik mamülleri ile teçhizatçi donatımının
yapılması, ortaklaşa çimento üretimi, ülaşım hizmetleri ile yük ve
yolcu taşımacılığı alanındaa işbirliği yapılması için varılan mütabakatları memnüniyetle kaydetmişlerdir. 12-Taraflar, Azerbaycan mşaat Mühendisliği Enstütüsü ile Mimar Sman Üniversitesi, Azerbaycan
Tıp Enstütüsü ile Ankara ve Istanbul Tıp Faktülteleri arasında işbirliğmm kürülmasına dair karşılıklı arzüyü belirtmiylerdir. 13-Taraflar,
Türkiye ile Azerbaycan elektrik sistemlermm irtibatlandırılması ve
karşılıklı olarak elektrik enerjisi mübadele edilmesi hususunda mütabakata varmışlardır. 14-Taraflar, Azerbaycan’daki termik Santrallarm daha vermli çalışmalarının temıni ve bu ülkede özellikle küçük
hidroelektrik santrallerm kürülması ve mevcut santralların iyleştirilmesi için işbirliğgi yapılması hüsüslarında görüş birliğme varmışlardır. İş-Taraflar, Türkiye’de üretilen elektro-mekanik teçhizatın (trafo, kablo, kesici ayırıcı, vb) Azerbaycan’a ihracı ve ortak üretim
imkanlarının araıtırılması hususunda anlşmişlardır. 16-Türk tarafi,
Azerbaycan’da petrol arama ve üretim faaliyetleri ile petrol üretim
tesisiermm iyıleştirilmesme ve maden arama ve üretimmde ortak işbirliği imkanlarının araştırılmasına düydügü ilgiyi belirtmiştir. 17Taraflar, Azerbaycan ‘dan Doğü Anadolü’ya doğal gaz sevkedilmesi
ve doğal gazın bu bölgede değerlendirilmesme ilişkm fizibilite çalışmalarına başlatılması hususunda müabık kalmışlardır. Bu çerçevede
doğal gazın gübre sanayi alanında küllanılması olanakları araştırılacaktır. 18-Taraflar 40’dan fazla Türk şirketmm mal ve ürünlermm
1990 yılı Mayıs ayında Bakü’de sergilendiğmi, bu sergmm T.C. ile
Azerbaycan SSC arasında ticari-ekonomik ilişkilerm geliştirilmesme önemli katkıları oldüğünü belirtmişlerdir, 19-Her iki ülkede düzenlenecek füar ve sergilere iştirak edilmesmm, üretilen ürünlerm
tanıtımı ve pazarlanması açısından buyük önem taşidığına işaret
eden Taraflar, karşılıklı olarak füar ve sergi açılmasını teşvik edecekilermi ifade etmişlerdir. 20-Taraflar, Nahçıvan sınır kapısının açıl582

ması ile turizm alanında ortaya çıkacak imkanları da dikkate alarak
organıze türların teşvik edilmesi, karşılıklı olarak tarifeli uçak seferlerinm baslatılması, orta turistik tesisler kürülması ve işletilmesi yoluyla turizm sektöründe işbirliğmm geliştirilmesi hususunda kararlılıklarını belırtmışlerdir. 21-Ticari ve ekonomik ilişkilerm geliştirilmesmm etkm bir bilgi akımına ve kalifiye kadroların varlığına bağlı
oldüğünü kabul eden Taraflar, karşılıklı olarak işadamları arasındakı
ziyareilerm ve stajyer talebe değişimmm teşvik edilmesi hususunda
anlaşmışlardır. 22-Taraflar, 1990-1992 yılları arasında sağlık, onkoloji, göz cerrahisi, üronefroloji, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi,
tibbi teşhis, staj amacıyla uzman mübadelesi, çevre sağlığı konusunda yeni kimyasal kontrol üygülamaları, ilaç, tibbi donatım ve cihaz
üretimmi sağlayacak ortak tesislerm kürülmasi konülarında TC ve
Azerbaycan Sağlık Bakanlıkları arasında protokol imzalanmasından
memnüniyet düydüklarını belirtmişlerdir. Taraflar, 1990 yılı Ekim
ayında Bakü ‘de “Çağdas Cerrahlık Problemleri” konusunda
Türkiye-Azerbaycan ortak konferansının yapılmasına olümlü yaklaşmaktadırlar. 23-Taraflar, temel bilimler dallarında uzman ve öğrenci teatisi konusunda mütabık kalmışlardır. Bu çerçevede Taraflar,
Erzürüm Üniversitesi ile Azerbaycan Bilimler Akedemisi arasında
bilimsel teknik mübadele ve Azerbaycan Bilimler Akedemisi Jeoloji
Enstitüsü ile Jeoloji bilimi alanında mübadele yapılmasına, protokollerm imzalanmasına ve Türk ve Azerbaycan bilim adamları arasında temaslarm geliştirilmesme yardımcı olacaklardır. 24-Taraflar,
Azerbaycan bilim, sanat ve kültür adamlarının Türkiye’de düzenlenen birmci Milletlerarası Azerbaycan Kongresme katılmalarının,
Türk ve Azerbaycan halkları arasında kardeşliğm ve dostlüğün daha
da küvvetlenmesme katkıda bulündüğünü vürgülamış1ardir. İşTaraflar, Türk ekonomistlerm ve ekonomi uzmanlarının girişimiyle
Bakü’de piyasa ekonomisi ve yöneticilik konülü Türk-Azerbaycan
ortak semmermm yapılmasının TC ile Azerbaycan SSC arasında
ekonomik işbirliğmğm gelişimme olümlü etkisi olacağını belirtmişlerdir. 26-Taraflar, kültürel ilişkilerm genişletilmesmi ve Türk ve
Azerbaycan halklarının yaşam, kültüir, gelenek ve göreneklermm
her iki halkın temsilcileri arasındaki temaslar, bilimsel ve kültürel
heyet teatisi yoluyla daha geniş şekilde tanıtılmasını istediklermi
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vürgülamışlardır. 27-Taraflar, buyük bir grüp Azerbaycan’lı sanatçının iştirakıyle Türkiye’de Azerbaycan kültür günlermm kütlanmasının, opera sanatçıları, şarkıcılar ve folklor toplülükları değişimmm,
Azerbaycan halı ve resim üstaları sergismm düzenlenmesmm,
Azerbaycan’la “Harı Bulbul Ülüslararası Müzik Festivali”ne Türk
sanatçılarının katılmasının, Azerbaycan’ın “Azizbegov” Dram Tiyatrosünün Türkiye tümesmm, Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür alanındakı işbirliğme olümlü katkıda bulündüğünü belirtmişlerdir. 28-Taraflar karşılıklı olarak kitap yayınlarının. Türk ve Azerbaycan yapıtlarının çevrilmesi ve basılmasının, Bakı ‘de Türk kitap
ve yayımlarını satan “Türk Dünyası” özel kitap mağazasının, Istanbul’da ise Azerbaycan yazarlarının kitaplarını ve yayınlarını satan
“Azerbaycan Dünyasi” kitap mağazalarının açılmasının, Türk ve
Azerbaycan halklarının kültür ve yaşantılarının geniş biçimde tanıtılmasına olanak sağlayacağını memnüniyetle ifade etmişlerdir. 29Taraflar, özellikle sağlık alanında, bilimsel-teknik ilşkilerm geliştiri1mesi ve plan ve an1aşma temellerme dayalı öğrenci ve öğretmen
teatismm yapılması için gereken çabayi göstereceklerdir. 30-TürkiyeAzerbaycan ilişkileri konusundakı görüş alişverişi faydalı ve yapıcı
olmüştür. Bu, her iki ülke halklarının çıkarlarına ve işbirliği isteklerme cevap vermektedir. 31-Azerbaycan SSC Başbakanı Sn. Hasan
Azizoğlü HASANOV Türk ve Azerbaycan halkları arasında kardeşlik, dostlük ve işbirliğmm küvvetlendirilmesme yapılan yardım,
gördükleri sıcak ilgi ve içten konükseverlik için Türk Hükümetme
ve halkına teşekkürlermi bildirmiş ve Azerbaycan SSC Cümhürbaşkanı Sn. Ayaz Müttalibov ile Azerbaycan Hükümetmm resmi davet
mesajını Türkiye Cümhürbaşkanı Sn. Türgüt Öİzal’a, Türkiye Başbakanı Sn. Yıldırım Akbulüt’a, Türkiye Maliye ve Gümrük Bakanı
Sn. Adnan Kahveci’ye iletmiştir. Yapılan davetler memnüniyetle kabul editmiştir.
Işbu Protokol 19 Eylül 1990 tarihinde Ankara’da üçü de aynı
derecede geçerli Türkçe, Azerice ve Rüşça üç orijmal nüsha olarak
düzenlenmişir.
Türkiye Cumhuriyeti
Azerbaycan SSC Hükümeti
Adına A. Kahveci
Adına
H. A. Hasanov
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AZERBAYCAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA BAKÜ VE İSTANBUL ARASINDA TARİFELİ VE
TARİFESİZ HAVA ULAŞIMI’NIN AÇILMASINA İLİŞKİN
ANLAŞMA

Azerbaycan SSC Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
- Hak eşitliği, karşılıklı saygı, birbirlermm içişlerme karışmazlık
ve karşılıklı yarar ilkelerme dayanan iyi komşulük ve dostlük ilişkilermm daha da geliştirilmesi ve küvvetlendirilmesi isteklermi ifade
ederek;
Azerbaycan SSC ile Türkiye Cumhuryeti arasında ekonomik.
kültürel ve msani ilişki ve temaslarm geliştirilmesi ve bunların
dermleştirilmesmm önemmi kabul ederek, aşağıdaki hüsüslar üzerinde mütabık kalmışdır.
1- Taraflar eşitlik ilkeleri çerçevesmde karşılıklı olarak Baküİstanbul arasında tarifeli ve tarifesiz seferler açılması hususunda
prensip kararına varmışlardır. 2- Yükarıda belirtilen karşılıklı seferlerin işletilmesiyle ilgili hüküki, mali, teknik ve ticari hüsüslar
üzerinde SSCB Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ikili Hava Ülaştırma Antaşmasına gerekli ilavelerm dahil
edilmesi için iki tarafın sivil havacılık makamları arasında gereken
görüşmelerm yapılması konusunda mütabakata varmışlardır. Bunü
müteakiben seferlerin başlatılması ve kapasitelermm tesbiti hususunda her iki tarafın havayolu şirketleri biraraya gelerek ticari anlaşma yapacaklardır.
Işbu anlaşma Ankara’da 19 Eylül 1990 tarihinde Rüsça. Azerice
ve Türkçe dillermde her metm aynı derecede olmak üzere iki nüsha
halmde düzenlenmişir.
Azerbaycan SSC
Hükümeti Adına
H.A. Hasanov
Bakanlar Kürülü Başkanı

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Cengiz Tüncer
Ülaştırma Bakanı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA DENİZ VE NEHİR TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN
ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Sovyet Sosyalisl
Cumhuriyeti Hükümeti,
- İki ülke arasındaki ilişkilerm geliştirilmesi ve deniz ticareti ile
seyrüsefer alanındakı işbirliğinin güçlendirilmesini arzü ederek,
- İki ülke arasındaki ticari mübadelelerin arttırılmasına katkıda
bulünmak amacıyla,
- Karşılıklı saygı, eşitlik ve yarar ilkeleri ile birbirlermm içişlerme karışmama prensibme saygılı olarak aşagıdaki hüsüslarda mütabakata varmışlardır.
Madde 1: Bu Anlaşmanın amacı iki ülke arasındaki ticari ve
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulünülmasi ile iki ülke
arasında deniz ticareti ve seyrüseferi alanındaki ilişkilerin düzenlenmesmi ve geliştirilmesini sağlamaktır.
Madde 2: Bu anlaşmada geçen;
1-”Akil tarafların gemisi” deyimi, ilgili taraf ülkenin mevzüatına
uygun olarak bu ülkede tescilli ve onun bayrağını taşıyan tüm gemiler anlamına gelmektedir.
Bununla beraber bu deyim:
- Savaş gemilerini, ticari olmayan amaçlar için dizayn edilmiş
veya küllanılan diğer kamü gemilerini,
- Balıkçı gemilerini, kapsamaz.
2 - ”Gemi Mürrettebatı” deyimi mürrettebat listesinde ismi geçen ve geminin seyri esnasında, gemmm idaresi, işletmesi ile bakımı
ve onarımı hüsüslarının yerine getirilmesi ile ilgili olarak gemide
istihdam edilen kaptan ve diğer personel anlamındadır.
Madde 3: 1-Bu Anlaşma iki ülke arasında deniz ticari ve seyrüsefen ile nehir taşımacılığına üygülanır. Akil Taraflar, deniz seyrüsefer serbestiği ilkesme baglılıklarını teyit ederler ve ülüslararası seyülseferm olagan gelişmesme zarar verecek önlemlerden kaçınırlar.
2-Akil Taraflar, limanlara giriş serbesliğii, yüklerm gemilere yüklenmesi ve boşaltılması ile yolcuların gemilere bindirilmesi ve indiril586

mesinde limanların küllanılması, normal ticari işlemelerin yapılması
ve seyrüseferle ilgili hizmetlerden yararlanılması hüsüslarında kendi
gemilerine üygüladığı müamelelerin aynısını diğer Akil Taraf gemilerine üygülayacaklardır.
Bu paragraf hükmü
- Yabanci gemilerin girişme açık olmayan limanlara ve
- Akil Taraflar münhasıran kendi vatandaşlarına ve kürülüşlarına
tahsis ettikleri deniz kabotaj ve diğer hizmetlere üygülanmayacağı
gibi
- Akil Taratlardan biri diğer Akil Tarafi kendi gemilerme verdiği
mecburi plotaj hizmetleri ile ilgili kürallardan müaf tütmaya mecbur
etmeyecek, ve
- Yabancıların ülkeye giriş ve kalışlarıyla ilgili kürallara halel
getirmeyecektir.
Madde 4: Akil Taraflardan her biri, diğer Akil Tarafın yetkili
makamlarınca üsülüne uygun olarak düzenlenmiş gemiadamı kimlik
belgelermi tanıyacaklardır.
Bu belgeler;
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için “The Seamen’s İdentity
Card (Gemiadamı Cüzdanı)”
- Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti için “Pasport Moryaka” olacaktır.
Madde 5: 4.Maddede belirtilen kimlik belgelerme sahip olan
Akil Taraflardan birinin gemi mürrettebatı, gemi kaptanı tarafından
yetkili yerel makamlara mürrettebat listesmm sünülması şartıyla çalıştığı gemmm diğer Akil Tarafın limanında bulündüğü süre zarfında
vize almaksızın karaya çikabilir ve geçici olarak konaklayabilir.
Bu kişiler gerek karaya çıkışlarında ve gerekse gemiye dönüşlerinde üygülanan kontrollere üymak zorundadırlar.
Madde 6: Bir Akil Tarafın yetkili makamları bayrak devletinin
yetkili diplomatik ve konsoloslük makamlarının onayı olmaksızın
diğer Akil Taraf gemisi mürrettebatının hizmet akdının üygülamnasından doğan davalarını kabul etmeyecektir.
Madde 7: Akil Taraflardan birinin gemisi, diğer Akil Tarafın sahili açığında hasara üğrar, karaya otürür, sahile vürür veya başka bir
kazaya marüz kalırsa, gemi ve kargosü diğer taraf devletinin top587

raklarında, o devletin milli gemilerinin ve kargosünün sahip olacağı
haklardan ve imtiyazlardan yararlanacaktır. Gemi Kaptanı, mürrettebat ve yolcular ile gemi ve kargosü milli gemilere üygülanan gerekli kolaylık ve yardımdan faydalanacaktır.
Madde 8: Bu anlaşmanın etkm olarak üygülanması ve karşılıklı
ilgiye dayanan diğer gemicilik meselelerin, dökme yük ve tramp taşımacılığında yapılacak işbirliği de dahil olmak üzere, ele alınması
için bir Karma Komisyon tesis edilmiştir. Bu Komisyon taraflardan
birinin talebi üzerme toplanacaktır.
Madde 9: Bu Anlaşmanın yorümlanması veya üygülanması ile
ilgili herhangi bir üyüşmazlık her iki Akil Tarafın yetkili makamları arasında yapılacak doğrüdan müzakerelerle çözümlenecektir. Adı
geçen yetkili makamların bir anlaşmaya varamamasi halinde üyüşmazlık diplomatik yollardan giderilecektir.
Madde 10: Bu Anlaşma Akil Tarafların mevzüatlarının gerektirdiği işlemelerin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.
Bu Anlaşma Akil Taraflardan birinin, anlaşmanın feshi konusundaki talebini diğerine yazılı olarak tebliğinden altı ay sonrasına kadar yürürlükte kalacaktır.
Aşağıda imzaları bulunanların herbiri kendi hükümetlermce
üsülüne uygun olarak yetkili kılınmışlar ve bu Anlaşmayı imzalamışlardır.
19.09.1990 tarihinde Ankara’da Türkçe, Rusça ve Azeri dillerinde her metin aynı derecede geçerli olmak üzere iki orijinal nüsha
olarak düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Ulaştırma Bakanı
Cengiz Tuncer
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Azerbeycen Cumhuriyeti Sovyet
Sosyalist
Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Bakanlar Kurulu Başkanı
H.A. Hasanov

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN SOVYET
SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA SINIR
TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Sovyet Sosyailst
Cumhuriyeti Hükümeti, eşitlik, karşılıklı saygı, birbirlermm içişlerme karışmama ve karşılıklı yarar ilkelerme dayanan iyi komşulük
ve dostlük ilişkilermi daha da geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla,
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasındakı sınır ve kıyı
ticaretme ilişkm Antaşma üyarınca ve buna ilaveten, iki üike arasında ticari ilişkilerm özellikle sınır bölgelermde geliştirilmesmm
ve güçlendirilmesmm önemle işaret ederek ve Azerbaycan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti hükümet heyetmm 1990 yılı Ocak ayında
Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyareti sırasında varılan mütabakatı daha
da geliştirmek için aşağıdaki hüsüslarda mütabakata varmışlardır.
Madde 1: Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Sosyailst
Cumhuriyeti arasında işbu Protokolle belirlenen sınır ticareti ülkelerm herbirmde yürürlükte bulunan cari mevzüatı üyarınca gerçekleştirecektir.
Madde II: Her iki tarafın yetkili organları işbu Protokole işlerlik
kazandırmak amacıyla sınır ticaretme konü olabilecek malların isim
veözellikleri hakkında, başlayıcı olmamak kaydıyla kaşılıklı liste
verebilirler.
Madde III: İşbu Protokol çerçevesmde, sınır bölgelermm ihtiyaci gözönünde tütülarak ve sözkonüsü ülkelerm yürürlükteki mevzüatlarına aykırı olmamak kaydıyla sözü geçen bölgelerde üretilmeyen mallar da mübadele edilebilecektir.
Madde IV: İşbu Protokol çerçevesmdeki mal sevkiyati her iki
Tarafın resmi ve özel kürülüşları, şirket ve işadamları arasında imzalanacak sözleşmelere göre yapılacaktır.
Sözü geçen sözleşmelerde mal teslimatının miktari, süresi, fiyatı, ödeme koşulları ve diğer ayrıntıları yer alacaktır.
Madde V: Işbu Protokolda öngörülen sınır ticareti taraflardan
birinin belirli bir süre içinde sevkettiği mal değermm, diğer tarafın
teslim ettiği malların tütarına uygun gelebilmesmi sağlayacak şekilde dengeli olarak gerçekleştirilecektir.
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Madde VI: Sınır ticareti şimdiki Protokola uygun olarak her iki
tarafın yetkili organlarınca teklif edilen sınır bölgeleri üzerinden yapılacaktır.
Madde VII: Işbu Protokolda öngörülen sınır ticareti, mübadele
konüsü malların dünya fiyatları esas alınarak yürütülecektir.
l)ünya fiyatı olmayan malların fiyatları ise benzeri malların dünya fiyatları esas alınarak taraflar arasında imzalanacak sözleşmelerde tesbit edilecektir.
Madde IX: İşbu Protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girecek ve üç yıl için geçerli olacaktır. Taraflardan birinin yürürlük
süresmm sona ermesmden en az alti ay önce yazılı olarak diğer tarafa Protokolü yürürlükten kaldırmak istediğmi bildirmemesi halmde, Protokol her defasında otomatik olarak bir yıl daha üzatılacaktır.
Işbu Protokol Ankara’da 19 Eylül 1990 tarihinde Türkçe, Azerice ve Rüsça olmak üzere üç orijmal nüsha halmde düzenlenmiş
olüp, her üç metm de aynı ölçüde geçerlidir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Azerbaycan SSC Hükümeti
Adına
Adına
Maliye ve Gümrük Bakanı
Azerbeycan SSC Bakanlar
Kurulu Başkanı
Adnan Kahveci
Hasan Hasanov

TÜRKİYE CÜMNÜRİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
SSC HÜKÜMETİ ARASINDA HABERLEŞME KONULARINA
İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan SSC Hükümeti,
hak eşitliği, karşılıklı saygı, birbirlermm içişlerme karışmama ve karşılıklı yarar ilkelerme dayanan iyi komşulük ve dostlük ilişkilermm
daha da ileri götürülmesi ve küvvetlendirilmesmi arzü ederek;
İki Cümhüriyet arasında ekonomik, kültürel ve msani ilişkiler ve
temasların geliştirilmesi ve küvvetlendirilmesi önemmi kabul ederek.
Aşağıdaki hüsüslarda mütabık kalmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında direkt telefon baglantısı kürülmasının yanısıra diğer
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haherleşme hizmetleri ve televizyon alanında da Işbirliğii yapılmasını temmen her iki ülke heyetlermm 10-11 Eylül 1990 tarihleri arasında Ankara’da yaptığı toplantıda;
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 giren 30 çıkan olmak üzere toplam 60 telefon devresi tesisi;
- iki tarafın telefon trafiğmde üçüncü ülkeler için birbirlerme
transitlik imkanları sağlanması; bunün için karşılıklı mdirimli tarife
üygülanması;
- Bu amaçla başlangıçta Sadarak Radyo/Lmk Istasyonü ile Iğdır Radyo/Lmk İslasyonü arasında 1800 kanal kapasiteli bir Radyo/
Lmk sistemi kürülması;
- Halen Türkiye Cumhuriyeti IYIT’smce üydü üzerinden yapılan
TV I, TV 2, TV 3 ve TV 4 program nakillermm Azerbaycan SSC tarafından alınabilmesi için T.C. PTT idaresi’nce bedeli Mükabilmde
bir adet 4,ş metre anten çapıi Televizyon alış imkanlı üydü yer istasyonü (TVRO) kürülması.
Bu konülarla ilgili olarak Türkiye’den bir PTT teknik heyetmm
Bakü.’yü ziyareti ile mahallmde görüşmelerde bulünması hususunda anlaşmaya varmışlardır.
Bu anlaşma Akil Tarafların mevzüatlarının gerektirdiği işlemlerm tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.
Ankara’da 19 EylüI 1990 tarihinde Türkçe, Rüsça ve Azeri dillermde ikişer orijmal kopya olarak hazirlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
Azerbaycan SSC Hükümeti
Adına
Adına
Ülaştırma Bakanı
Bakanlar Kurulu Başkanı
Cengiz Tüncer
H.A. Hasanov
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI HEYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
ENERJİ BAKANLIĞI HEYETİ ARASINDA YAPILAN
GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN PROTOKOL

Azerbaycan Cümhüreyeti Enerji Bakanı sayın Müslüm İmanov’ün
daveti üzerme Türkiye Cümhüreyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müşteşarı saym Mehmet Mdap’ın başkanlığında bir Türkiye
heyeti 7-14 Mart 1991 tarihleri arasında Azerbaycan’a resmi bir ziyarette bulünmüştür.
Azerbaycan’da bulündüğü süre içinde Türkiye heyeti Azerbaycan Cumhuriyeti başbakanı saym Azizoglü Hasanov tarafından kabul edilmiş ve enerji ve tabii kaynaklarla ilgili faaliyet göseren çeşitli kürülüşların yelkilileriyle görüşmelerde bulünüp tesislermi ziyaret
etmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sayın Müslüm İmanov’ün
başkanlığındaki Azerbaycan heyeti ile yapılan görüşmelerm başlangıcında, Azerbaycan’daki enerji ve tabii kaynaklarla ilgili faaliyet
gösteren kürülüşların aşağıda isimleri belirtilen temsilcileri de bulünmüş ve faaliyet konüları ile ilgili detaylı bilgiler vermişler ve bu
konülarda iki ülke arasındakı işbirliği ile ilgili olarak görüşlermi
belirtmişlerdir.
1. Siracov Agamahmüt Abdülmahmüt oğlü- “Azneft” Birliği
Genel Başkan Yardımcısı
2. Efendiyev Namık Hamit oğlü - “Hazerdenizneftgaz” Birliği
Genel Başkan Yardımcısı
3. Şekinski Ekrem Mehmet Emin oğlü “Azerbaycan Jeoloji”
Birliği Genel Başkanı
4. Alivardiyev Elmar İbniyeminoğlü “Azerelektromaş” Birliği
Genel Başkanı
5. Hasanov Elmir Allahyaroğlü “Azerelektroterm” Birliği Genel Başkanı
6. Haydarov Vakıf Abbasoğlü “Bakü klima cihazları fabrikası”
Birliği Başmühendisi
7. Aliyev Nazir Mehmetoğlü- “Azerpolimetal” Birliği Genel
Başkan Yardımcısı
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8. Alizade Akif A.oğlü- “Azerbaycan Bilimler Akademisi Jeoloji
Enstitüsü” Başkanı
Bu bilgiler de gözönünde bulundurularak iki heyet arasında etraflı görüşmeler yapılmış ve aşağıda belirtilen sonüç ve mütabakata
ülaşılmıştır.
1 Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik enerjisi iletim, üretim,
dağıtım faaliyetlermde işbirliğii yapilması konüsünün iki ülkenm
ilişkilermde çok önemli yer işgal ettiği hususu gözönünde bulundurularak, bu konü detaylı şekilde müzakere edilmiş ve müzakere
sonileünda,
A) Nahçıvan bölgesmm yaklaşık 630 milyon MW olan yıllık
elektrik enerjisi ihtiyacının Türkiye ülüsal sistemmden karşılanmast
konüsü ile ilgili olarak 1990 yılı Eylül ayında iki ülke yetkililermm
Ankara’da imzaladıkları protokol ve toplantı tütanaklarından sonra
TEK tarafından yapılan proje çalışmaları Türkiye tarafınca Azerbaycan tarafına izah edilmiş ve çok önemli olmasından dolayı konü
etraflı şekilde müzakere ediymiştir. Sonüç olarak:a) Nahçıvan’ın
Sederek yöresmm elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşik 1,ş MW
güç üzerinden ve hiç geciktirilmeden Türkiye elektrik sistemmden
karşılanması için 3ş Km civarında (Aralık) TürkiyeNahçıvan sınırı
arasında 3ş Kv-lük hattın döşenmesi ve bu projenm geciktirilmeden
gerçekleştirilmesi için teknik, ekonomik ve fmansal yönlermm ek
bir protokolle detaylı şekilde belirlenmesi hususunda mütabakata
varılmıtır.b) Nahçıvan’ın tamamının elektrik eneijisi ihtiyacının Türkiye elektrik sistemmden karşılanması konüsünün ise, Türkiye ve
Azerbaycan elektrik sistemlermm 1ş4 ve 220 kv olmak üzere farklı
iletim gerilimi seviyesmden olmalarından dolayı iki ayrı altematif
olarak etüd edilmeleri uygun görülmüştür. Bu altematifler:
- İrtibat hattının Türkiye’den sınıra kadar olan bölümünün 1ş4 kv
olarak tesisi ve 1ş4/220 kv’lük trafo merkezmi Nahçıvan’da mşası
- 154/220 kv’lük trafo merkezmm Türkiye’de mşası ile irtibat
hattının 220 kv olarak tesisi
- Türkiye tarafı bu irtibatm normal şartlarda azami ş0 MW güçle
4ş0 kwh milyon/yıl enerji iletebilebileceğmi, bu kapasitenm arttırılması için 220 kv Hopa-Batüm enerji nakil hattının devamı olarak
Türkiye’ye enerji verecek şekilde serviste kalmasının gerekli oldüğünü izah etmiştir.
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- Azerbaycan tarafı; 220 kv. Hopa-Batüm hattının devamlı bir
şekilde işletmede tütülmasını temm edeceğmi belirtmiştir. Yme
Azerbaycan tarafı Türkiye’nm bu amaçla yapacağı yatırım masraflarını ve Nahçıvan’a verilecek enerjmm bedelmi Hopa-Batüm haitı
üzerinden Türkiye’ye enerji vererek ödemeyi düşundüklermi beyan
etmişlerdir.
Karşılıklı bu izahlardan sonra taraflar, bu konü iile ilgili olarak
aşağıdaki prensipler üzerinde mütabakata vamışlardır.
I. Her iki ülke kendi sınırları içindeki gerekli tesisleri kendileri
yapacaktır.
II. Azerbaycan tarafı 220 kv. lük Hopa-Batüm hattının bu amaçla
küllanılması hususunün gerçekleşmesmi temmen gerekli girişimlerde bulünacak ve sonileü Türkiye tarafına iletecektir.
III. Türkiye tarafı yükarıda açıklanan iki altematifm kendi sınırları içinde kalan tesislerle ilgili mali dürümünü hesaplayıp en geç
Mart 1991 ayı sonüna kadar Azerbaycan tarafına bildirecektir.
Azerbaycan tarafı altematiflerden hangismi tercih ettiğmi en geç
10 gün içerismde Türkiye tarafına bildirecektir.
IV. Türkiye tarafı Azerbaycan’ın tercih ettiği altematife ait tesislerm fmansmanı ile verilecek enerjmm bedelmi kapsayan geri
ödeme şeklmi ve şartlarını yetkili mercilerme mtikal ettirip gerekli
kararların istihsalmi temme çalışacaktır.
V. Taraflar bu esasların belirlenmesmi takiben en kısa sürede
Türkiye’de bir araya gelip, detayları belirleyen bir ek protokol tanzim edecekler ve böylece Nahçıvan’ın tüm elektrik enerjismi Türkiye elektrik sistemmden karşılanmasını temm edecek tesislerm kürülmasına tezelden başlanıp bitirilmesi için gerekli her türlü· gayreti
göstereceklerdir.
C) Azerbaycan tarafı gerek işletmede olan mevcut santrallermm
iyıleştirilmesi, gerekse yeni yapmayı planladıkları santrallar için
başlatıklari veya başlatacakları fizibilite ve proje çalışmaları konusunda Türkiye tarafına bilgi vermek ve Türk uzmanlarının bu çalışmalara fiili katkı ve yardımlarını temm etmek için gerekli işlemleri
en kisa sürede tamamlayacaktır.
D) a) Türkiye ve Azerbaycan elektrik sistemlermm bağlanması,
iki ülke ve üçüncü ülkeler arasında Türkiye’nm aracılığı ile enerji
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alışverişmi temm için gerekli ön etüdlerm Türkiye tarafından yapılması.
b) Bu etüdler için Türkiye tarafınca ihtiyaç düyülan Azerbaycan
elektrik sistemi ile ilgili bilgilerm neler oldüğünü belirten liste Azerbaycan tarafına elden verilmiş olüp bu bilgilerm Türkiye tarafına
mtikalmi takiben Nahçıvan dahil butün Azerbaycan için sözkonüsü
etüdlere başlanması ve tamamlanmasını müteakip tatbikata geçilmesi hususunün ayrıca görüşulüp bir karara bağlanması konülarında
mütabakata varılmıştır.
E) Her iki taraf; elektrik enerjisi üretim, iletim, ve dağıtım tesisyermm etüd, proje, tesis ve işletilmeleri konülarında devamlı işbirliği yapmayi, bu amaçla uzmanlarını belli bir program içinde veya
ihtiyaç düydükları zamanlarda karşılıklı olarak birbirlerme göndermeleri hususunda mütabakata varmışlardır.
2- Azerbaycan’daki hidroelektrik santral potansiyelmm geliştirilmesi konusundaki işbirliği imkanlari gözden geçirilerek aşağıdaki
hüsüslarda mütabakata varılmıştır:
a) Azerbaycan’da bir bölümü sülama kanalları ve kürülmüş bazı
baraj eteklermde, diğer kısmı da akarsüların yan kollarında olmak
üzere toplam 496 MW kürülü gileünde yıllık üretim kapasitesi 2,6
x109 kwh olan toplam 137 adet bugünün ekonomik şartlarına uygun
olarak kürülabilecek hidroelektrik santral imkanı oldüğü Azerbaycan tarafınca izah edilmiş ve bunların bazılaı ile ilgili bilgiler elden
verilmiştir. Sülama kanalları ve kürülmüş barajların eteklermde tesis
edilebilecek hidroelektrik santrallarm bellibaşlı olanları da Samür
Apşeron, Mil, Mmgeçevir baraji sağ ve sol sülama sahil sülama kanalları ile Nahçıvan’da sülama maksadı ile mşa edilmiş olan Arpaçay
ve mşaatı halen devam eden Yayhir barajları hidroelektrik santrallari
olarak ifade edilmiştir.
b) Taraflar ortak çalışma ile ilk aşamada Nahçıvan’daki Arpaçay HES ile mşaatı sürdürülen Vayhir barajının eteğmde kürülacak
olan Vayhir HES’m kürülması ele alınmak üzere butün diğer kanal
santral imkanlarını mceleyerek bunların gerçekleştirilmesi ile ilgili
öncelik sırasını belirleyeceklerdir.
c) Öncelikle belirlenmiş olan bu HES’lerm nasıl bir işbirliği
içinde kuülacakları hususundü ayrıca detay anlaşmaları yapılacaktır.
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Anlaşma içerismde öncellikle elekromekanik teçhizatm Türk TEMSAN şirketi vasıtasıyla temm edilmesi kabul edilecektir.
d) Kanal santralları ile ilgili tizibilite ve öncelik sırası tespit çalışmalarından sonra akarsuların yan kollarındaki diğer santrallarm fizibilite ve öncelik sıralarının tespiti çalışmaları birlikte yapilacaktır.
3 - Petrol arama, üretme ve işletme faaliyetleri üzerinde, deniz
ve karada bu faaliyetleri yürüten Azerbaycan kuruluşlarının yetkililermce verilen izahlar üzerme;
a) TPAO ile Azerbaycan’m bu kuruluşları arasında başlatılan işbirliğmm önemli bir gelişme gösterdiği menuniyetyetle öğrenilmiştir.
b) Bu işbirliğmm daha da gelişmesi ve bu arada Türkiye TPAO
kuruluşunun Azerbaycan’daki arama, üretme faaliyetlerme katılmasında tarafların ellermden geldiği kadar gayret sarfetmeleri hususunda mutabik kalınmıştır.
c) Karşılıklı teknoloji transfermm sağlanması için teknik eleman
mübadelesmm çok uygun olacaği ifade edilmiştir.
d) Bakü-Batum petrol hattının (boru hattı) çalışır hale getirilmesi
için Azerbaycan Tarafınca çalışmalar yapılmasının faydalı olacağı
ifade edilmiştir.
e) Petrokimya sahasında başlatılan işbirliğmm bu safhasında
Azerbaycanlı uzman ve yetkililerm Türkiye’de PETKIM kuruluşunca beklenmekte olduğu Azerbaycan tarafına ifade edilmiş ve ilgililere bu davetm ulaştırılması Türkiye tarafınca rica edilmiştir.
MTA İLE İLGİLİ

4- Genel olarak jeolojik etüdler ve moden aramaları konularında
işbirliği yapılabilecek önemli alanlar olduğu tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak;
a) Karşılıklı teknik eleman mübadelesi ve böylece eğitim faydasi
yanında Türkiye MTA Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan’daki aynı
konuda çalışan butün kuruluşların ortak çalışma yapmaları ve bu çaıişmaları belirlenebilecek projeler halmde yürütülmelermm her iki
taraf için yararlı olacağı,
b) Mevcut laboratuvar ve benzeri diğer tesislerden ortaklaşa yararlanma imkanlarının gerçekleştirilmesi,
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c) Jeofizik ve sismik çalışmalarda ve bilhassa depremlerm önceden tahmmi konusunda ortak çalışmalar yapılmasının uygun olacağı,
d) Azerbaycan Jeoloji Birliği Başkanı tarafından izah edilen ve işletmeye hazır halde beklediği belirtilen maden yataklarının işletilmelermde işbirliği yapmak üzere, bu hususların Türkiye’deki işletmeci
şirket ve kuruluşlara bildirmeleri konularunda mutabık kalınmıştır.
5 - Taraflar, elektromekanik ve elektroteknik sanayimde daha
geniş manada işbirliği yapmak ve gerektiğmde ortak şirketler kurup
Azerbaycan’a ve Türkiye’de bu tür teçhizat imal eden yeni fabrikalar tesis etmek için Türkiye’nm TEMSAN şirketi ile Azerbaycan’m
ilgili şirketlermm temas ve degerlendirilmelermi sürdürmeleri hususunda mutabık kalmışlardır.
6 Enerji ve Tabii kaynaklarla ilgili faaliyetler ve işbirliği konusundaki görüş alışverişi her iki taraf için oldukça faydalı ve yapıcı
olmuştur.
7 - Türkiye heyeti başkanı Sayın Mehmet Mdap gördükleri sıcak ilgi ve içten konukseverlik için Azerbaycan heyeti Başkanı sayın
Müslüm Imanov’a teşekkürlermi bildirmiş, ve bu samimi çalışma
ve görüş alışverişi havasını Türkiye’de sürdürmek üzere kendilermi
arkadaşları ile birlikte ilk fırsatta Türkiye’ye davet etmiştir. Ve bu
davet memnüniyetle kabul edimiştir.
İşbu protokol 13 Mart 1991 tarihinde Türkçe iki orjmal nüsha
olarak tanzim ve imza edilmiştir.
Türkiye Cumnuriyeti Enerji
Ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Müsteşarı
Mehmet İndap

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji
Bakanı
Müslüm İmanov

Türkiye Heyeti
Başkan: Memet İndap – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müstişarı; Üye: Mehmet Akçael – Enerji Bakan Yardımcısı;Üye: Ziya Gözler – MTA Genel Müdürü;Üye: Tuncel Akman – TEK Genel Müdür
Yardımcısı;Üye: Vurul Selcan – EİEİA Genel Müdür Yardımcısı;Üye:
Metin Özgüç – TEMSAN Genel Müdür Yardımcısı
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Azerbaycan Heyeti
Başkan: Müslüm İmanov Meşedi Müseyipoğlu – Azerbaycan Enerji Bakanı;Üye: Mehmet Nevruzov Fettahoğlu – Enerji Bakan Yardımcısı;Üye: Süleyman Letifov İbrahimoğlu – İnşa Edilen
Santraller Müdürü;Üye: Vasif Dadaşev Yehyaoğlu – Başmühendis
Yardımcısı;Üye: Ehliman Hüseynov Veysoğlu – Tercüman;Üye:
Evez Hüseynov Mehmetoğlu – Bakanlık Yazıişleri Müdürü

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ ARASINDA MUTABAKAT TUTANAĞI

Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1ş-16 Mart 1991 tarihlermde Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Mihail Gorhaçov’un daveti
üzerme Sovyetler Birliği’ni ziyaretleri sırasında kendilerme refakat
eden Türk işadamları ile Azerbaycan’ın ilgili bakanlık, kuruluş ve
teşkilat yöneticileri arasında Bakü’de yapılan’ görüşmeler sonucunda aşğıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır.
1 - Taraflar, 19 Elül 1990 tarihinde Azerbaycan Hükümeti
Heyeti’nm Türkiye’yi resmi ziyareti sırasında Ankara’da imzalanan
ticari ve ekonomik ilişkilerm geliştirilmesi, sınır ticareti, deniz ve
nehir taşımacılığı Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti
arasında ulaşım, karayolu ve demiryollari köprüsünün mşaat sorunlaru, Türk-Sovyet sınırında sınır kapısının açılması, Bakü-Istanbul
devamlı ve charter uçak seferlerinm gerçekleştirilmesi konularmdaki Protokol ve anlaşmalarda öngörülen tedbirlerm uygulanmasından
dolayı memnuniyetlermi belitmişlerdir.
Bu çerçevede, Bakü-İstanbul-Bakü arasında Azerbaycan’ın
“AZAL” uçak şirketi tarafından devamlı uçak seferleri yapılması,
Nisan 1991 tarihinden itibaren “Türk Hava Yolları’nın” aynı güzergahta uçak: seferleri gerçekleştirecek olması, Aras nehri üzerinden
kara ve demiryolu köpüsünün projelendirme ve mşaat çalışmaları
üstüne kontrat imzalanması, haherleşme sistemmm Türkiye aracılığıyla uluslararası haherleşme sistemme bağlanması. Türk firmalarının katılımıyla ortak telekomünikasyon araçları üretimi konulari
çözüme bağlanmış, bilim, sağlık, kültür alanlarında ortak sempoz598

yumlar düzenlenmesi ve heyet değişimi yapılması ile Bakü’de Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğun açılması sağlanmıştır.
2 - Azerbaycan Tarafı, Türkiye Tarafına ticari ve ekonomik işbirliğmm daha da geliştirilmesi üstüne somut öneriler paketi sunmuştur.
Taraflar, herbir tarafın kendi ilgili fırma ve kuruluşlarına adı geçen öneriler paketmm gerçekleştirilmesi ile ilgili sorunların ele alıması ve çözülmesi için telkmlerde bulunmak hususunda anlaşmışlardır.
Işbu Protokol Bakü ‘de 16 Mart 1991 tarihinde Türk, Azerbaycan
ve Rüs dillermde iki nüsha halmde düzenlenmiş olup herbir metm
aynı derecede geçerlidir.
Türkiye Cumhuriyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti
Hükümeti
Adına
Adına
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI TURGUT
ÖZAL’IN AZERBAYCAN CUMHURİYETMİ ZİYARET
SONUÇLARI ÜSTÜNE ORTAK BİLDİRİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal 1ş-16 Mart
1991 tarihinde Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Azerbaycan Cumhuriyeti’ne yapmış olduuğu ziyaret
Türkiye-Azerbaycan dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı fayda temellerme dayanan itbirliği ilişkilermm geliştirilmesmm bir kanıtı
olmuş, bu ilişkilerm daha da geliştirilmesi için mevcut buyük potansiyelm bir kez daha tesbitme vesile olmuştur.
Ikili ilişkiler konusunda Bakü’de yapılan görüş alışverişi sırasında Türkiye ve Azerbaycan tarafı Türkiye-Azerbaycan ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal işbirliğme yeni hız ve boyutlar kazandırmak
gerektiğmi ve bunu mümkün gördüklermi kaydetmişlerdir.
Türkiye ve Azerbaycan yetkililermm imzalandıkları Türkiye ve
Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında çeşitli alanlarda işbirliği prolokolleri bu amaçlara erişilmesmi ö’ngörmektedir.
Taraflar 12 Mart 1991 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan dostluk, iyi komşuluk ve işbirliğı
antlaşmasının önemmi ayrıca vurgulamışlardır.
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TÜRKİYE CUMURİYETİ HÜKÜMETİ VE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASMDAA TURİZM
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti,
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki turistik ilişkilerm ve iki
devletm resmi turizm kuruluşları arasında bu alanda işbiliğmm geliştirilmesme katkıda bulunmaayı isteyerek, iki devletm bu alanda
uzun vadeli ve sıkı işbirliğmm karşılıklı fayda temellerme dayanarak kurulmasına gösterdikleri ilgiyi gözönünde tutarak,
1963 yılanda Roma’da düzenlenen Birleşimiş Milletler
Teşkilatını’n Üluslararası Turizim ve Seyahatler Konferansı önerilermi dikkate alarak, iki ülke arasında karşılıklı tanıtma ve anlayışın
sağlanması bakımından turizmm önemmi anlayarak, 1 Agustos 197ş
tarihinde Helsmki’de imzalanan Avrupa Birliği ve Güvenlik Konferansi Nihai Belgesi hükümlerme uygun olarak bu alandaki işbirliğmm
geliştirilmesi için çabaların bir araya getirilmesi gerektiğmi kaydederek aşağıdaki konularda anlaşmaya varmılşlardır:
Madde 1: Aktif Taraflar iki ülke vatandaşlarına tarihi, kültürel
ve turistik değerlermi daha iyi bir şekilde tanıtmak amacıyla iki ülke
arasındaki turistik mübadelelerm daha da arttirılmasına ve iki ülkenm resmi turistik kuruluşları arasındaa işbirliğmm geliştirilmesme her bakımdan katkıda bulunacaklardır.
Madde 2: Aktif Taraflar, her iki ülkenm vatandaşlarının birbirlerme turistik gezi yapmaları için, kendi mevzuatına uygun olarak,
gereken kolaylıkları sağlayacaklardır. Taraflar, karşılıklı fayda temellerme dayanarak her iki ülkenm turistik olanaklarını daha iyi bir
şekilde tanıtmak amacıyla turizmle uğraşan uzmnanların ve gazetecilerm ziyaretlermi organize edeceklerdir.
Madde 3: Her bir Akil taraf, karşılıklı olarak ve kendi mevzuatları gereğmce diğer Akil tarafın vatandaşlarına gerekli turistik vizeleri verecektir.
Madde 4: Aktif Taraflar birbirlermm turistleri için vize, hudut
ve gümrük formalitelermi karşılıklı olarak kolaylaştırmaya çalışacaklardır.
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Madde 5: Aktif Taraflar, turizmm geliştirilmesi için turistik reklamı faaliyetlermi karşılıklılık esasına göre teşvik edecekler ve bu
amaçla, turizme ilgili faaliyetleri düzenleyen her türlü yararlı bilgi
alişverişmde bulunacaklardır.
Madde 6: Aktif Taraflar, çevre sağlığını, çeşitli turistik merkezlerm mşaatını, kadroların yetiştirilmesmi, dış turizm alanında ortak
şirketlerm kurulmasıni ve turizme ilişkm diğer sorunları gözönünde
tutarak, turimm altyapısının geliştirilmesi üstüne gerekli bilgi alişverişmm yapılmasına katkıda bulunacaklardır.
Madde 7: İşbu protokolün uygulanmasına katkı sağlayacak işbirliği sorunları ve önlemleri mcelemek üzere her iki ülkenm resmi turistik kuruluş temsilcileri aşamalı olarak sıra ile her iki ülkede
toplantılar düzenleyeceklerdir. Toplantı tarihi ve gündemi her iki
ulkenin resmi turistik kuruluşlarının yetkili yöneticileri tarafından
ortaklaşa belirlenecektir.
Madde 8: İki ülke arasındaki turizme ilişkin ödemeler, her iki
ülkede yürürlükte bulunan kambiyo yasalarına uygun olarak Sovyetler Birliği Devlet Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından karşılıklı olarak alınan konvertibi döviz üzerinde
gerçekleştireceklerdir.
Madde 9: Işbu protokol yürürlüğe girmesini müteakip ş yıllık
bir süre için geçerlidir. Işbu protokol Akil taraflardan biri tarafından
6 ay önceden bildirilmek süretiyle feshedilmediği takdirde, her defasmda 5 yıllık bir süre için kendiliğinden yenilenme olacaktır.
Madde 10: İşbu protokol her iki tarafın yasalarrıa uygun olarak
gerekli formaliteleri yerine getmidiğini tâyin eden onay helgelerinin
teati edilmesinii müteakip yürürlüğe girecektir.
İşbu protokol 16 Mart 1991 tarihinde Bakü’de Azerbaycan, Rus
ve Türk Dillerinde üçer nüsha olarak yapılmış olup, her üç metin
aynı derecede geçerlidir.
Işbu anlaşmanın icraatı için Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Turizm Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı
görevlendmlmiş bulunmaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİYLE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ ARASINDA ENERJİ KONUSUNDA
İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESI ÜSTÜNE PROTOKOL

22-26 Nisan 1991 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettm Kurt’un yönetiminde heyet Bakü’yü
ziyaret etti.
Taraflar görüşme zamanı Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasındakı antlaşmaları gözönünde bulundurarak şu konularda
mutabık kaldılar.
1- Türkiye enerji sisteminden Nahçıvan Özer Cumhuriyeti’nin
Sederek rayonuna dek 3ş kv-luk hattın yapımının Ekim 1991 tarihine dek tamamlanması.
2-1992 yılı sonuna dek Türkiye Enerji Sistemiyle Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti arasında 220 kv-luk hattın yapılmasi.
3- Donatımın Türk tarafının temin etmesi gözönünde bulundurularak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde 4ş MWt kapasiteli termik
santralın yapılması.
4- Azerbaycan’da buhar üretebilecek yakıt olarak gaz kullanılan
termik santralin yapılması için Azerbaycan Eneiji Bakanığı, Türkiye
Enerji ve Tabji Kaynaklar Bakanlığı ve “ABB”nın işbirliği programını hazırlamalı.
4.1- Azerbaycan tarafı yabancı tarafların santrallerin yapımı
ve modern donatımın uygulanmasiyle ilgili mastaflarını Tükiye’ye
enerji ihracı ile karşılayacak veya yeni donatım uygulanması sayesinde tasarruf edilen yAkil besabına mastafların bedeli olacak yAkilın Türkiye’ye verilmesi ile karşılayacak.
4.2- Azerbaycan Cumhuriyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Enerji
sistemleri arasındaa 220 Kv-luk irtibak hattı yapılana dek Türkiye’ye
enerji ihraci Gürcistan enerji sistemiyle yapılacaktır.
ş-13 Mart 1991 de Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’yla Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında imzalanmış
protokole uygularak Azerbaycan Cumhuriyeti’nde küçük su santrallerinin yapılması alanında işbirliğinin önemli olduğu vurgulanarak
bu konuların gerçekleştirilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve
‘Temsan” görevlendiriliyorlar.
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Azerbaycan Cumnuriyeti’nin
Başbakanı
Hasan Hasanov

Türkiye Cumhuriyeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı
Fahrettin Kurt

AZERBAYCAN TERMİK SANTRALLERİNİN
REKONSTRÜKSÜYONU İLE İLGİLI AZERBAYCAN ENERJİ
BAKANLIĞI, TÜRKİYE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI VE ABB ŞİRKETİNİN İŞBiRLİĞİ ÜSTÜNE
YAPTIKLARI GÖRÜŞMELERİN PROTOKOLÜ

Bakü

25 Nisan 1991

TARAFLAR:
Azerbaycan Enerji
Bakanlığı

Türkiye Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve ABB şirketi

Bakan Bakan Genel Mecer
İmanov M.M. Fahrettin Kurt Şnayder M.
Müsteşar: Hasanov V: S. Müsteşar Vekili Moskova Şubesi
Müsteşar: Nasibov V. S. Muhittin Babalıoğlu Bize S.
şu konülar görüşuldü:
1 - Azerbaycan’da buhar dreten gaz termiik santralinin yapılma
imkanları ve halen çalışan termik santrallerin gaz türbünleriyle donatılması
2 - İşbirliğinin finansmanı
3 - ABB şirketi. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve
Azerbaycan Enerji Bakanlığı işbirliği programının hazırlanması.
Taraflar şu konular üstüne mutabakata vardılar:
1 - Azerbaycan’da yeni termik santralin yapılması ve halen çalışmakta olan termik santrallerin gaz türbünleriyle donatılması konusu
tarafların yararınadır.
2 - Yabancı tarafların masrafları Azerbaycan enerjisinin veya
tasaruf edilecek yakilın/modern donatımın uygulanması sayesinde
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Türkiye Cumhuriyeti ‘ne ihraç edilmesiyle sağlanacak döviz hesabına karşılanacaktır.
3- Azerbaycan Enerji Bakanlığı enerji ihracı konusuyla ilgili
olarak Sovyetler Birliği Enerji Bakanliğı ile mutabakata vardıktan
sonra ABB ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ileride
görüşmelerin yapılma imkanları ve işbirliğinin şekilleri üstüee bilgi
verecektir.
4- Taraflarca işbirliğinin fizibilitesini hazırlamak üzere üç taraflı
kontratın projesi hazırlanacaktır.
Azerbaycan Enerji Bakanlığı
İmanov M.M.
Hasanov V.S.
Nasibov V. A.

Türkiye Enerji ve Tabii ABB
Şirketi Kaynaklar Bakanlığı
Fahrettin Kurt Şnayder M.
Muhittin Babalıoğlu Bize C.

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUM VE AZERBAYCAN
ENERJİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİ ARASINDA YAPILAN
GÖRÜŞMELERE AİT PROTOKOL

KONÜ: Seydişehir Gaz Türbünleri’nin Azerbaycan’a ihracı ve
Doğubeyazıt (veya Iğdır) Babek arasındaki Enerji Nakil hattı (ENH)
tesisi.
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TARİH:
14.02.1992
YER: TEK, Ankara
Türkiye Elektrik Kürümü (TEK) ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı yetkilileri arasındaa 13-14/021 1992 tarihleri arasındaa Ankara’da
yapılan toplantılarda, Türkiye ile Nahçıvan arasındaa 380 KV ENH
tesisi ve Türkiye’den Azerbaycan’a Gaz Türbünleri ve yedekleri
verilmesi hakkında yapılan gorüşmelerde taraflar şu şekilde temsil
edilmişlerdir:
TEK TARAFI
Adnan YARDIMCI TEK Genel Mdr. Yard.
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Güner ASAN TEK APK Daire Başkanı
Teoman ÇETİN TEK SEPT Daire Başkanı
Yalçın BALCI TEK YTD Başkanı
Gülban KALAYCILAR TEK ÜIM Müdür Yard.
AZERBAYCAN TARAFI
Mehmet NOVRÜZOV Azerbaycan Enerji Bakan Yard.
Süleyman LETIFOV Azerbaycan Enerji Bakanlığı Santraller
Genel Müdürü
Bakış BABAYEV Azerbaycan Enerji Bakanlığı
Hat Tesis İnşaat Işleri Genel Müdürü
Mete BÖKE Azer-Anadolü A.ş. Yetkilisi
Seyyar BORANÇILI Azer-Anadolü A.ş. Yetkilisi
Taraflar aşağıdaki konularda fikir Birliğine varmışlardır.
1- Iki ülkenin enerji sistemlerini birbirine bağlamak üzere Doğubeyazıt (veya Iğdır)-Babek arasındaa 380 Kv’luk, 2’li demet, 9ş4
MCM Kardminal iletkenli bir ENI’ tesis edilecektir.
2- Tesis edilecek ENII, Türkiye 380 kV şebekesinin geliterek
Doğubeyazıt’a (veya Iğdır) erişmesme kadar 1ş4 kv’Ia; 380 kV Türkiye sisteminin Doğubeyazıt’a (veya Iğdır) eritmesinden sonra da
380 kV’la enerjilendirilecektir.
3- Bu hat 1ş4 kV ile enerjili iken Babek’de tesis edilecek 1ş4/220
kV’lük güç trafosu, 380 kV ile enerjilendirilmce de yine Babek’de
tesis edilecek 380/220 kV’lük güç trafosu üzerriden Nahçıvan’ı besleyecektir. Bu tesisler Azerbaycan tarafından yapılacaktır.
4- Nahçıvan elektrik sisteminin ayrıntılı tek hat temasi ile birlikte TEK tarafından Azerbaycan yetkililerine verilen veri formuna
uygun olarak hazırlanacak sistem teknik karakteristikleri I ay içerisinde (Mart 1992) yapilacak sistem etüdlermde kullanılmak üzere
TEK’na verilecektir.
Aynı zamanda Babek’i besleyecek Trafo Merkezi’nin, Doğubeyazıt veya Iğdır Trafo MerkezlIeri’nden hangisi olacağını tesbit edecek olan bu etüdün sonuçlarına göre TEK, yapılacak ENH
güzergahı ile ilgili nihai kararını vererek sistem etüdü sonuçlarını
Azerbaycan’a bildirecektir. Tesis edilecek ENH. bu etüd sonuçlarma
göre TEK’çe alınacak karara göre tesis edilecektir.
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5 - Türkiye sistemi. Nahçıvan’ın Türkiye’ye ayrılmış izole bir
bölgesini besleyecektir.
Nahçıvan, Ermenistan sistemi ile Türk sisteminin paralel senkron
çalışmasına izin vermeyecek ve böyle bir durumun oluşması halide
sistemleri en seri şekilde birbirlerinden ayıracak uygun teçhizatların
Babek’teki TM’ne monte edecektir.
Nahçıvan sisteminin Türkiye ile ilgili izole bölgesi, TEK Yük
Tevzi Sistemi tarafından yönetilecektir.
6 - Tesis edilecek ENII 380 kV’la enerjilenniceye kadar Türkiye,
kendi sistem koşullarına göre deşütmek üzere Nahçıvan’a en fazia
30 MW kapasite ile eneiji verecektir.
7 - Sözkonusu ENII’nın Türkiye’deki bölümünün tesisi (Malzeme. imalat ve Montaj) TEK standartlarına, şartnamelerine ve
Türkiye’deki diğer ilgili yönetmeliklere uygun olarak Azerbaycan
tarafından gerçekleştiriecektir.
TEK 380 kV’luk ENII’nın Türkiye’deki bölümünün tesisi için
aşağıda belirtilen teknik beigileri Azerbaycan yelkililerrie verilmişir:
TEKNİK ŞARTNAME: RESİMLERVE TABLOLAR
Direk Outlme’ları Direk, Projelendirme
Temel Resimleri Iletken
Koruma İletkeni Direk Kullanma Tabloları
İzolatör Direk Ağırlıkları Tabloları
Hırdavat İzolatör Takım Resimleri
8 - TEK, sözkonusu ENH’nın imalat, monlaj ve tel çekim konusundaki Türk yüklenici firmalarından yeterliği olanlarrı listesini
Azerbaycan heyetinin isteği üzerine Azerbaycan yetkililerine vermiştir.
9 - ENII’nın Türkiye’deki bölümünün güzergah etüdü, profil çıkartılması ve direk tevslatı TEK tarafından yapılacak olup, bu etüdlerin sonuçları 1992 Temmuz’unun 2. yarısında Azerbaycan tarafına
gönderilecektir.
10 - Doğubeyazıt (veya Iğdır)’daki 1ş4 kV’luk hat fideri TEK
ltrafından yapılacaktır.
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Il- Taraflar, ENII ve ilgili Trafo Merkezleri’nin 1993 Aralık ayında tamamlanarak servise alınması hakkında niyet ve isieklerini belirtmişlerdir.
12-TEK, karakteristlikleri EK I ‘de verilmiş olan 7 adet Gaz
Türbini-Generatör’ü. ve yedeklerini Azerbaycan’a vermeyi prensip
olarak uygun görmüştür.
13-Söz konusu yedi adet Türbün-Generatör grupları ve yedeklerinin satımı ve Doğubeyazıt (veya Iğdır)-Babek ENH’nin Türkiye
sınırları içinde kalan bölümünün yapımıyla ilgili teknik, idari ve mali
formaliteler, taraflarca yapılacak müteakip toplantılarda tesbit edilerek gerekli protokol ve sözleşmeler hazırlanarak imza edilecektir.
Türkiye Elektrik Kurumu Adına
Adnan YARDIMCI
GünerAŞAN
Teoman ÇETİN
Yalçın BALCI

Azerbaycan Cumhuriyeti Adına
Mehmet NOVRÜZOV
Süleyman LETİFOV
Bakış BABAYEV

MÜTABAKAT ZAPTI

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Hasan Hasanov ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Milli Eğitim Bakanı
Köksal Toptan ve Devlet Bakanı Şerif Ercan arasında, 28 şubat 1992
tarihinde Bakü ‘de yapılan görüşmede, Taraflar aşağıdaki hususlarda
mutabık kalmışlardır:
1 - Türkiye, Azerbaycan’ın temin edeceği örnek alfabeye göre,
istenen sayıda Azerbaycan Alfabhesi’ni en kısa sürede bastıracak ve
Azerbaycan’a yollayacaktır. Gerektiğinde, iki ülkenin bilim adamları ve usmanları biraraya gelerek konu hakkında ortak çalışma yapacaklardır.
2 - Türkiye, Azerbaycan eğitim sisteminde yapılacak reformlara
her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bu çerçevede, Türkiye, Azerbaycan tarafından sağlanacak binalarda, başta İngilizce olmak üzere,
yabancı dilde tedrisat yapan okullar açacaktır. Bu konuda Türkiye,
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Azerbaycan’a uzman göndermeye ve Azerbaycan uzmanlarını davet
etmeye hazırdır. Bu şekilde kurulacak okulların yönetim şekli ve diğer teknik hususlar iki ülke makamları arasındaa yıpılacak görüşmelerde belirlenecektir.
3 - Türkiye, Azerbaycan’da Türkçe eğitim yapacak okullar kurmaya hazırdır. Bu okulların da kuruluş şekilleri iki ülke arasındaa
yapılacak ortak çalışmalarla belirlenecektir.
4 - Türkiye, Azerbaycan’daki eğitim reformu çerçevesinde, okutulacak ders kitaplarını uzmanlar tarafından hazırlanması ve bastırılması hususunda her türlü. yardımı yapmaya ve kolaylığı göstermeye
hazırdır.
5 - Türkiye, 1992 EylüIldöneminden itibaren, Azerbaycan’dan
gelecek öğrencilere Türk ümiversitelerinde eğitim görme imkanı
tanıyacaktır. Bu öğrencilerin belirlenmesi yollarını görüşmek üzere
bir Türk heyeti en kisa zamanda Azerbaycan’ ı ziyaret edecektir.
6 - Türkiye, Azerbaycan’da paralı yüksek öğrenime geçilmesi çalışmalarına yardımcı olmak üzere bu ülkeye uzman gönderecektir.
7 - Iki ülke Milli Eğitim Bakanları arasındaa imzalanan Protokol
çerçevesinde Azerbaycan’dan Türkiye’ye öğrenci götürmek isteyen
kişi, kurum ve vakıflara bundan böyle Azerbaycan makamları, ancak
Türk Milli Eğitim Bakanı’nın garanti mektubuna istinaden gerekli
izni vereceklerdir.
8 - Iki ülke Dışişleri Bakanlıkları aralarında imzalanan Protokol
çerçevesinde yakın işbirliği ve karşılıklı fikir alişverişi içinde olacaklardır. Bu çerçevede,
a) Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın
yeniden yapılanmasından yardımcı olmak üzere danışmanlar yollayacaktır.
b) Türkiye, Azerbaycan diplomatlarının Türk Dışişleri Bakanlığı’nda eğitim ve staj görmelerene imkan sağlayacaktğr.
Buna göre, Azerbaycan diplomatları, Türk Dışişleri Bakanlığının
Akademisinde staj görebilecekler ve Bakanlığın bölümlerinde bu
süre zarfında çalışabileceklerdir.
c) Türkiye, Azerbaycan’ın Ankara’da büyükelçilik açabilmesi için
geçici süreyle bir bina kiralIamaya ve bu süre zarfında Ankara’daki
diplomatik siteden Azerbaycan’a toprak vererek Büyükelçilik binasının inşaatını gerçekleştirmeye hazırdır.
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d) Türkiye, Azerbaycan kendi temsilciliklerini kurana kadar,
kendi Büyükelçilikleri vasıtasıyla Azerbaycan’ın menfaatlerini
üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde takip etmeye
ve bu çerçevede, başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı olmak üzere,
başlıca uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilciliklerinde
Azerbaycan’ın temsilcilerine yer vermeye hazırdır.
e) Azerbaycan uluslararası kuruluşlara üye olduğunda Türkiye
ile aynı bölge gruplarda yer alması hususunda iki ülke yakın işbirliği
içinde olacaktır. Bu çerçevede, Azerbaycan’ın İ.M.F. ‘de yer aldığı
veya alacağı bölge grubu konusunda, Türkiye’nin İ.M.F. ‘deki temsilcisi en kısa zamanda Azerbaycan makamlarına bilgi verecektir.
lşbu Mutabakat Zapti, Bakü’de, 29 şubat 1992 Cumartesi günü
imzalanmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti T.C.
Başbakanı
Hasan HASANOV
Dışişleri
Bakanı
Hikmet
Çetin

T.C.
Devlet
Bakanı
Köksal
Toptan

T.C.
Milli Eğitim
Bakanı
Şerif
Ercan

TÜRKİYE CUMHURIYETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İSBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Heyetleri arasında 12.3.1992 tarihinde Ankara’da bir toplantı yapılmıştır.
Toplantıda Azerbaycan Heyetine Enerji Bakanı Müslüm IMANOV, Türk heyetine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin FARALYALI başkanlık etmişlerdir.
Karşılıklı anlayiş ve dostluk atmosferi içinde geçen görüşmede
taraflar ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda görüş birliğine
varmışlardır.
Yapılan görüşmeler sonucunda da aşağıdaki noktalarda karşılıklı
mutabakat sağlanmıştır.
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1-TEK’in Seydişehir’deki 7 adet gaz türün-generatörti ve yedeklerinin Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine verilmesi,
Gaz türbünlerinin ilk iki adedi en geç Haziran ayında, sonraki
ş adedin de en geç Ağustos ayında teslim edilmesi, bu türbinler ve
yedeklerinin Azerbaycan Enerji Bakanlığı bağlı Kuruluşu AZERANADOLÜ şirketine teslim edilmesi, nakil, montaj, revizyon işlemlerinin tamamen bu şirket tarafından yapılması, ancak TEK’m
işletmeye belli bir süre nezaret etmesi,
2-Buna mükabil takas olarak. ülkenin enerji sistemlerini birbirine bağlamak üzere Iğdir-Babek arasında tesis edilecek enerji nakil
hattının Türkiye sınırları içinde kalan kısmının Azerbaycan tarafından tesis edilmesi, bu konuda global proje ve malzeme keşiflerinin
TEK tarafından tamamlanarak Mayıs 1992 ayına kadar hazırlanması
ve nihai projelerinin de Temmuz 1992 ayında verilmesi,
3-Hattın yapımı işinin Azerbaycan Enerji Bakanlığının Bağlı kuruluşu olan AZERANADOLÜ şirketi tarafından gerçekleştirilmesi
ve istimlak bedelleri ile zarar ziyan bedellerinin aynı şirket tarafından karşılanması,
4-7 adet türbin-generatör gruplarının sökülüp taşınması, yedeklerinin Nahçıvan’a verilmesi ve bu yedekler listesinin tesbit edilmesi;
Iğdır-Babek iletişim hattının Türkiye sınırları içinde kalan kısmının
inşaatı için gerekli teknik, idari ve mali formaliteler ile hattın devreye alınması ve işletilmesini kapsayan protokol ve sözleşmelerin
TEK ve Azerbaycan yetkllilerince müteakip toplantılarında sonuçlandırılması,
5-27 Aralık 1991 günü Aralık-Sederek 34,ş kV’luk enerji nakil
hattı ile Türkiye’den Nahçıvan’a elektrik enerjisi verilmeye başlanmıştır. TEK ve Azerbaycan yetkilileri arasında yapılacak toplantılarda
bu hatta verilen enerjnin esaslarının bir protokolla belirlenmesi,
6- Yukarıda anılan takas işlemlerinin gerçekieştirilmesinde ve
eneiji transferlerinde, TEK’m mali kayıplara uğraması halinde, konunun onay mercilerinin kararına göre sonuçlandırılması,
7- Azerbaycan Elektrik Kurumu’ndan çeşitli seviyelerde elemanların Türklye Elektrik Kurumu tarafından Türkiye’de eğitilmesi, karşılıklı işbirliği ve dostluk imkanlarının geliştirilmesi,
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8- Tek ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında teknik işbiriliği
anlaşmasının imzalanması,
9- Azerbaycan Cumhuriyeti’nde küçük su santrallarının yapılması ve mevcut Hidroelektrik santralların rehabilitasyonu konusunda
süratle işbirliğine gidilerek, bu konuda TEMSAN ve diğer elektromekanik kuruluşlar ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı bağlı kuruluşu
AZERANADOLÜ şirketinin görev almasının sağlanması,
Konularında taraflar görüş Birliğine varmişlardır.
İşbu protokol 12 Mart 1992 tarihinde Ankara’da Türkçe iki orjinal nüsha olarak tanzim ve imza ediimişir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANI
Ersin Fararyalı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ
ENERJI BAKANI
Müslüm
İmanov

Müseyiboğlu

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU VE AZERBAYCAN ENERJİ
BAKANLIĞI YETKİLİLERI ARASINDA
YAPILAN GÖRÜŞMELERE AİT PROTOKOL

KONÜ:

Seydişehir Gaz Türbinlerinin Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Bölgesi’ne
ihracı ve Iğdır-Babek arasında Enerji
Nakil Hattı (ENH) tesisi.

TARİH: 13.3.1992
YER: TEK - ANKARA
Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) ile Azerbaycan Enerji Bakanlığı yetkilileri arasında 12-13 Mart 1993 tarihleri arasında yapılan
toplantıda taraflar aşağıdaki şekilde teshit edilmişlerdir.
TEK Tarafı Azerbaycan Tarafı
Adnan YARDIMCI Süleyman İbrahimoğlu LATİFOV
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TEK Genel Müdür Yard. Azerbaycan Enerji Bakanlığı
Santraller Genel Md.
Yalçın Balcı Namık Saferov
Yük Tevzi Dairesi Başkanı Azerbaycan Başbakanlık Planlama
Dairesi Başkanı
Güner Aşan Mete Böke
TEK APK Daire Başkanı AZERANADOLU Yötetim Kurulu
Başkan Vekili
Teoman Çetin
TEK ŞEPT Dairesi Başkanı
Mehmet H. Yazar Seyyar Borançılı
TEK Şb. Tesis D. Başkan Yard. AZERANADOLU Yönetim Kurulu
Yetkilisi
Emin Kireçci
TEK Üret. İlet. Müess. Müdürü
Yapılan görüşmeler sonunda taraflar aşağıdaki konularda görüş
birliğine vamışlardır.
1-14.02.1992 tarihinde Ankara’da imzalanan protokolda IğdırBabek arasında inşa edilecek hattın 380 Kv-luk 2’li demet 9ş4 MCM
kardinal iletken olarak tesisi kararlaştırılmıştı. Ancak Azerbaycan
tarafı Nahçıvan’ın çok acil elektrik enerjisine ihtiyaç olduğunu
bu nedenle hattın inşatının 1992 yılı sonuna kadar bitirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu durum karşısında hattın 1002 yılı sonuna
yetiştirebilmesi için 1ş4 kv olarak ve kesitinin Azerbaycan tarafının
1ş4 kv seviyesindeki standard imalatları göz önünde tutularak yaptıklari talep üzene 2 x 477 MCM olarak TEK tarafından verilecek
projeye uygun inşa edilmesine karar verilmiştir.
2-Seydişehir’den verilecek 7 adet gaz türbin-generatörün ilk iki
adedi 1ş Mayıs 1992 tarihine kadar AZERANADOLÜ tşrketine demonte edilmiş olarak Nahçıvan’a sevkedilmek üzere TEK tarafından tesilim edilecek hale getirilecektir. Bundan sonra her ay I adet
Nahçıvan ‘a gönderilmek üzere TEK tarafından AZERANADOLÜ
şirketine teslim edilecektir.
Nahçıvan’da montaj işleri tamamlandıktan sonra gaz türbinlerinin servise alınması için TEK tarafından Nahçıvan’a bir işletme612

ci grubu 20-2ş gün süreli olarak göndenlecektir. Yapılacak işlerin
detay’ (EK: 1)’de tespit edilmiştir.
3-Azerbaycan’a 1992 yılı fiyatlarrıa göre tutarı 8.820.980 Amerikan doları olan 7 adet gaz türbin-generatörü ile tutarı 2.981.818
Amerikan doları olan yedek malzeme verilecektir. Toplam bedel
olan 11.802.798 Amerikan doları ile Iğdır sınır arasında inşa edilecek hattın maliyet bedeli arasında fark çıkar ise; bu fark bedel Azerbaycan tarafından TEK’e Gürcistan üzerinden Hopa-Batum ENH
vasıtasıyla, elektrik enerjisi olarak ödenecektir. Bu enerjinin Azerbaycan tarafından enerji olarak iadesi mümkün olmadığı takdirde;
bu fark bedel AZERANADOLÜ şirketi tarafından mal ve döviz olarak ödenecektir. Enerji bedelinin hesaplanmasında I KWh 3,ş Cent
olarak kabul edilecektir.
4- Iğdır-Babek 1ş4 kv-luk ENH vasıtasıyla Nahçıvan’a 30 MW
kapasite ile verilecek enerji ayni yıl içinde Hopa-Batum ENH vasıtasıyla Gürcistan üzerinde TEK’e % 4 oranında hat kayıpları da
ilave edilerek iade edilecektir. Bu mümkün olmadığı takdirde enerji
bedeli AZERANADOLÜ şirketi tarafından TEK’e mal veya döviz
olarak ödenecektir. Enerji bedelinin hesaplanmasında I KWh 3,ş
Cent olarak kabul edilecektir.
5- Bu protokol için daha önce 14.02.1992 tarihinde Ankara’da
imzalanan protokolün 1, 2, 3. maddeleri dışında kalan diğer maddeleri aynen geçerli olacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti
Türkiye Elektrik Kurumu
Enerji Bakanlığı Adına
Adına
Süleyman İbrahimoğlu Latifov
Adnan Yardımcı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETA ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ AMACIYLA 12.03.1992 TARİHİNDE YAPILAN PROTOKOLE UYGUN
OLARAK AZERBAYCAN ENERJI BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE ELEKTRİK KÜRÜMÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA 13.03.1992 TARIHİNDE YAPILAN PROTOKOLÜN GAZ
TÜRBİNLERIYLE İLGILİ DETAY MADDELERİNİ ILAVİ
EKİDİR.
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(EK: 1)
1. İŞİN KONÜSÜ:
Bu protokol ekindeki işm konusu, halen Seydişehir’de kurulu
bulunan beheri 1ş MW’luk 7 adet gaz türbinin sökümü, nakliyesi,
montajı ve işletilmesi işlerinin kimler tarafından ve nasıl bir program dahilinde yapılacağının belirlenmesi ve türbin yedeklerinin verilmesi.
2. İŞİN PROGRAMI:
2.1- Gerekli izinlerin istihsali, yüksek kurullardan çıkması gereken kararların takibi, gümrük çıkışlarını temini TEK tarafında;
Azerbaycan Gümrük kapılarından giriş müsaadeleri ve sair gerekli
izin ve işlemlerin tamamlanması ise Azerbaycan Enerji Bakanlığı tarafından sağlanacak ve bütün bu işlemleri azami Mayıs ayına kadar
bitirilmesine gayret edilecektir.
2.2- Protokollerde de yer aldığı üzere sözkonusu türbinlerin öncelikle 2 adedi süratle sevk ve monte edilecek, diğer ş adedi de Aralık 1992’ye kadar yine sevk ve monte edilerek işletmeye alınmış
olacaktır. Bunu temin için yapılan termin plan aşağıdadır.
2.2.1-Söküş İşleri
Türbinlerin ana ünite gruplarının sökümileri TEK elemanları
tarafından, bina ve sair teferrüatlarının demontajı ise Azerbaycan
Enerji Bakanlığı’na bağlğ kuruluşu Azeranadolu tarafından yapılacak ve ilk 2 adedi türbinin sökümüne hemen başlanarak her iki
türbinin tamamı, 1ş.0ş.1992 tarihlrine kadar sevke haıir hale getirilecektir. Ancak, gerekili izinlerin daha önce istihsali halinde kısmi
sevkiyata 1ş Nisan 1992’den itibaren başlanabilecektir.
Diğer ş türbinin sökümüne de Mayıs ayında başlanacak ve her
ay bir türbin sevke hazır hale getirilecek, böylelikle 7. türbin Ekim
1992 de sevkedilmiş olacaktır.
Bu arada bakım ihtiyacı olan 3 numaralı ünitenin bakımı işleri de
yukarıdaki süreler dahilinde TEK Azerbaycan Enerji Bakanlığı’ndan
gelecek işletme ve bakımı elemanları ve Azeranadolu Döküm ve
Montaj elemanlarınca müştereken yapılacak. böylece işletme ve bakımı elemanlarının iyi bir tatbiki eğitimin görmeleri de sağlanmış
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olacaktır. Bu bakım sırasında ve diğer ünitelerin sökümü esnasında
Anbardan kullanılması gereken yedeklerin hesabı, verilecek yedekler listesinden düşülecek ve diğer taraftaki parasal hesaba alınacaktır. Anbar dışından satın alınacak malzemeler ise Azeranadolu tarafından karşltanacaktır.
2.2.2-Anbalajlama, nakliye, montaj. Bu hizmetlerin tamamı
Azeranadolı tarafından yapılacaktır. Yükleme için sağlanacak 60
tonluk vinç ve de bu firma tarafından temin edilecektir. Montaj işleri, sevkiyat paralelinde yürütülecek, dolayısıyla son sevkiyat tarihi
olan Ekim 1992 ye uygun olarak son türbinin montajı Aralık 1992
de tamamlanmış olacaktır.
Bu iş programının aksamaması için Azerbaycan Enerji Bakanlığı’nm şebeke ve salt sahasını hazırlanması, yolları hemen yapması,
su getirmesi, anbar ve yAkil tanklarını inşa etmesi şarttır.
3. IŞLEMEYE ALMA:
Montajın tamamlanmasını müteakip üniteler işetmeye alınacaktır. Bunun için TEK, 1 adet türbin balansı yapacak uzman, I adet
elekironikçi eleman ve 2 adet işletmeci ile 2 adet bakımcı personel göndererek takriben 2ş gün süre ile mahalinde bulunduracak ve
işietmeye alınmayı sağlayacaktır. Ancak bu elemanların gidişinden
asgari I ay önce Azerbaycan Enerji Bakanlığı, vize için gerekli davetiyeleri göndermiş olacaktır.
4. EĞİTİM:
Azerbaycan Enerji Bakanlığı, demontaj sırasında eğitilmek üzere 2 mekanikçi, 2 adet elektrikçi ve 1 elektronikçi gönderecek, bu
elemanlar, sökümde devamlı olarak Seydişehir’de bulunacaklardır.
Yine de safhada, bilahere montajı yapacak olan Azeranadolu elemanları da yine Seydişehir’de görevlendirilerek gerekli markalama
ve tasnif işlemleinmi yapacaklardır. İşletme eğitimi için de ayrıca
Azerbaycan Enerji Bikanlığı’ndan takriben 10 kişi gönderilecek bu
elemanlar da takriben 20 gün Seydişehir’de eğitime tabi tutulacaklardır. Ancak. bu elemanların daha önce termik santratlarda çalışmış,
tercübeli, türbin ve jeneratör işletme ve bakımında bilgili elemanlar
olması şarttır.
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S.İ. LATIFOV EMİN KIRECÇI
Azer. Cum. Enerji Bakanlığı TEK Üretim ve İletim Müessesesi
Ter. Sant. Genel Müdürü Müessese Müdürü
SEYYAR BORANÇILI
AzerAnadolu Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
Bakü, 28 şubat 1992
Ekselans,
Ülkelerimiz arasındaki her alanda mevcut ananevi ilişkilerin ve
dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesini sağlamak
amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin iki ülke vatandaşlarının birbirlerini ilkesine yapacakları seyahatlerin karşılıklı olarak
vizeden muaf tutulması hususunda Türkiye Cümhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında metni aşağıda sunulan bir anlaşma yapılmasını teklif ettiğini Ekselanslarına bildirmekle şeref kazanırım:
1-Akid Taraflarır vatandaşları dünyannı herbangi bir yeriden diğer Akid Tarafın ükesine geçerli bir ulusal pasaport sahibi olmak şartıyla vize almaksızın girebilirler ve orada bir aya kadar kalabilirler.
2-Geçerli bir diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu hamili olmak kaydıyla, bir Akid Tarafın Diğer Akid Tarafın ülkesinde
bulunan diplomatik veya konsolosluk temsilciliğinde görevlendirdiği diplomatik, konsolosluk, idari, teknik veya hizmet personeli,
bir Akid Tarafın diğer Akid Tarafın ülkesmde bulunan uluslararası
kuruluşlar nezdine atadığı resmi temsilcileri ve bir Akid Tarafın diğer Akid Tarafın ülkesinde gerçekleştirilen uluslararası görüşmelere
katılacak heyet üyeleri, vize almaksızın diğer Akid Tarafın ülkesine
girebilirler ve görevleri süresince başka bir işleme gerek olmaksızın
orada kalabilirler.
3-Geçerli bir diplomatik, hususi, hizmet pasaportu hamili olmak
kaydıyla, 2. Madde’de bellrtilen kişilerri âileleri için aynı düzenleme geçerli olacaktır.
4-Vize muafiyeti. 2. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Akid Taraf vatandaşlarına çalışma hakkı bahsetmez. Bir Akid Tarafın ülkesine çalışma, meslek icrası ve öğrenim amacıyla gelecek
olanlarla bir aydan daha uzun sürelerle seyahat edecekler önceden
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vize almak zorundadırlar. Bu vizelerden karşılıklı olarak harç tahsil
olunmayacaktır.
5-Akid Tarafların vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerde o ülkede ürürlükte bulunan yabancıların giriş,
ikamet (geçici veya sürekli) ve çalışma veya meslek edinmelerine
ilişkin Kanun ve Yönetmeliklerine uymakla yükümlüdürler.
6-Akid Tarafların yetkili makamlarının, bir şahsın, Kanun ve
Yönetmelikler uyarınca arzü edilmediğinin belirlendiği durumlarda, o şahsın ülkeye giriş veya ülkede kalmasına izin vermeme hakkı
saklıdır.
7-Akid Taraflardan herbiri kamu düzeni sebebi ile yukarıdaki
hükümleri tamamen veya kısmen ülkesinin bütün veya belli bir bölgesi için geçici olarak askıya alabilir. Askiya alma keyfiyeti diplomatik yoldan bildirilir.
8-Bu anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir. Akid Taraflardan herbiri üç ay önceden haher vermek koşulu ile bu Anlaşmayl feshedebilir.
Yukarıda kayıtlı hususlar Azerbaycan Hükümeti tarafından uygun bulunduğu taktirde, işbu mektübun, Ekselanslarının aynı doğrultudaki cevapları ile birlikie iki ülke arasında, cevaplarının alınışını izleyen 30 günün sonunda yürürlüğe girecek ve Taraflardan biri
fesih ihbarında bulunana kadar yürürlükte kalacak bir anlaşma oluşturulmasını teklif etmekle şeref kazanırım.
Ekselans, en derin saygılarımla kabul buyurmanızı dilerim.
Hikmet ÇETİN Dışişleri Bakanı
Ekselans Hüseyn Ağa Sadıkov
Azerbaycan Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı
Bakü, 28 Şubat 1992
Ekselans,
Metni aşağıda yazılı 28 şubat 1992 tarihli mektubunuzu alddığımı bildirmekle şeref kazanırım:
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“Ekselans,
Ülkelerimiz arasındaki her alanda mevcut ananevi ilişkilerinin
ve dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçiendirlimesini sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin üikesine yapacakları seyahatların karşılıklı
olarak vizeden muaf tutulması hususunda Türkiye Cumhuriyeti ve
Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaa metni aşağıda sunulun bir anlaşma yapılmasını teklif ettiğini Ekselanslarına bildirmekle şeref
kazanırım.
1-Akid Taraflarının vatandaları dünyanın herhangi bir yeriden
diğer Akid Tarafın ülkesine geçerli bir ulusal pasaport sahibi olmak
şartıyla vize almaksızın girebilirler ve orada bir aya kadar kalabilirler.
2-Geçerli bir diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu hamili
olmak kaydıyla, bir Akid Tarafın diğer Akid Tarafın ülkesinde bulunan diplomatik veya konsolosluk temsilciliğinde görevlendirdiği
diplomatik, konsolosluk, idari, teknik veya hizmet personeli; bir
Akid Tarafın diğer Akid Tarafın ülkesinde bulunan uluslararası kuruluşlar nezdine atadığı resmi temsilcileri ve bir Akid Tarafın diğer
Akid Tarafın ülkesinde gerçekleştirilen uluslararası görüşmelere katılacak heyet üyeleri, vize almaksızın diğer Akid Tarafın ülkesine
girebilirier ve görevleri süresince başka bir işleme gerek olmaksızın
orada kalabilirler.
3-Geçerli bir diplomatik, hususi, hizmet pasaportu hamili olmak
kaydıyla, 2. Madde’de bellrtilen kişilerin âileleri için aynı düzenleme geçerli oiacaktır.
4-Vize muafiyeti. 2. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla
Akid Taraf vatandaşlarına çalışma hakkı bahsetmez. Bir Akid Tarafın ülkesine çalışma. meslek icrası ve öğrenim amacıyla gelecek
olanlarla bir aydan daha uzun süreyle seyahat edecekler önceden
vize almak zorundadırlar. Bu vizelerden karşılıklı olarak harç tahsisi
olınmayacaktır.
5-Akid Tarafların vatandaşları birbirlerinin ükelerine yapacakları seyahatlerde, o ülkede yürürlükte bulunan yabancıların giriş, ikamet (geçici ve sürekil) ve çalışma veya meslek edinmelerine ilişkin
Kanun ve Yönetmeliklerine uymakla yükümlüdürler.
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6-Akid Tarafların yetkili makamlarının, bir şahsan, Kanun ve
Yönetmelikler uyarınca arzu edilmediğinin belidirilmesii durumlarda, o .şahsın ülkeye giriş veya ülkede kalmasına izni vermeme hakkı
saklıdır.
7-Akid Taraflardan herbiri kamu düzeni sebebi ile yukaridaki hükümleri tamamen veya kısmen ülkesinin bütün veya belli bir bölgesi
için geçici olarak askıya alabilir. Askıya alma keyfiyeti diplomatik
yoldan bildirilir.
8-İşbu anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir. Akid Taraflardan
herbiri üç ay önceden haher vermek koşulu ile bu Anlaşmayi feshedebilir.
Yukarıda kayıtlı hususlar Azerbaycan Hükümeti tarafından uygun bulunduğu takdirde, işbu mektubun, Ekselanslarrının aynı doğrultudaki cevapları ile biriikte iki ülke arasında, cevaplarının alınışını izleyen 30 günün sonunda yürürlüğe girecek ve Taraflardan
biri fesih ihbarında bulunana kadar yürürlükte kalacak bir anlaşma
olmasını teklif etmekle şeref kazanırım.
Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim.”
Ekselans Hüseyn Ağa SADIKOV
Dışişleri Bakanı

Hikmet Çetin
Dışişleri Bakanı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 92/3269
Türkiye ile Azerbaycan arasında tıp ve sağlık alanında işbirliğine ilişkin 24 Nisan 1992 tarihinde Bakü’de imzalanan ekli Anlaşma
ve Protokol ile 13 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan Mütabakat Zapti’nın onaylanması; Dişişieri Bakanlığı’nın 23/6/1992
tarihli ve EIGY-JI-3982 sayılı yazısı üzerine, 31/ş/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanun’un 3 üncü ve ş inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 11/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMIREL
Başbakan
Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı
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E. İnönü
C. ÇAĞLAR T. ÇILLER
E. CEYHÜN
Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
I. TEZ
Devlet
Bakanı

A. GÖMEN

T. AKYOL

G. ERGENEKON

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

O. KİLERCIOGLÜ
Devlet Bakanı

M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı

Ö. BARÜTÇÜ.
Devlet Bakanı

M.A: Yılmaz
Devlet Bakanı
F. Şahin Ş. Ercan M. Batallı M.S. Oktay
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
N. Ayaz İ. Sezgin E. Ceyhun S. Oral
M. Savunma B. İçişleri Bakanı Dışişleri Bak. V. Mal. Ve Güm.
Bakanı
K. Toptan O. Kumbaracıbaşı Y. Aktuna
Milli Eğitim B. Bay. Ve İs. Bakanı Sağlık Bakanı
Y. Topçu N. Cevheri M. Moğultay
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köy İş. Bakanı Çalışma ve Sosyal
Güv. Bak.
M.T. Köse E. Faralyalı D. F. Sağlar
San. Ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabi Kay. B. Kültür Bakanı
A. Ateş V. Tanır B.D. Akyürek
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA TIP VE
SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (1992-1995)

Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Hizmeti ve Sağlık Bilimleri alanlarında işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki konularda anlaşmaya vamışlardır.
I. Akil taraflar, Milli Sağlık Hizmet Sistemlerinin daha da mükemmelleştirilmesi amacıyla sağlık alanında işbirliğini geliştirmede
mutabık kalmışlardır.
Il. Akil taraflar, aşağıda belirtilen konularda ayrıntıları belirlemek üzere bir “Koordinasyon Komitesi”nin kurulmasını kabul etmişler ve bu komitenin sağlık alanında; personel eşitimi ve değişimi,
ana-çocuk sağlığı ve âile planlaması, tedavi hizmetleri, halk sağlığı
ve ilaç ve eczacılık konularındaki temsilcilerden oluşturulmasını uygun 8örmüşlerdir.
Koordinasyon Komitesi her iki Bakanlık arasında imzalanan bu
Anlaşma’nın uygulanması için gereklı şartları hazırlar, yeni gelişmelere göre anlaşmaya yön verir, ortaya çıkabilecek güçlüklerin halledilmesi yollarını araştırır, yılda iki defa (biri Bakü, diğeri Ankara’da
olmak üzere) toplanır, yılda iki defa her iki Bakanlığa rapor verir.
Koordinasyon Komitesi’nin üyleri engeç bir ay içerisinde seçilerek taraflara bildirilecektir.
Koordinasyon Komitesi’nin ilk toplantısı Ekim 1992 tarihinde
yapılacaktır.
III. Akil taraflar, tıp ve sağlık alanında deneyim ve olanakların, öncelikler ve kaynakların belirlenmesi için çalışacaklardır. Bu
amaçla detaylı çalışmalarda bulunmak üzere Koordinasyon Komitesi’nce 3 kişiden oluşan uzmanlar grubu tespit edilecektir.
Bu çalışmalarda uzman değişimi, ana-çocuk sağlığı ve âile planlaması, ilaç ve eczacılık, bulaşıcı hastalıklar ve ihtayaç duyulan konulara öncelik verilecek ve çalışmalara hemen başlamaları sağlanacaktır.
IV. Akil taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde her yıl Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayı
ve sürede Kongre, Konferans ve Sempozyumları birlikte düzenleye621

cekler ve ayrıca ülkelerinde yapılacak benzeri faaliyetleri birbirlerine bildireceklerdir. Ekim 1992 yılında Istanbul’da, Azerbaycan ve
Orta Asya Cumhuriyetlerinin katılımı ile Sağlık Kongresi yapılacaktır. Bu ortak kongrelerin her yıl bir ülkede olmak üzere sürekliIiği
sağlanacaktır.
V. Akil taraflar, Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayı ve
sürede, her iki ülke Sağlık kuruluşlarında çalışan bilim adamları ve
uzman hekimmerin sağlık alanlarmda inceleme, araştırma ve bil8igörgü artırmalarını sağlamak için çılışmalarda bulunmalarını sağlayacaklardır.
VI. Akil taraflar yılda 20 (yirmi) hastayı ücretsiz olarak teşhis
ve tedavi etmeyi taahüt eder. Bu hastaların Seçimi, gönderen ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. Kabul eden ülkenin sağlık
bakanlığının onayı üzerine gerçekleşir.
VII. Akil taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan
Cumhuriyeti’nde ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi alet imali için ortak
yatırım imkanlarının araştıracaklar ve ilaç kalite kontrolü ile ilgili
olarak Standartların belirlenmesi çalışmalarını başlatacaklardir.
VIII. Akil taraflar, çevre sağlığı, kimyasal madde kontrolü, tarımda zirai ilaçiarın kullanımının hijyenik degerlendirilmesi, zehirlenmeler ve gıda kontrolü gibi halkın sağlık durumunun incelenmesi üzerine yeni yöntemler konusunda devamlı olarak işbirliğinde bulunacaklardır.
IX. Akil taraflar, sağlık hizmet sistemleri konusunda bilgi edinmeleri amacıyla Koordinasyon Komitesi’nce belirlenen sayıda sağlık heyetlerinin ve sağlıkia ilgili kuruluşlarının karşılıklı ziyaretlerini organize edeceklerdir.
X. Anlaşmada, her iki ülke arasında yapılacak tıp fakültesi öğrencisi. ihtisas yapacak hekim ve uzman hekim teatisi şu koşullara
bağlanmıştır:
a) Tıp Fakültesi öğrencisi: Akil taraflar, 1992- 1993 eğitim yılından itibaren her yıl ş (beş) birinci sınıf öğrencisini, eğitim görecekleri ülkenin dilini öğrendikten sonra kabul etmeyi taahüt eder. Bu
öğrencilerin burslarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim
Kurulu ile Koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yardımcı olacaktır.
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b) İhtisas eğitimi: Akil taraflar, her yıl 10 (on) hekimi, istenilen
branşlarda ihtisas yapmak üzere kabul etmeyi taahhüt eder. Ancak,
kendi ülkelerinde ihtisas yapma hakkını sınavla kazanmış ve sağlık
Bakanlığının onayından geçmiş olan hekmler bu kontenjandan yararlanırlar.
c) Uzman hekim teatisi: Akif Taraflar, her yıl 20 (yirmi) uzman
hekimi 1-3 ay süre ile taraflarca belirlenen branşlarda bilgi ve görgilerini arttırmak üzere teati edeceklerdir. Bu uzmanların seçimi sağlık
Bakanlıklarının Koordinasyonu ve onayı ile yapılır. Öğrenci, hekim
ve uzman hekimlerin yol paraları gönderen ülke veya şahıslar, iaşe
ve ibateleri 1ş’e kabul eden ülke tarafından karşılanacaktır.
XI. Akil taraflar, bu Anlaşma çerçevesinde, topraklarında bulunan karşı taraf uzmanlarının ani hastalanmaları durumunda (diş protez dışında) ücretsiz tibbi yardımda bulunacaklardır.
XII. Bu anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren 31 Aralık 199ş tarihine kadar geçerli olacaktır.
Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren, iki ülke sağlık Bakanları 21 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da imzalanan “Tıp ve Sağlık
Alanında 1990-1992 Yıllarına ilişkin işbirliği Protokolünün geçerliliği sona erecektir.
1996-2000 yıllarına ait müteakip anlaşma, Koordinasyon Komitesince tespit edilecek bir tarihte görüşülüp Ankara’da imzalanacaktır.
Bu Anlaşma 24 Nisan 1992 tarihinde Bakü’de iki nüsha da aynı
derecede geçerli olmak üzere, Türkçe olarak bazırlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Dr. Yıldırım AKTÜNA
Sağlık Bakanı
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Adına
Dr. Rahim HÜSEYNOV
Sağlık Bakanı
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PROTOKOL
AZERBAYCAN-BAKÜ
2414/1992
Azerbaycan Cumhuriyeti sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç Endüstrisi İş Verenler Sendikasi arasında karşılıklı işbirliği sağlamak amacı ile aşağıdaki protokol
imzalanmıştır.
Azerbaycan ilaç ihtiyacını Türkiye’den temin edecektir. Buna
göre Azerbaycan tarafından istenen ilaçlar için Türkiye’deki ilaç
fimlaları tarafından bu ilaçların herbirine ayrı ayrı ve ruhsat fotokopilerinin ilavesi süreti ile Türkçe bir başvuru dosyası hazırlanacaktır.
Bu dosya önce Ilaç Endüstrisi İş Verenler Sendikasi tarafından paraf
edilecek, sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı onayından
geçirilecek ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığına iletilecektir.
Buna karşılık Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, ilaçların satışı için
gerekli her türlü formaliteyi en kısa zamanda bitirmeyi taahhüt eder.
Bu süre 1ş (onbeş) gün olarak taraflarca öngörülmüştür.
Ayrıca Türkiye, Azerbaycan’ın gereksinmeleri için kullanılacak
temel laboratuvar cihazlari temeninde de gerekli her türlü gayreti
gösterecektir.
Nihai ilaç alımı tercihen “FARMACIYA” yapacaktır.
Türkiye firmlaları, Azerbaycan’a satacakları ilaçların süratle halka temini için eczane ve ecza depoları açma gayreti sarfedecektir.
Bu konularda Türkiye Ilaç Endüstrisi İş Verenler Sendikası, gereken
burokratik işlemleri çözmekte yardımcı olmaya çalışacaktır.
İlaç İşverenler Sendikasi Azerbaycan Sağlık Bakanlığının alımı
sözkonusu olan ve jenerik adı belirlenmiş, T. C. Sağlık Bakanlığının
ruhsatını haiz, Türkiye’de üretilen ve satışı yapılan bu ilaçlara ait
firmalari belirler, tetkik eder, degerlendirir ve parafe ederek liste halinde T.C. Sağlık Bakanlığına sunar.
Türkiye’deki ilaç firmaları Azerbaycan’da mevcut olan veya kurulabilecek ilaç fabrikalarına teknik yardım, eğitim, bilgi aktarımı
v.s. konularda gerekli yardım amacı ile fizibilite çalışmaları ve mühtemel yatırım projeleri yapma gayreti içine girecektir.
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Işbu protokol 4 (dört) nüsha Türkçe hazırlanmış olup hepsi de
geçerlidir.
Azerbaycan Sağlık Bakanı
Dr. Rahim Mehmetoğlu HÜSEYNOV
Azerbaycan Cumhuriyeti Sanayi
Birliği “Farmasya”
Genel Müdürü
Rafig Mehtigulu MAHMUDOV
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı
Dr. Yırdırım AKTÜNA
Türkiye İlaç Endüstrisi
İş Verenler Sendikasi
Genel Sekreteri
Dr. Sabahattın ALPAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ve AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİ ARASMDAKİ HAVA
TASIMACILIĞI ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti’nin her ikisi de 7 Aralık 1944 yılında Şikago’da imzaya açılmış olan Uluslararası Hava Servisleri Transit Anlaşması ve
Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin tarafları olarak ülkeleri
arasında hava servisleri kurmak amacıyla bir Anlaşma yapmak arzusuyla;

AŞAĞ1DAKİ MADDELERDE ANLAŞMIŞLARD1R:
MADDE I. TANIMLAR

1. Bu Anlaşma bakımından, metin aksini amir bulunmadıkça:
a) “Sözleşme” terimi 7 Aralık 1944 yılında Şikago’da imzaya
açılan uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini ve her iki Akil Ta625

rafça kabul edilmiş olan Sözleşmenin 90’nci maddesine göre çıkarılan Ekler ile 90 ve 94’ncı maddelere göre Sözleşme ve Eklerinde
yapılan değişiklik ve ilaveler anlamını taşır.
b) Türkiye Cumhuriyeti bakımından “havacılık makamları” terimi ÜIaştırma Bakanı ve bu Bakan tarafından ifa edilen herhangi bir
görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya
organı: Azerbaycan Cünihüriyeti bakımından, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü ve adı geçen Genel Müdürlük tarafından ifa edilen herhangi bir görevi yerine getirmek için yetkilendirilmiş herhangi hir
kşi veya organı;
c) “Tayın edilen havayolu” terimi bu Anlaşmanın 3’ncü maddesine uygun olarak tayın edilmiş ve yetkilendirilmiş bulunan bir
havayolu demektir.
d) “Ülke” veya “Toprak” terimi Sözleşmenin 2. maddesinde belirtimiiş olan anlamı haizdir.
e) “Hava Seferleri”, “Uluslararası Hava Seferi”, “Havayolu İşletmesi” ve “teknik iniş” terimlerin, Sözleşmennin 96’nci maddesinde belirtimiş anlanları taşır.
f) “Kapasite” terimi aşağıda belirtilen anlamları taşır;
- Uçak ile ilgili olarak, hattın tamamında veya bir kismında uçağın yolcu ve yük için istifade edilebilir hacmidir.
Belirtilen hava seferleriyle ilgili olarak, verilen zaman zarfında
hattın tamamı veya bir kısmında işleyen uçağı bu seferler için kullanılan kapasitesi ile sefer adedinin çarprmrdrr.
g) “Trafik” terimi yolcu, bagaj ve posta demektir.
h) “Ekler” terimi bu Anlaşma Ekindeki madde ve hükümler de
dahil olmak üzere, uçuş tarifelerinin onaylanması ile ilgili şartlar ve
işletilecek hattar anlamına gelecektir.
2- Bu anlaşmanın Ekleri onun ayrılmaz bir parçası sayılır.
MADDE 2. TRAFİK HAKLARI
I- Her bir Akil Taraf, diğerine, bu An1aşmanın 1. Ekimde belirtilen hatlarda tarifeli Uluslararası Hava Seferleri kurması amacıyla,
bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu seferlere ve hatlara bundan
böyle sirasiyla “mutabık kalınan servisier” ve “belirtilen hatlar” denecektir. Her bir Akil Tarafça tayın olunan havayollari, belirtilen bir
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hatta mutabık kalınan bir seferi işletirken, aşağıdaki haklara sahip
olacaklardır.
a) Diğer Akil Tarafın ükesi üzerinden inmeksizim uçmak.
b) Sözkonusu ülke içerisinde teknikinmiş yapmak.
c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve
almak amacıyla, söz konüsü ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın Ek l’inde belirtilen noktalara iniş yapmak.
2- Bu Maddenin 1. paragrafındaki hiç bir husus, bir Akil Tarafın
havayolu işletmelerine, diğer Akil Taraf ülkesinde bu diğer Akil Tarafın ülkesindeki bir noktaya ücret veya kira karşılığı taşınmak üzere
yolcu, yük ve posta almak hakkının verildiği şeklinde anlaşılamaz.
MADDE 3. IŞLETME YETKİLERI
I- Herbir Akil Taraf, Diğer Akil Tarafa, belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferleri işletmesi amacıyla bir havayolu işletmesini
ve/veya işletmelerini tayın ettiğini yazılı olarak bildirmek hakkına
sahip olacaktır.
2- Bununla birlikte, herbir Akil Taraf, kendisi için belirtilen hatlarda yer alan herhangi iki nokta arasında mutabık kalınan seferleri
işletmek için birden fazla havayolu şirketi tayın edemez.
3- Diğer Akil taraf, bir tayın bildirimi aldığında, bu maddenin 4
ve ş’nci fıkra hükümlerine tabi olarak tayın edilen havayolu işletmesine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır.
4- Akil Tarafiardan birinin yetkili havacılık makamları, öteki
Akil Tarafın tayın ettiği ve havayolu işletmesinden, uluslararası hava
seferlerinin işletilmesinde normal ve makul bir şekilde uyguladıkları kanun ve yönetmeliklerde emredilen şartları yerine getirebilecek
vasıfları haiz bulunduğu hususunda, kendilerini tatmin etmesini isteyebilir.
5- Akil Taraflardan herbiri, tayın edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülikiyetinin ve fiili kontrolünün ve havayolu işletmesini
taym eden Akil tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna kanaat
getirmediği hallerde, bu maddenin 3. fikrasında sözü edilen işletme
yetkililerini tanıtmayı reddedebilir, veya bu havayolu işletmesinin 2.
maddede belirtilen haklarının uygulanması üzerine gerekli gördüğü
kayıtlari koyabilir.
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6- Bir havayolu işletmesi tayın edilip, kendisine yetki verildiğinde bu Anlaşmanın Madde 10,Madde 13 ve Ek II hükümlerene
bağlı olarak oluşturulan bir ücret ve uçuş tarifesinin ve Üzerinde
anlşmaya varılan bir kapasitenin mutabık kalınan sefer bakımından
yürürlükte olması kaydıyla bu seferleri işletmeye herhangi bir tarihte başlayabilir.
MADDE 4. IŞLETME YETKiLERİNİN IPTALI VE ASKIYA
ALINMASI
1- Akil Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, öteki Akil Tarafça
tayın edilen bir havayolu İşletmesine verilmiş bulunan işletme yetkisini geri almak veya bu anlşmanın 2. maddesinde belirtilen hakların
uygulanmasını durdurmak veya bu hakların uygulanması üzerinde
gerekli 8ördüğü kayatları koymak hakkına sahip olacaktır.
a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiili kontrolünün havayolunu tayın eden Akil Tarafın veya uyruklarının elinde
bulunmaması, veya
b) O havayolu işletmesinin bu hakları tanıyan Akil Tarafın kanun
ve yönetmeliklerine uymaması, veya
c) Havayolu işletmesinin başka bir şekilde bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işletme yapmaması hallerinde,
2- Bu Maddenin 1. fikrasında belirtilen ve hakların geri alınması,
tatbikatının durdurulması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve yönetmeliklerin daha fazla ihmal
edilmesinin önlenmesi için şart değilse böyle bir hak ancak öteki
Akil Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır.
MADDE 5. GIRIŞ VE ÇIKIŞ IZNİ KANUNLARI VE YÖNETMELIKLERI
I- Bir Akil Tarafın, uluslararası veya seyrüseferi yapan uçakların
ükeye giriş, kalkış ve çıkışları veya bu uçakların işletimi ve seyrüseferi ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler, milliyet farkı gözetmeksizin
her iki Akil Tarafın uçaklarına uygulanabilecektir ve bu kanunlar ve
yönetmelikler o Tarafın toprakları içindeyken veya ayrılırken yahut
girerken böyle bir uçak tarafından uyulmuş olacaktır.
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2- Bir Akil Tarafın, uçakta taşınan yolcu, mürettebat, kargo ve
postanın ülkeye kabulü, ülkede kalışı veya ülkeden ayrılışına ilişkin
yasa ve yönetmeliklerine örneğin gümrük, giriş çıkışı, giriş, pasaport
ve sağlık kontrolü ile ilgili yönetmelikleri o yolcu, mürettebat, kargo
ve posta tarafından veya onlar adına o Tarafın topraklarına girişte
topraklarından çıkışta ve toprakları içinde iken uyulmuş olacaktır.
MADDE 6. GÜMRÜKTEN VE DİĞER RESİMLERDEN VE
VERGİLERDEN MUAFİYET
1- Akil Taraflardan herbirinin tayın edilen havayolu işletmelerini
tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda
bulunan mütad donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek,
içecek ve tütn dahil) uçak levazımatı da, öteki Akil Taraf ükesine
varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya
öteki Akil Taraf ülkesi üzerindeki uçuşun bir kısmında kullanılmak
kaydıyla, bütün gümrük vergileri müayene ücretleri ve diğer rüsüm
ve vergilerden bağışık tutulacaktır.
2- Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler
hariç aynı rüsüm ve vergilerden bağışık tutulacaktır;
a) Akil Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tesbit edilen miktarları almamak ve belki Akil Tarafın uluslararası bir seferinde çalıştırılan uçaklarda kullanılmak üzere uçağa
alınan uçak levazimatı;
b) Akil Taraflardan birinin ülkesine, öteki Akil Tarafın tayın edilen havayolu işletmelerini uluslararası seferlerride kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar;
c) Üçağa alındığı Akil Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir
kısmında kullanılacak bile olsa, öteki Akil Tarafın tayın edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararsı seferlerde işletilen uçakların
ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yagları.
Yükaridaki (a) (b) ve (c) hali paragraflarda sözü edilen maddelerin gümrük nezaret ve kontrolü altında tutulması gerekebilir.
MADDE 7. NORMAL HAVACILIK TECHİZATI İLE TÜKETİM MADDELERİNİN DEPOLANMASI
Akil Taraflardan birinin tayın edilen havayolu şirketinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve tüketim maddeleri gibi normal
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havacılık techizatı da öteki Akil Taraf ülkesinde, o ülkenin gümrük
makamlarının müsaadesi ile boşlaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülünceye veya başka bir şekilde gümük
yönetmeliklerine göre elden çıkarılıncaya kadar sözü edilen yetkili
makamların nezaretınde bulundurulabilir.
MADDE 8. DİREKT TRANSİT TRAFİĞİ
Akil Taraflardan birinin ülkesinden transit geçen yolcular güvenlik zorunluluklarının müsaade ettiği kadar, basitlettirilmis bir
kontrolden başka bir işleme tabi tutulmayacaktır. Doğrudan dogruya
transit geçen bagaj ve yükler gümrük vergileri ve diğer benzer vergilerden bağışık tutulacaklardır.
MADDE 9. MALI HÜKÜMLER
I- Tayın edilen her hava yolu işletmesi, acentası vasıtasıyla veya
direkt olarak diğer Aktif Tarafın takdirine göre o dikede hava taşımacılığı belgesi satışı hakkına sahip olacaktır. Bu havayolu şirketlerin, bu belgeleri satma hakkına sahip olacak ve herkes bu belgeleri
serbestçe satın alabilecektir.
2- Tayın edilen her havayolu şirketi, posta, kargo ve yolcu taşımasıyla ilgili yapılan harcamalar düşüldükten sonra kalan gelir fazlalığını, resmi döviz kuru üzerinden, talep halinde, çevirme ve ülkesine transfer etme hakkına sahip olacaktır. Ödeme anlaşmasının bu
konuda uygun hükümleri bulunmaması halinde yukarıda bahsedilen
transfer, milli kanunlara ve ilgili kambiyo yönetmeliklerine uygun
olarak konvertibi dövizlerle yapılacaktır.
MADDE 10. KAPASITE HÜKÜMLERI
1- Her iki Akil Taraf Havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirtilen hatlarda, mutabık kalınan seferleri işletmeleri için
adil ve eşit imkan sağlanacaktır.
2- Mutabık kalınan seferlerin işletilmesinde, her Akid Tarafın tayın edilen havayolu şirketi, diğer Akid Tarafın tayın edilen havayolu şirketinin çıkarlarını dikkate alacak, öyle ki aynı hatların tamamı
veya bir kismi üzerinde bu sonuncusunun sağladığı seferleri haksiz
olarak etkilemiş olmasın.
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3- Akil Taraflarrı tayın edilmiş havayolu şirketlerinin sağladıkları
mutabık kalınan seferler belirtilen hatlar üzerinde halkın taşıma ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve havayolu şirketlerini tayın etmiş
Akil Devlet ülkesinde başlayan veya oraya yönelik trafiğin mevcut
ve makul olarak beklenen taşıma ihtiyaçlarını makul bir yük faktörü
ile karşılayacak bir kapasiteyi sağlamak asıl amaçları olacaktır.
4- Her iki Akil Tarafın tayın edilmiş havayollarının mutabık kalınan seferleri işletmeleri koşuluyla, Taraflar, belirtilmiş hatlarda yapılacak seferlerin kapasitesi ve sıklığı üzerinde anlaşacaklardir. Sıklıik ve kapasite her iki Akil Tarafın Havacılık makamlarının onayına
bağlı olacaktır. Bu kapasite zaman zaman trafik ihtiyaçlarına göre
düzenlenecektir ve bu düzenlemeler de her iki Akil Tarafın havacılık
makamlarının onayına sunulacaktır.
5- Geçici bir nitelikteki umulmadık yolcu talebini karşılamak
için, tayın edilmiş olan havayolları, bu Maddenin hütümlerine karşı
gelmeksizin, aralarında yolcu talebini karşılamak için gereken bu tip
geçici artışlar hususunda anlaşabilir. Bu tip her kapasite artışı onay
için Akil Tarafların havacılıkla ilgili makamlarına gecikmeksizin
bildirilecektir.
6- Akil Taraflardan birinin tayın edilmiş havayollarının belirtilmiş hat boyunca üçüncü ükelerdeki noktalarda faaliyet göstermekte
olduğu durumlarda, yukarıdaki 3 ve 4’ncü paragrafa uygun olarak
belirlenmiş olan kapasiteye ek bir kapasite Akil Tarafların havacılıkla ilgili makamları arasındaki anlaşmaya bağlı olarak söz konusu
havayolları tarafından uygulanabilir.
7- Akil Taraflardan birinin tayın edilmiş havayollarının. sürekli
yahut geçici olarak, önceki paragraflarda yetkilendirilmiş oldukları
kapasitede, kısmen yahut tamamen, çalışmak istememeleri halinde, bu havayolları diğer Akil Tarafın havayollari ile, daha önceki
pragraflara uygun olarak aralarında anlaşmış oldukları tam kapasiteyi sürdürecek sürette ek kapasiteyi etkilemesi için süre ve şartlarda anlaşmak ve havacılıkla ilgili makamlarının onayına sunulması
suretiyle Anlaşmaya varabilir. Bununla birlikie, bu tip Anlaşmatarrı
bir şartı olacaktır ki. eğer ilk tayın edilmiş havayolları genel kapasite içinde kendi seferlerinin kapasitesini arttırmaya veya işletmeye
başlamaya karar verirse ve bu hususu makul bir sürede karşı tarafa
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bildirirse ikinci tayın edilmiş havayolu işletmeleri işletmekte oldukları ek kapasitenin tamamını yahut bir kısmını mükabil olarak geri
çekeceklerdir.
MADDE 11. TEMSIL ETME
Diğer Akil Tarafın, ilk Akil Tarafın belirlediği havayollarına
benzer haklar vermesi şartıyla; her Akil Taraf diğer Akil Tarafın tayın edilmiş havayollarına, kendi ülkesine bu tip seferlerin iş hacminin gerektirdiği teknik ve ticari personeli getirme ve bulundurma
hakkını, mutabık kalınmış servislerin gerçekleştirilmesi için verecektir. Yukarıda bahsi geçen personel, bu Akil Tarafın, ülkesine giriş
müsaadesi ve kalma müddeti ile ilgili kanun ve düzenlemelerine tabi
olacaktır.
MADDE 12. HAVACILIK GÜVENLİĞİ
1- Akil Taraflar, Uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, sivil havacılık güvenliğinin yasadışı
müdabalelere karşı korunması amacıyla birbirlerine karşı üslendikleri yükümlülüğün, bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasının teşkil
ettiği teyit ederler. Akil Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut
haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtlamaksızın,
özellikle 14 EylüI 1963 tarihli, uçaklarda işlenen Suçlar ve Diğer
Cürümlerle ilgili Tokyo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli uçakların yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin önlenmesme ilişkin Lahey
Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı
İşlenen Suçların önlenmesine ilişkin Montreal Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceklerdir.
2- Akil Taraflar, sivil uçakların yasadışı yollarla ele geçirilmesini; bu uçakların yolcularının ve mürettebatın, havaalanlarının ve
hava seyrüsefer tesislerin emniyetine karşı diğer yasadışı eylemleri
ve sivil havacılığını güvenliğine ilişkin her türlü tehditi hertaraf etmek üzere, talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır.
3- Taraflar karşılıklı ilişkilerinde, Taraflara uygulanabilir olduğu
biçimde, uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek olarak belirlenen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak hareket edecek632

lerdir. Taraflar, kendi tescilindeki uçak işletmecilerinin veya işyeri
merkezi ülkelerinde bulunan veya ülkelerinde sürekli mükim olan
uçak işletmecilelinin ve ülkelerindeki havaalanı işletmecilerinin
sözkonusu havacılık güvenliği hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlayacaklardır.
4- Akil Taraflardan her biri, sözkonüsü uçak işletmecilerinin, diğer Akil Tarafın ülkesine giriş için, bu ülkeden çıkış için veya bu
ülkede kalınan süre zarfında diğer Akil Tarafça, yukarıdaki 3’ncü,
paragrafla atıf yapılan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının
istenebileceği hususunda mutabıktır.
Akil Taraflardan her biri, kendi ülkesinde uçakların güvenliğinin sağlanması, yolcuların, mürettebatın el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve uçak levazimatının yukleme ve boşaltma öncesi ile
sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin
şekilde uygulanmasın sağlayacaktır. Akil Taraflardan her biri, bir
tehdidin hertaraf edilmesi amacıyla diğer Akil Tarafın makül özel
güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi
olumlu şekilde dikkate alacaktır.
5- Sivil uçakların yasadışı yollarla ele geçirilmesi veya bu doğrultuda bir tehdidin vuku bulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve
mürettebatına, havaalanlarına veya hava seyrüsefer tesislerine yönelik diğer yasadışı müdahalelerin meydana gelmesi balinde Akil Taraflar, haherleşmede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli
ve güvenli biçimde sonaerdirilmesi yönünde diğer uygun tedbirlerin
alınmasında kolaylık sağlayarak birbirlerine yardımcı olacaklardır.
6- Bu maddenin havacılık güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasıda Akil Taraflardan biri için sorunlar ortaya çıkması halinde, Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamı diğer Akil
Tarafın yetkili havacılık makamından ivedi istişare tatebinde bulunabilecektir.
MADDE 13. TARIFELERİN BELİRLENMESİ
1. Aşağıdaki paragraflarda, “tarife” deyimi-acenta ve diğer yan
hizmetlerin de dahil olacağı ticaret ve şartları da içerecek şekildeyolcu bagaj ve kargo (posta hariç) tatulması için ödenecek ücretler,
ve bu ücretlerin tabi olacağı şartları ifade eder.
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2- Akil Taraflardan birinin tayın edilen havayolu işletmesi tarafından diğer Akil Tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makül bir
kâr ve diğer havayolu işletmelerine tarifeleri gibi tüm ilgili unsunlar
gözönüde tutularak makül düzeylerde saptanacaktır.
3- İşbu Maddenin 2’nci paragrafında anılan tarifeler üzerinde,
mümkünse hattın tamamı veya birkısmı üzerinde işletmecilik yapan
diğer havayolu şirketlerine danışıldıktan sonra, her iki Akil Tarafın
tayın edilmiş havayolu şirketleri arasında anlaşmaya varılacak ve
böyle bir anlaşmaya varılmasi için, mümkün olduğunda, Uluslararası Hava Ülaştırma Birliğinin (IATA) tarifeleri yapılmasına ilişkin
usullen kullanılacaktır.
4- Bu suretle üzerinde mutabık kalınan ücret tarifeleri. yürürülüğe girmesi teküf edilen tarihleri en az altmış (60) gün önce tarafların
Sivil Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu süre, sözü geçen makamlarrı mütabakatı ile azaltılabilir.
5- Böyle bir onay açıkça verilebilir. Eğer tarafların Sivil Havacılık Makamlarından hiçbiri, işbu maddenin 4. paragraf hükümlerine
göre sunulmuş bulunan ücret tarifelerine sunuş tarihinden itibaren
otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmeziseler, ücret tarifeleri tasvip edilmiş telakki olunur. 4. paragraf hükümlerine göre sunuş müddetinin kısaltılmış olması halinde tarafların Sivil Havacılık Makamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık
kalabilirler.
6- Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 3. paragrafı
hükümlerine göre anlaşma olmazsa, veya bir taraf Sivil Havacılık
makamlanının diğer taraf Sivil Havacılık Makamları fikrini yararlı
bulduktan herhangi bir devletin havacılık makamlarına danıştıktan
sonra ücret tarifesini karşılıklı Anlaşma ile tespit etmeye çalışacaklardır.
7- Eğer Sivil Havacılık Makamları bu maddenin 4. paragrafı hükümlerine göre kendilerine sunulmuş ücret tarifeleri üzerinde veya
6. paragraf hükümlerine göre herhangi bir ücret tarifesi üzerinde
Anlaşmalar ise anlaşmazlık bu Anlaşmanın anlaşmazlıkların çözümlenmesi hakkındaki 19. maddesi hükümleri çerçevesinde hal şekline
bağlanacaktır.
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8- Bu madde hükümlerine göre tespit edilmiş bir ücret tarifesi
yenisi yapılıncaya kadar yürürlütkte kalacaktır. Yine de, bir ücret
tarifesi bu paragraf hükümlerine göre, sona ermiş tarihinden itibaren
oniki (12) ay’dan fazla temdit edilemeyecektir.
MADDE 14. BİLGI VE ISTATİSTİK
Herhangi bir Akil Tarafın havacılıkia ilgili makamları diğer Akil
Tarafın havacılıkla ilgili makamlarına, birinci Akil Tarafın tayın
edilmiş havayolları işletmelerince mutabık kalınan seferlerden sağlanan kapasitenin tekrar gözden geçirilmesi için, istenebilecek bu tip
belirli periyodik yahut diğer istatistiki bilgileri, talepleri üzerine temin edeceklerdir. Bu tip bilgiler bu havayollarının mutabık kalınan
seferlerde taşımış oldukları yolcu ve yük miktarını belirlemek için
gerekli tüm bilgileri içerecektir.
MADDE 15. İSTİŞARE
1- Yakın bir işbirliği ruhu içerisinde, Akil Tarafların havacılıkla
ilgili makamları bu Anlaşma ve Ekleri hükümlerinin uygulanmasını
sağlamak için gerekli olduğu her zaman birbirlerine danışacaklardır.
2- Bu tip danışmalar, Akil Taraflar arasında başka türlü bir anlaşma olmadıkça, Akil Taraflardan herhangi birisinin yazılı talep tarihinden sonraki altmış (60) gün içerisinde başlayacaktır.
MADDE 16. DEGİŞİKLİKLER
1- Eğer Akil Taraflardan herhangi birisi bu Anlaşmanın herhangi bir maddesinin değiştirilmesini arzuya şayan bulursa, diğer Akil
Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir. Yetkili Havacılık makamları arasında ve müzakere veya yazışma yolu ile yapılabilecek olan
böyle bir istişare, talep tarihinden itibaren altmış (60) günlük süre
içerisinde baslayacaktır. Mütabakata varılmış herhangi bir değişiklik
diplomatik nota teatisi ile heyit edildiği zaman yürürüğe girecektir.
2- Eklerdeki değişiklikler Akil Tarafların yetkili havacılık makamlarının aralarında doğruudan doğruya mütabakata varmaları ile
yapılabilir.
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MADDE 17. ÇOK TARAFELI ANLAŞMALARA ÜYMA
Her iki Akil Tarafın ilerde, çok tarafeli genel bir hava taşımacılığı sözleşmesini kabul etmeleri halinde, böyle bir sözleşmenin hükümleri bu Anlaşmanın hükümlerine üstün gelecektir.
MADDE 18. SONA ERME
Akil Taraflardan biri, bu Anlasmaya son vermek kararında olduğu her zaman öteki Akil Tarafa ihbar edebilir; bu ihbar aynı zamanda
uluslararası Sivil Havacılık Teşkilata da ulaştırılacaktır. Bu durumda,
belirtilen son verme ihbarnameleri karşlıklı mütabakatla geri alınmadıkca, ihbarnamenin öteki Akil Tarafça almış tarihinden sonraki oniki ay içinde sona erecektir. Öteki Akil Tarafça ihbarnamenin alındığı
teyid edilmezse,uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının ihbarnameyi
aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır.
MADDE 19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
1-Akil Taraflar arasında bu Anlaşma ve Ek’lerinm yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir anlaşmazlik çıkarsa, Akil Taraflar
bu anlaşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyla halletmeye
çalışacaklardır.
2-Akil Taraflar, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları
takdirde, anlaşmazlığı karara bağlanması için bir şahıs veya teşekküle verme hususunda mutabık kalabilirler veya Akil Tarafların her
birini tayın edecegi birer hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayın
edeceği bir üçüncü hakemden kuruuü 3 kişilik bir hakem heyetine
sunulacaktır. Akil Taraflardan her biri, taraflardan birinin ötekinden
Anlaşmazlığın tahkimini isteyen bir ihbarı diplomatik yoldan aldığı
tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tayın edecek ve
üçüncü hakemde bundan sonraki altmış (60) günlük bir süre içinde
seçilecektir. Akil Taraflardan herhangi biri verilen süre içerisinde bir
hakem tayın edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse Sivil Havacılık Teşkilatı Başkanından durumun gereğine
göre, bir veya daha fazla hakemi tayın etmesini Akil Taraflardan herbangi biri isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin
uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını yapacaktır.
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3-Akil Taraflar, bu maddenin 2. paragrafına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt ederler.
4-Eger Akil Taraflardan herhangi birisi, yahut her bir Akil Tarafın tayın edilmiş olan havayolları bu Maddenin 2. paragrafına göre
alınmış karara uymazsa, diğer Akil Taraf usurlu olan Akil Tarafa bu
Anlaşmaya göre vermiş olduğu hak ve ayrıcalıkları sınırlayabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.
5- Her bir Akil Taraf tayın etmiş olduğu hakemin giderlerini karşılayacaktır. Hakem Heyetinin geriye kalan masrafları Akil Taraflarca eşit olarak paylşılacaktır.
MADDE 20. BAŞLIKLAR
Madde başlıkları bu Anlşmaya sadece müracaat ve kolaylık amacıyla konulmuştur ve hiç bir surette bu Anlaşmanın amaç ve kapsamının sınırını içermez, kısıtlamaz veya tarif etmez.
MADDE 21. TESCIL
Bu An1aşma ve Ekleri, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilati
nezdinde tescil ettirilecektir.
MADDE 22. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
Bu Anlaşma ve bu Anlşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan
Ekleri, her bir Akil Tarafın anayasal hükümlerinin ifasından sonra,
teati edilen diplomatik Notalarından en geç tevdi edilenin almış tarihinde yürürlüğe girecektir. Yukarıdakileri tasdiken aşağıda imzaları
bulunan ve Hükümetleri tarafından usulunce yetkilendirilmiş olan
temsilciler işbu Anlaşmayi imza etmişlerdir. Bindokuzyuzdoksaniki
yılının Mayıs aynın ikinci gününde Türkçe iki nüsha olarak, metinler aynı derece geçerli olmak üzere Bakü’de hazırlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti
Adına

Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti
Adına
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TÜRKİYE - AZERBAYCAN ORTAK BİLDİRİSI

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Süleyman Demirel, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Vekili Yakup Memedov’un davetine icabetle 2-3 Mayıs 1992 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyetine resmi bir ziyarette bulunmuştur.
Taraflar, iki ülke arasında tarihten kaynaklanan kardeşlik ilişkileriyle uyumlu olarak, çok samimi ve dostane bir hava içinde görüşmüşlerdir. Görüşmelerde ikili ilişkileri ilgilendiren bütün konular ile
bölgesel ve uluslararası konular ele alnmış ve taraflar, ülkelerindeki
siyasal ve ekonomik durum hakkında bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.
Taraflar, uluslararası ilişkilerdeki köklü değişim döneminde dünyada olumlu ve kalıcı değişikliklerin garantisi olarak geniş ve çok
tarafli işbirliğinin öneminin arttığını kaydetmişlerdir. Taraflar Birleşmiş Milletler Teşkilatının uluslararası alanda, bölgesel ve global
sorunların çözümündeki rolünün arttığını memnuniyetle belirtmişlerdir. Taraflar nitelikce yeni gelişim döneminde bulunan Birleşmiş
Milletler Teşkilatının amaç ve ilkeleri doğrultusunda uluslararası
barış, güvenlik ve işbirliği sisteminin kurulmasında önemli rol oynaması dileğinde bulunmuşlardır.
Taraflar, Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansının Nihai Senedi ve Paris şartındaki ilkelere bağlılıklarını teyid etmişlerdir. Taraflar, kendi aralarında ve Helsinki Nihai Senedine taraf ülkelerle bu
sürecin gelişmesi için işbirliği yapma kararlılığını beyan etmişlerdir.
Taraflar, Kuzey Atlantik Işbirliği Konseyinin Avrupa’da tüm alanlarda güvenlik ve işbirliğine hizmet etmesi dileğinii belirtmişlerdir.
Taraflar, ülkeleri arasında mevcut yakın ilişkileri ve işbirliğini,
24 Ocak 1992’de Ankara’da imzalanmış bulunan Dostluk, işbirliği
ve iyi komşuluk Anlaşması’nın da öngördüğüi şekilde çeşitlendirmek ve derirleştirmek hususunda anlaşmışlar ve bu amaçla her düzeydeki temasların sıkılaştırılmasının ve danışma mekanizmalarının
oluşturulmasının önem ve yararını vurgulamışlardır.
Eğitim, öğretim ve kültür sahalarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin iki ülke halkının birbirlerine daha da yakınlaşmasında oynayacağı önemli role işaret eden taraflar, bu amaçla Eğitim,
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öğretim, uzmanlık hizmetleri, teknik ve bilimsel işbirliği Anlaşmasi imzalamışlardır. Ayrıca Türk tarafi, 1992-1993 öğretim yılında
Azerbaycan’a, 600’ü orta öğretimde 1400’ü ise yüksek öğretimde
kullanilmak üzere Toplam: 2000 öğrenciye burslu kontenjan ayırdığını bildirmiştir. Azeri tarafi, bu olanağı büyük memnunlukla karşıladığını ifade etmiştir. Sözkonusu olanağın uygulamaya konulması
için Taraflar, ilgili makamların işbirliğini yapmakla görevlendirmişlierdir.
Taraflar. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültür ilişkilerinin
gelittirilmesinde televizyon yayımlarının önemine dikkat çekmişlerdir. Bu çerçevede Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan AVRASYA-TV yayınının
Azerbaycan’da dağıtılması ve Azerbaycan sinema ve TV programlarının da bu yayında yer alması için bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Taraflar aralarındaki ulaşım bağlarının geliştirilmesi amacıyla da
Sivil Havacılık Anlaşması imzalamışlardır.
Ülkelerindeki siyasal ve ekonomik duruma ilişkin görüş alışverişi çerçevesinde Azeri tarafı Azerbaycan’da demokratik ilkelere ve hukuka saygılı bir Devlet kurulması kararlılığında olduğunu
belirtmiştir. Azeri tarafı ayrıca 7 Haziran 1992’de yapılması kararlaştırılmış bulunan Cumhurbaşkanı seçiminin çoğulcu demokratik
ilkelere ve hukukun üstünlüğüne insan haklarına uygun bir şekilde
yapılacağını bildirmiştir. Azerbaycan pazar ekonomisine geçiş sürecini hızlandıracaktır. Türk tarafı, Azerbaycan’daki dernokratikleşme
sürecini destekleyecek ve buna yardım edecektir.
Bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında yapılan görüş alışvenşinde Dağlık Karabağ sorunu üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. Taraflar AGİK’in soruna ilişkin çesitli kararlarıyla da teyid
ediliği üzere Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu ve orada
yaşayanların Azeri vatandaşı oldukları gerçeğine ve ülkelerin toprak
bütülüklerinin zor kullanılmak suretiyle değistirilemeyeceği evrensel kuralına atıfta bölgede süregelen çarpışmaların daha fazla kan
dökülmeden biran önce sona erdirilmesine ve sonuna barışçı bir çözün bulunmasına atfettikleri önemi yeniden vurgulamıslardır. Taraf639

lar ayrıca soruna barışçı bir çözüm bulunmasına yönelik tüm çaba ve
girisimleri desteklediklerini belitmişlerdir.
Taraflar, tarihi ve kültürel özel bağlara sahip Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak danışmalar yapılmasının yararlı olacağını belirtmişlerdir. Bu çerçevede Türkiye ile Azerbaycan ve arzu eden diğer kardeş Cumhuriyetlerin katlımıyla ortak konuların ele alınacağı bölgesel ve milletlerarası sorunların gözden geçirileceği Devlet/Hükükümet Başkanları seviyesinde toplantılar düzenlenmesi ve
ilk (toplantının 1992 sonbaharında İstanbui’da yapılması hususunda ilke mnutabakatına varmışlardır. Toplantının kesin tarihi ve diğer
hususlar diplomatik kanalarla tespit edilecek olup, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı organizasyon konularında ilgili ülkeler arasında koordinasyonu sağlayacaktır.
Taraflar, ayrıca Birleşmis Milletler Genel Kurul toplantıları öncesinde ve diğer önemli vesilelerle kardeş Cumhuriyctler Dışişleri Bakanları veya Temsilcileri arasında düzenli danışma toplantıları
gerçekleştirilmesinin yararlı olacağını ifade etmislerdir.
Türk tarafı Azerbaycan, Orta Asya ve diğer bölge Cumhuriyetlerinin kalkınmalarına milletlerarası ekonomik ve mali destek
sağlanması ve bu arada bir kalkınma bankası kurulması yöntindeki temas ve girişimleri hakkında bilgi vermiştir. Azerbaycan tarafı,
Türkiye’nin bu girişimlerini memnuniyctle karşıladığını ve kuvvetle
desteklediğini ifade etmiştir.
Taraflar, ticari ve ekonomik isbirliğini daha da gelistirmek ve
derinleştirmek hususunda karşılıklı önerilerde bulunmuslar ve Karma Ekonomik Komisyon kurulması hususunda like mutabakatına
varmışlardır.
Öte yandan taraflar, Türk firmaları ile Azerbaycan makamları
arasında Gence otomobil fabrikasının yapım ve işletmesi ve Azerbaycan petrolünün boru hattıyla Hopa üzerinden Karadeniz’e sevki
gibi hususlarda imzalanan sözleşmeleri memnunlukla kaydetmişler.
Bakü, 3 Mayis 1992
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ ARASINDA EĞİTİM, ÖĞRETİM,
UZMANLIK HİZMETLERİ, TEKNİK VE BİLİMSEL
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Aşağıda Tarallar olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cuinhuriyeti:
Birbirlerinin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlügüne
saygı ve içişlerine karışmama ilkeleriyle uyumlu olarak aralarındaki
işbirliğinin gelistirilinesine yönelik kararlılıklarını teyid ederek;
Aralarındaki dil, tarih, kültür ve gelenek yakınlığının çok yönlü işbirliği geliştirilmesi için sağlam bir zeinin oluşturduğuna dair
inançlarını yineleyerek;
24 Ocak 1992’de Ankara’da imzalanmış bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Dostluk İşbirliği ve
İyi Komşuluk Anlaşrnası”na atıfta bulunarak ve
İki ülke arasındaki rnevcut işbirliğini ve dostluğu çeşitlendirmek
ve geliştirmek arzusundan hareketle, eğitirm öğretim uzmanlık hizmetleri teknik ve bilim alanlarında Cia işbirliği yapmayı arzu ederek,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
MADDE I. Anlaşmanın Amacı
Bu Anlaşmanın arnacı, Taraflar arasında eğitim, öğretim, uzmanlık hizmetleri, teknik ve bilim alanlarında işbirliğini tesis ve icra etmektir.
MADDE II. Tanımlar
Bu Anlaşmanın Amaçları bakımından:
1- Gönderen Devlet: Eğitici ve eğitilen personelin rnensup olduğu Taraf,
2- Kabul Eden Devlet: Eğitici veya eğitilen personelin ister devamlı surette ister geçici olarak ülkesinde bulunduğu Taraf,
3- Eğitici Personel: Taraflardan birinin uyruğuna mensup olup
bu anlaşmanın amaçları için diğer tarafın ülkesinde eğitmen öğretmen, yöşnetmen uzman teknik eleman ve gözlemci sifatıyla bulunan personel
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4- Eğitilen Personel: Taraflardan birinin uyruğuna mensup olup
bu Anlaşmanın amaçları için diğer tarafin ülkesinde öğrenci kursiyer
ve görevbaşı eğitim sıfatıyla bulunan personel,
5- Yakınlar: Taraflarin ülkelerinde bulunan eğitici ve eğitilen
personelin eş ve çocukları ile gönderen devletin yasalarına göre nafaka yükümlülüğü kendisine ait olan ve fiilen onunla birlikte ikamet
eden şahıslar,
6- Amir: Eğitici ve eğitilen personelin bulunduğu ve jstihdam
edildiği eğitim ve ögretim kurumlarının en yetkili personeli,
7- Yetkili Makam: Duruma göre Türkiye’de Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Azerbaycan’da ise Turkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği anlamındadır.
MADDE III. İşbirliği Alanları
I Eğitim öğretim uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri alanındaki
işbirliği:
a) Değişik düzeylerden kurumlardan ve branşlardan gelen eğitilen personelin karşılıklılık esasına göre mesleki öğretim ve eğitimlerinin geliştirilmesi.
b) Eğitici öğretmen yönetmen ve bilimsel araştırma yapan kişilerin konuk eğitici öğretmen danışman veya araştırmacı düzeyinde
karşılıklı temas görüşme ve ziyaretler yapılması;
c) Tarafların aynı düzeydeki eğitim ve öğretim kurumlarının mezunları araştırmacıları öğretmen danışmnan ve uzmanlarının diğer
ülkedeki seminerlere. toplantılara ve konferanslara katılımlarını ve
ilgili kurumları ziyaretlerini sağlayacak önlemlerin alınması ve teşvik edilmesi:
d) Tarafların eğitilen personele ülksinde araştırma ve incelemeleri izlemelerini ve üstlenmelerini sağlayacak burslar verilmesi:
e) Bilim eğitim, öğretim uzmanlık ve danışmanlık alanlarında
Taraflara yarar sağlayan deneyimlerin ve bu alanlardaki sorunları
incelemek isteyen heyetlerin değişiminin sağlanması; hususlarını
kapsar.
Bu alanlardaki işbirliği faaliyetleri taraflar arasında yapılacak tamamlayıcı ve uygulamaya yönelik protokollerle ayrıntılı olarak saptanacak ve uygulanacaktır.
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2- Teknik ve Bilimsel Alandaki işbirliği:
a) Taraflar aralarında bir danışma ve irtibat mekanizması oluşturmak suretiyle:
Araştırma/Geliştirme ve Bilimsel işbirliği
- Teknolojik Gelişme ve Yenilikler
- Teknotoji İşbirliği
alanlarında yapılacak görüşmelerle Teknik Komiteler oluşturacaklar ve bu alanlardaki işbirliği faaliyetlerini iki taraf arasğnda
yapğlacak “Tamamlayıcı Anlaşmalar” ve ilgili “Uygulama Protokolleri” çerçevesinde yürüteceklerdir.
b) Taraflar üçüncü ülkelerden sağladıkları teknik bilgi ve deneyimleri, bu ükelerle yaptıkları ikili/çok taraflı anlaşmaların hükümlerine uymak koşulu ile mübadele edebileceklerdir.
c) Taraflar, bilimsel proje ve programların değişimi ile bilimsel
konferans, toplantı, uzman ye yetiştirilmesi mühendis değişimi ve
ortak bilimsel labaratuvarların kurulmasını teşvik edeceklerdir.
MADDE IV. Karma Komisyon/Teknik Komiteler
1- Bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması ve amaçlarına
ulaşmasını teminen Taraflar,
Türk-Azeri Karma Komisyonu’nu (bundan sonra “Komisyon”
olarak alınacaktır) kurmayı kararlaştırmışlardır.
2- Bu Anlaşmaya bağ1ı olarak düzenlenecek eğitim, öğretim,
danışmanlık hizmetleri, teknik ve bilim alanlarındaki Tamamlayıcı
Anlşmaıar ve Uygulama Protokollerinin uygulanması, izlenmesi ve
gelişirilmesi amacıyla ve Tarafların mutabakatıyla Komisyon bünyesinde Teknik Komiteler oluşturabilecektir.
3- Komisyon ve Teknik Komitelere, iki tarafın ilgili faaliyet
alanlarında yetkili Uzman Devlet Memurları başkanlık edeceklerdir.
Taraflar, Komisyon ve Teknlk Komitelerde gerekli gördükleri temsilcileri görevlendirebilirler.
4- Kornisyon Teknik Komiteler jlke olarak yılda bir kere dönüşümlü olarak Türkiye ve Azerbaycan’da toplanacaklardır. Kornisyonş Teknik Komitenin oturumlarını Evsahibi Ülke Heyeti Başkanı yönetecektir.
5- Taraflar Komisyon toplantılarında gündeme dahil edilecek çeşitli faaliyet alanlarını Komisyon toplantısından en az üç ay önce
karşılıklı mutabakatla belirlemiş olacaklardır.
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6- Heyet Başkanları Komisyon gündeminde yer alan bütün konular ve programlar hakkında birbirlerine diplomatik kanaldan yazılı olarak bilgi vereceklerdir.
7- Akil Taraf Büyükelçitikleri, komisyonun birer üyesi olarak,
bu Anlaşma hükümleri uyarınca icra edilecek faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesine katilabileceklerdir.
8- Komisyon ve Teknik Komitelerin her bir oturumunun düzenlenmesi ve yürütilmesi ile ilgili masraflar, uluslararası ulaşım giderleri ve yevmiyeler hariç olmak üzere karşılıklılık esasına göre Evsahibi Ülke tarafından karşılanacaktır.
MADDE V. Yargı Yetkisi ve Zarar/Ziyanın Tanzimi
1- Bu Anlaşmanın amaçları için Taraf ülkelerde bulunan eğitici
ve eğitilen personel ile bunların yakınlari üzerinde gönderen Devlet
yargı yetkisini kullanacaktır.
2- Her iki Taraf , Bu Anlaşmanın uygulanması sırasında diğer
tarafın mal veya kişilerine kendi vatandaşları veya tüzel kişilerince verilen zarar ve ziyanı, ulustararası hukuk ve ilgili düzenlemeler
uyarınca tazmin etmekle yükümlüdür.
3- Yargı yetkisi ve zarar/ziyanla ilgili hususlar bu anlaşma uyarınca taraflar arasında yapılacak “Uygulama Protokolü” ile saptanacaktır.
MADDE VI. Milli Hususlar
Bu Anlaşmanın kapsamında bulunan eğitmi (öğretim uzmanlık
ve danışmanlık hizmetleri ile teknik ve bilimsel işbirliği faaliyetleriyle ilgili mali hususlar, bu Anlaşmaya bağlı olarak yapılacak uygulama Protokolünde ayrıntılı bir şekilde belirlenecektir.
MADDE VII. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Anlaşmanın yorumu ve uygulamasına ilişkin herbangi bir
uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda, Taraflar bu sorunu en kısa
sürede ve Komisyon çerçevesinde görüşmeler yoluyla veya ber iki
Tarafın mutabık kalacağı bir yöntemle çözümleyeceklerdir.
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MADDE VIII.Tarafların Diğer Uluslararası Anlaşmalardan
Doğan Yükümlülükleri
Bu Anlaşmanın Hükümleri her iki ülkenin taraf olduğu diğer
uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini etkilemez ve diğer devletlerin çıkarlarına karşı kullanılamaz.
MADDE IX. Onay ve Yürürlüğe Girme
İşbu Anlaşma, her iki Tarafın kendi hukuki usullerine uygun
olarak onaylanacak ve onaylandığını bildiren notaların teati edildiği
tarihte yürürlüğe girecektir.
MADDE X. Tadil ve Gözden Geçirme
Taraflardan herbiri gerek gördüğünde bu Anlaşmanın tadilini veya gözden geçirilmesini önerebilir. Bu durumda Taraflar söz
konusu tadil veya gözden geçirme için en kısa sürede görüşmelere
başlayacaklardır. Üzerinde mutabık kalınan tadil veya değişiklikler
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ilgili IX’uncu Maddedeki hüküm
uyarınca yürürlüğe girecektir.
MADDE XI. Yürürlük Süresi ve Sona Erdirme
1-Bu Anlaşma 5 yıl sure ile geçerli olacaktır. Taraflardan biri bu
ilk 5 yıllık surenin bitiminden önce bu Anlaşmanın feshini ihbar ettiği takdirde birer yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
2-Taraflardan birinin bu Anlaşma hükümlerine uyamaması veya
diğer tarafın uymadığı sonucuna varması halinde taraflar sorunu Komisyon çerçevesinde çözümlemek üzere en kısa sürede görüşmelere
başlmayacaklardır.
İşbu Anlaşma Bakü’de 3 Mayıs 1992’de Türkiye ve Azerbaycan
Türkçesinde iki örnek olarak ve her iki metin de aynı biçimde geçerli olmak üzere düzenlenrniştir.

Türkiye Cumhuriyeti Adına Azerbaycan Cumhuriyeti Adına
Hikmet Çetin
Dışişleri Bakanı

Hüseyn A. Sadıkov
Dışişleri Bakanı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK
BAKANIĞI ARASINDA TIP VE SAĞLIK ALANINDA 1991-1995
YILARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI MUTABAKAT
ZAPTI

Türkiye Cumhuriyeti sağlık Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 13/5/1992 tarihinde yapılan
görüşmede aşağıda sıralanan konularda işbirliği yapma hususunda
mutabakata varmışlardır:
- Özürlülerin tıbbı-sosyal rehabilitasyon protez ve ortopedi sahalarında her iki ülke bilim adamlarının beraberce kongre seminer ve
panel düzenlemeleri.
- Türkiye’de mevcut Fizik Tedavi ve Özürlüler Rehabilitasyon
Merkezleri ile Azerbaycan Rehabilitasyon Merkezi’nde sakatların
tıbbj ve sosyal rehabilitasyonu ile ilgili bilim adamlarının ihtisaslarının arttırılması.
- Bakirköy Ortopedi Teknik Okulunda Bakü Protez Ortopedi Rehabilitasyon Merkezi için Teknik elemanların yetiştirilmesi.
- Bakü Petrol Akademisine bağlı özürlüler için kurulmuş İşletmecilik ve Bilgisayar Mühendisliği konularında Yüksek Öğrenim
veren okulumuzda ihtisaslarının temini.
- Almanya’nın Otto-Bokk firması ile yapılmış olan teknoloji antlaşması çerçevesinde Bakü Protez Ortopedi Rehabilitasyon Merkezinde Türk özürlüler için protezler yapılmasına imkan verilmesi.
- Yukarıda sözü edilen bu yardımlaşmaların gerçekleşmesi için ilgililere gerekli talimatların verilmesi ve her konuda desteklenmesi.
Dr. Yıdırım Aktuna
T. C. Sağlık Bakanı

Lidisa Rasulova
A.C.Sosyal Güvenlik Bakanı

TEK – AZERENERJİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
MADDE 1. TARAFLAR
Bu çerçeve sözleşmesi aşağıdaki maddelerde açıklanan teknik
işbirliğinin bu sözleşme maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesin646

de karşılıklı yerine getirilmesi için bundan böyle TEK olarak anılacak TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Türk yasaları altında çalışan ve tamamı devlete ait bir kamu hizmeti işletmesidir) ile AZERENERJİ (Azerbaycan yasaları altında
çalışan ve tamamı devlete ait bir kamu hizmeti işletmesidir) olarak
anılacak Azerbaycan Enerji Bakanlığı arasında 25/6/1992 tarihinde
Ankara’da imzalanmıştır.
Tarafların kanuni adresleri aşağıda belirtilmiştir:
TEK : Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler
ANKARA - TÜRKİYE
AZERENERJİ: Azerbaycan Enerji Başkanlığı
Cad. No: 10 BAKÜ - AZERBAYCAN
Yukarıda adreslen belirtilen TEK ve AZERENERJİ’njn her ikisi
de büyük elektrik şebekelerinin ve bunlara ilişkin tesislerin yönetirni
konusunda ortak ilgi alanı bulunan kamu kuruluşlarıdır.
MADDE 2.SÖZLEŞMENİN AMACI:
Gerek TEK gerekse AZERENERJİ teknoloji çevre sorunları ve
yönetim konularında teknik işbirliği yapmak için anlaşmaya varmış
olup karşşılıklı işbirliği ilişkilerini daha da güçlendirmeyi ve çeşitlemeyi amaçlarnaktadır.
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Yukarıdakj amaca ulaşmak için her iki taraf aşağıdaki işbirliği
yollarını kullanmayı kabul etmişlerdir:
3.1- Bakü’ye veya Ankara’ya (ve/veya tarafların kendi ülkelerinde olmak üzere belirleyecekleri bir rnerkeze) prensip olarak bir defa
yönetimsel ve teknik bilgi alışvenşi misyonu göndermek,
3.2- Özel problemlerde danışmanlık için taraflardan herhangi birinin isteği halinde uzrnan veya uzmanlar göndermek,
3.3- Taraflardan herhangi birinin isteği halinde teknik materyal
(döküman, bilgisayar programı vb.) sağlamak.
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MADDE 4-MASRAFLARIN ÖDENMESİ:

Yukardaki esasları belirtilen ve özellikle 3. maddede ifade edilen
işbirliği işlemlerine ilişkin masrafların karşılanmasında taraflar aşağıdaki şekilde hareket edecektir.
4.1- Yukarıdaki 3.1 ‘nci rnadde ile ilgili olara uluslararası havayolculuğu ücretleri heyeti gönderen tarafça ve heyeti kabul eden
ülkedeki masraflar ise heyeti alan tarafça karşılanacaktır.
4.2- Yukandaki 3.2 ve 3.3 maddeleriyle ilgili olarak gerekli rnasraflar işbirliğini isteyen tarafça karşılanacaktır. Ancak 3.3 rnaddesiyle ilgili olarak, eşer istenen teknik materyal hazır veya kolaylıkla
temin edilebilirse bunlar için ücret alınmayacaktır.
4.3- Bu nedenle yukarıdaki 3.2 veya 3.3 rnaddelerinde belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, tarafların herhangi birince işbirliği istediğinde bulunması halinde teklifi alan taraf bu hizmetin karşılığı
olarak istediği masrafları ayrıntılı olarak karşı tarafa bildirecektir.
Böylece işbirliği konusu ve karşılığında ödenecek bedel üzerinde
tarafların karşılıklı rnutabık kalması durumunda gerekli ek anlaşma
yapılacaktır.
MADDE 5. BELGE VE VERİLERİN SAKLANMASI:

TEK ve AZERENERJİ arasında mübadele edilen bütün bilgi ve
verilen ticari gizlilik esasına göre işlem görecektir. Bununla beraber
söz konusu bilgi ve veriler bunların sahibi olan tarafın önceden yazılı mutabakatı olmasi halinde Türk yada Azerbaycan Hükümeti’nin
yetkili kılacakları makamlara veya herhangi bir üçüncü tarafa verilebilirler.
Ayrıca bu anlaşma tarafların halefleri ve bu konuda izin verdikleri görevliler için de başlayıcı olacak ve yararlanmalarını garanti
edecektir.
MADDE 6. SÖZLEŞME DİLİ:

Bu sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak yapılacak işbirliğine
ait işlemler ve yazışmalar Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca
tarafların yazışma adresleri yukarıda I. rnaddede belirtilen adresler
olacaktır. Diğer bir şekilde temin edilenler dışında. bu anlaşma al648

tında iletişimi yapılan bildiriler tarafların 1. rnaddedeki adreslerine
yazılı olarak gönderilecektir. Bu yazışmaların alındı makbuz tarihlerinde teslimlerinin yapıldığı kabul edilecektir.
MADDE 7. SÖZLEŞME VE EK PROTOKOL MASRAFLARI:

Bu sözleşmeden bu sözleşmeye ek olarak yapılacak protokol ve
ek sözleşmelerden doğacak her türlü vergi tarafların kendi ülkelerindeki kanuni esaslara bağlı olarak ve işbirliğine ait işlemi alan kuruluş tarafından ödenecektir.
MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

TEK veya AZERENERJİ tarafından daha önceden son verilmesi
hususunda yazılı bir bildiri ile teklif edilmedikçe bu sözleşme imza
tarihinden itibaren 3 yıl rnüddetle geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır. Anlaşmayı sona erdiren yazılı bildiriler teklif edilen son verme tarihinden 3 ay önce verilecektir. Bu anlaşma taraflar arasında
karşılıklı mutabakat sağlanması dururnunda aynı süre ve şartlarla
uzatılabilecektir.
MADDE 9. SORUMLULUK:

Tarafların yukarıda 3.2 ve 3.3 rnaddelerinde belirtilen iş kapsamınna ilişkin olarak sözleşme süresi içerisinde herhangi bir yazılı
talebi olması halinde işbu sözleşme taraflara hiçbir hukuki ve mali
sorumluluk getirmeyecektir.
İşbu sözleşme 9 madde olarak TEK ve AZERENERJİ’nin en
üst organları tarafından yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından
25/6/1992 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
Türkiye Elektrik Kurumu
Genel Müdürlüğü Adına
Birkan ERDAL
Genel Müdür

AZERENERJİ
Adına
Mehmet HOVRUZOV
Enerji Bakan Yardımcısı
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PROTOKOL

“Türkiye Elektrik Kurumu” Ankara birinci taraf olarak “AZERENERJİ” Bakü ikinci taraf olarak ve “SAKMTAVARENERGO”
Tiflis üçüncü taraf olarak 24-25 Haziran 1992 tarihleri arasında
Ankara’da toplanmış olup; taraflar aşağıdaki şekilde temsil edilmişlerdir.
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
Birkal ERDAL
Genel Müdür
Adnan YARDIMCI
Genel Müdür Yardımcısı
Yalçin BALCI
Yükşek Tevzi Dairesi Başkanı
Güner AŞAN
APK Dairesi Başkanı
Nur YILDIRIM
APK Müdür
O. Nuri DOĞAN
YTD Müdür Yardımcısı
Erdoğan GÖĞER
APK Başmühendis
Gülgün ÖZDURAN
APK Endustri Mühendisi
AZERENERJI
Mehmet NOVRUZOV
Seyyar BORANÇILI

Eneiji Bakan Yardımcısı
AZERANADOLU Temsilcisi

SAKMTAVARENERGO
Yuri CHEDİA
Marlen DZNELADZE
Süleyman BERİDZE
Guram ÇUMBURİDZE

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Acaristan Bölge Müdürü
Başmühendis

Taraflar; toplantı sonunda aşağıdaki hususlarda karşılıklı mutabakata varmışlardır.
1-29.4.1992 tarihinde Ankara’da Türkiye-Gürcistan arasında
imzalanan protokolün 1. maddesi uyarınca Gürcistan Azerbaycan ve
Türkiye arasında yapılması düşünülen paralel çalışma imkanlarının
araştırılması konusunda Gurcistan; kendi sistemleri ile ilgili bilgileri
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Türk Tarafına vermiştir. Türk tarafı Gürcistan’ın vermiş olduğu bu
bilgiler ışığında Azerbaycan ve Gürcisian’ın paralel çalışma ile ilgili
olarak teklifi inceleyecek ve 1992 yılı sonundan önce Tiflis’te yapılacak toplantıda elde ettiği sonuçlar hakkında bilgi verecektir.
2-Gürcistan tarafı yapılmasi düşünülen paralel çalışmanın Türkiye. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya arasında yapılmasını teklif etmıştır. Konunun taraflarca incelenmesi kararlaştırılmıştır.
3-Gürstan tarafi Hopa Termik santralinin fuel-oil’inin kendilerince sağlanarak üretim yaptırılması yapılan bu üretimin Gürcistan’a
verilmesini teklif etmiştir. Teklif Türk tarafınca prensip olarak uygun karşılanmıştır. Ancak konunun; Gümrük vergi, mevzuat ve işletme açısından incelenmesi gere-mektedir. Yapılacak incelemelerden
sonra bu işletmenin ne şekilde ve hangi şartlarda olacağı Gürcistan
tarafına daha sonraki toplantıda bildirilecektir.
4-Gürcistan Poti şehrinde 1350 MW’lik (takriben 700 Milyon
Dolar tutarında) bir Doğal Gaz Santrali inşa etmek istediğini ve bu
konuda TEK’jn katkısını beklediklerini ifade etmişlerdir.
TEK konuya olumlu bakmaktadır. Katkısının ne olabileceği konusunda cevabını yapılacak ilk toplantıda bildirecektir. Ayrıca Çoruh nehri üzerinde kurulmasi düşünülen ortak Hidroelektrik Santral
konusunda da bu toplantıda daha detaylı görüş bildirilecektir.
Bu protokol her biri eşdeğer geçerlikte 3 orjinal kopya halinde
Türkçe olarak hazırlanmış olup, 25.6.1992 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
Türkiye Elektrik Kurumu
Birkal ERDAL
Genel Müdür

AZERENERJİ
Mehmet NOVRUZOV
Enerji Bakan Yardımcısı

SAKMTAVARENERGO
Yuri CHEDİA
Genel Müdür
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HALK TAHSİLİ NAZIRLIĞI
İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ARASINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASI

Azerbaycan Cumhunyeti Halk Tahsilj Nazırlığı ve Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından egemen Azerbaycan
ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında eğitim-öğretim alanındaki ilişkilerin geliştirilemsini sağlamak için aşağıdaki konularda anlaşmaya
vardılar:
1. Ortaokul ve lise öğrencilerinin okutulmak üzere karşılıklı olarak mübadelesi (koşullar görüşülecek).
2. Talebelerin okutulmak üzere karşılıklı olarak mübadelesi
(sayı: ilk yıl 100 kişiden başlayarak 500 kişiye çıkabilecek).
3. Taraflarca görgü mübadelesi yapmak için öğretmenlerin 1
veya 2 aylık sürelerle karşılıklı değişimi sağlanacaktır.
4. Her iki ülkenin öğretim üyesi ve elemanlarının görgü mubadelesini yapmak için 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık sürelerle karşılıklı
olarak değişimi.
5. Türkiye tarafı Azerbaycan’dan gönderilen Rus dili ve edebiyati öğretim elemanlarını kendi üniversitelerinde öğetim üyesi olarak kabul eder buna karşılık Azerbaycan tarafı Türkiye’nin Türk dili
ve edebiyati öğretim elemanlarının Azerbaycan’ın üniversitelerinde
öğretim üyesi olarak kabul eder.
6. Her iki Bakanlıkta çalışanların görgü ve bilgilerini arttırmak
için bir aylık sürelerle personel mübadelesinde bulunacaktır.
7. Türkiye tarafı teknik liselerde eğitim-öğretim görmek üzere
8’inci sınıftan sonra (9-10-11’ci sınıflar için) Azerbaycan ‘dan öğrenci kabul edecektir.
8. Bakü’de Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığının uygun gördüğü bir binada Türkiye tarafı bir Türk okulu açacaktır. Bu okulda dersler Türkçe İngilizce olarak işlenecek. Bu okul Türkiye’den
Bakü’ye gelecek Türk işadamlarının öğretmenlerin diplomatların
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sanatçıların yabancıların ve aynı zamanda Azerbaycanlıların çocuklarnın okutulması amacı ile açılacaktır.
9. Taraflar birbirlerinin tarih kültür ve edebiyatının kendi ülkelerinde tanıtılmasında yardımcı olacaklardır.
10. Taraflar arasında fizik matematik biyoloji kimya ve diğer
alanlarda olimpiyatlar düzenleneccektir.
11. Hükümetlerce Türkiye ve Azerbaycan’da karşılıklı olarak
“Dil ve Kültür Merkezleri” kurulacaktır.
12. Latin klavyesine göre daktilo öğretiminde yardımcı olmak
için Türkiye’den öğretmen göndirilecektir.
13. Taraflar bilimsel alanda her türlü eğitim-öğretim araç ve gereçlerini (videokasetleri teyp bantları belgesel filmler gibi) karşılıklı
olarak mübadele edeceklerdir.
14. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’nin Bakü’de okutulacak öğrencilerin ve Azerbaycan’da konuk olan misafirler için ayrıca bir yurt binası inşa edecektir (bu binanın bir hissesi yurt diğeri ise
Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığının misafirhanesi olacak.)
15. Taraflar bu Anlaşmada gösterilen konuların gerçekleştirilmesini sağlayacak ve eğitim-öğretim işbirliğini geliştirmek için 6 kişilik (taraflardan üçer kişi) bir Daimi Komisyon oluşturacaktır.
16. Ders programları incelenerek karşılıklı olarak yer alabilecek
konular “Daimi Komisyon” tarafından tespit edilerek her iki Bakanlığa öneride bulunacaktır.
17.İş bu anlaşma Türkçe ve Azerbaycanca olarak iki nüsha tanzim edilmiştir, her iki metni uygundur.
18. Anlaşma imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Azerbaycan Cumhuriyeti Halk
Tahsili Nazılığı

Türkiye Cumhutiyeti Milli
Bakanlığı

Bakan Pro.Dr. Rafig Babaşoğlu

Kenan Kolukısa, Müşteşar
Yardımçısı Feyzullayev
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLI EĞİTİM BAKANLIĞI İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HALK TAHSİLİ
BAKANLIĞI ARASINDA EĞİTİM KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ
MUTABAKAT ZAPTI
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Azerbaycan
Halk Tahsili Bakanlığı Türkiye ve bağımsız Azerhaycan Cumhuriyetleri arasında eğitim konusunda ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili
aşağıda ki konularda mutabakata varmışlar:
1. Orta ve lise öğrencilerinin eğitimi ile ilgili karşılıklı değişimi
(ikili mutabakat esasında).
2. Öğencilerin eğitimi ile ilgili ikili değişimi (ilk elapta 100 kişi
olmak üzere ileriye yönelik bu sayıyı 1000 kişiye yukseltmek).
3. Taraflar arasında orta okul eğitmenlennin bir veya iki aylik
staj görmeleri karşılıklı olarak temin edilecek.
4. Her iki ülkenin yüksek ve orta okul hocalarının 3 ay, 6 ay ve 1
senelik staj görrneleri ile ilgili karşılıklı değişimi.
5. Türkiye tarafı Azerbaycan’dan gelen Azerbaycan ve Rus dili
ve edebiyat hocalarını kendi universitelerinde Azerbaycan tarafi ise
Türk dili ve edebiyatı hocalarını kendi üniversitelerinde hoca olarak
görevlendirmeyi taahhüt ediyorlar.
6. Her iki ülke bakanlıkları görevlerinin bilim ve deneyimlerini
geliştirmek amacıyla bakanlıklar arasında bir aylık işbirliği değişimi.
7. Türkiye tarafı teknik okullarda eğitim yapmak için 8. sınıfı
bitiren (9-10-11. sınıflar için) Azerbaycanli öğrencileri kabul edecektir.
8. Türkiye tarafı Bakü’de Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığının
uygun görduğu bir binada Türk okulu açacaktır. Bu okulda eğitim
Türk ve yabancı dillerde yapılacaktır. Okul Türkiye’den Bakü’ye
gelen Türk işadamları hocaların sanat adamlarının diğer yabancıların ve aynı zamanda Azeri çocuklarının eğitim görmesi amacı ile
açılacaktır.
9 Taraflar kendi tarih kültür ve edebiyatının öğrenilmesinde karşılıklı yardımlar düzenlenecek.
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10. Taraflar arasında lisan kültür bilim teknik ve spor dallarında
olimpiyatlar düzenlenecek.
11. Her iki hükümetin girişimi ile Türkiye ve Azerbaycan’da
karşılıklı olarak “Eşğitim merkezi” açacaklar.
12. Latin alfabesi ile daktilolarda yazabilmeyi öğretmek için
Türkiye’den eğitmenler gelecek.
13. Taraflar eğitim alanında her türlü araç ve gereçlerin (videokaset teyp bantları belgesel filmler ve audi araçlar gibi) karşılıklı
mübadelesini yapacaklar.
14. Turkiye Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’nin Azerbaycan’da
eğitim gören öğrencileri Azerbaycan’da misafir bulunan temsilciler
için ayrıca bir konut yapacaktır (Binanın bir kısmı konut olarak diğer bir kısms ise Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığı’na ait otel gibi
kullanılacaktır.)
15. Taraflar işbu Anlaşma’da belirtilen maddelerin uygulanmasını sağlamak ve eğitim alanında ortaklaşa iş yapmak amacı ile 6
kişilik “Daimi Komisyon” (her taraftan üçer kişi olmak üzere) kuracaklar.
16. Ders programları araştırılarak ikili mutabakata varılmış maddeler “daimi komisyon” tarafından kabul edilerek uygulama için her
iki bakanlığa tavsiye edilecek.
17. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığına bir matbaa sağlayacak, Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığı
sözü geçen matbaanın uygun bir binada yerleştirilmesini temin edecek.
Azerbaycan’daki mevcut basımevleri ile bağlı diğer konular Daimi komisyonca incelenecektir.
18. Latin alfabesi konusu ile ilgili Azerbaycan’daki orta okul öğretmenlerine yardım maksadyla Türkiye’den Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığına orta okul hocaları göndenlecektir.
19. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’dekl İmam-Hatip liseleri ve İlahiyat rakültelerinde öğretim yapacak Azerbaycan Halk
Tahsili Bakanlığı tarafından seçilen 50-100 talebe ve öğrenciye burs
verilecek.
20. Türkiye’deki mesleki teknik liselerinde eğitim yapacak yüz
kadar öğrenci yurtlar temin edilecek.
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21. Azerbaycan tarafından çeşitli seviyeler için hazırlanacak alfabe kitabı Türkiye tarafından bedelsiz olarak bastırılacaktır.
22. Azerbaycan mesleki teknik okullarında Türkiye tarafından
deneyim laboratuvarları kurulacaktır.
23. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’dekl İmam-Hatip
liseleri ve İlahiyat fakültelerine Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığı
tarafından göndenlecek 100 kadar öğrenci ve talebeyi burs ve öğrenci yurdu temin edecek.
24. İşbu Anlaşma maddeleri okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim öğretim merkezlerini ihtiva ediyor.
25. Azerbaycan’da açılacak her derece ve kademedeki özel eğitim merkezlerinin faaliyete başlaması için verilecek izinlerde dahil
Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı idari ve maddi teknik yardım da sağlayacaktır.
26. Türkiye Cumhurlyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında
yapılacak öğrenci değişim eğitim bakanlıklarının karşılıkli mutabakatı ile gerçekleştirilecektir.
27. Iki ülke eğitim kululuşları arasındaki ilişkiler ve bununla ilgili ülkeleriniz arasındaki karşılıklı ziyaretler yetkili organları tarafından hazirlanmış düzene uygun şekilde gerçekleştirilecektir.
28. İşbu Anlaşma Türk ve Azerbaycan dillerinde olmak üzere iki
nüshada düzenlenmiş ve her iki metin aynı derecede geçerlidir.
29. İşbu Anlaşma imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe geçiyor.
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Türkiye Cumhuriyeti
Milli Eğitim Bakanlığı
Adına

Azerbaycan Cumhuriyeti
Halk Tahsilli Bakanlığı
Adına

Bakan: Köksal Toptan

Başkan: Prof. Dr. Rafıg Babaşoğlu
Feyzullayev

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HALK TAHSİLİ NAZIRLIĞI
İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ARASINDA EĞİTM-ÖĞRETİM ALANINDA İŞBİRLİĞI
ANLAŞMASI

Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Tahsili Nazırlığı ve Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından egemen Azerbaycan
ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında eğitim-öğretim alanındaki ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak için aşağıdaki konularda anlaşmaya
vardılar:
1. Ontaokul ve lise öğrencilerin okutulması üzere karşılıklı olarak mübadelesi koşullar görüşülecektir. 2. Talebelerin okutulmasi
üzere karşılıklı olarak mübadelesi (sayı: ilk yıl 100 kişiden başlayarak 1000 kişiye çıkabilecek). 3. Taraflarca görgü mübadelesi yapmak için öğretmenlerin 1 veya 2 aylık sürelerle karşılıklı degişimi
sağlanacaktır. 4. Her iki ülkenin ööğretim üyesi ve elemanlarının
görgü mübadelesini yapmak için 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık sürelerle
karşılıklı olarak değişimi 5. Türkiye tarafı Azerbaycan’dan gönderilen Azerbaycan ve Rus dili ve edebiyati öğretim elemanlarını kendi
üniversitelerinde öğretim üyesi olarak kabul eder buna karşılık Azerbaycan tarafi Türkye’nin Turk dili ve edebiyatı öğretim elemanlarını Azerbaycan’ın üniversitelerinde öğretim üyesi olarak kabul eder.
6. Her iki Bakanlıkta çalışanların görgü ve bilgilerini arttırmak için
bir aylık sürelerle personel mübadelesinde bulunacaktır. 7. Türkiye
tarafı mesleki ve teknik liselerde egiti-öğretim görmek üzere 8’nci
sınıftan sonra (9-10-11) Azerbaycan’dan öğrenci kabul edecektir. 8.
Bakü’de Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığının uygun gördüğü bir
binada Türkiye tarafı bir Türk okulu açacaktır. Bu okulda dersler
Türkçe ve yabancı dillerde işlenecek. Bu okul Türkiye’den Bakü ‘ye
gelecek Türk işadamlarının öğretmenlerin diplomatların sanatçıların
yabancıların ve aynı zamanda Azerbaycanlıların çocuklarının okutulması amacı ile açılacaktır. 9. Taraflar birbirlerinin tarih kültür ve
edebiyatının kendi ülkelerinde tanıtılmasında yardımcı olacaktır. 10.
Taraflar arasında dil kültür ilim teknik ve spor alanlarında yarışmalar düzenleyeceklerdir. 11. Hükümetlerce Türkiye ve Azerbaycan
‘da karşılıklı “Eğitim Merkezleri” açılacaktır. 12. Latin klavyesine
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göre daktilo öğretiminde yardımcı olmak için Türkiye’den öğretmen
gönderilecektir. 13. Taraflar bilimsel alanda her türlü eğitim öğretim
araç ve gereçlerini (video kasetleri teyp bantları belgesel filmler ve
görsel-işitsel araçlar gibi) karşılıklı olarak mübadele edeceklerdir.
14. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’nin Bakü’de okutulacak öğrencileri ve Azerbaycan’da konuk olan misafirler için ayrıca
bir yurt binası inşa edecektir. (Bu binanin bir hissesi yurt diğeri ve
Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’nın misafirhanesi olacak). 15.
Taraflar bu Anlaşmada gösterilen konuların gerçekleştirilmesini
sağlayacak ve eğitim-öğretim işbirliğini geliştirmek için 6 kişilik
(taraflardan üçer kişi) bir Daimi Komisyon oluşturacaktır. 16. Ders
programları incelenerek karşılıklı olarak yer alabilecek konular “Daimi Komisyon” tarafından tespit edilerek her iki bakanlığa öneride
bulunacaktır. 17. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Azerbaycan Tahsil Bakanlığına bir matbaa tahsis edliecektir. Gerekli bina
Azerbaycan Tahsil Bakanlığınca sağlanacaktır.
Azerbaycan’daki diğer matbaalarla ilgili hususlar Daimi
Komisyon’da müzakere edilecektir. 18. Latin alfabesi konusunda
Azerbaycan’daki öğretmenleri yetiştirmek üzere Türkiye’den Azerbaycan Tahsil Bakanlığına öğretmen gönderilecektir. 19. Türkiye’deki İmam-Hatip liseleri ile İlahiyat Fakilitelerinde öğrenim görmek üzere Azerbaycan Halk Tahsili Bakanlığınca seçilecek 50-100
öğrenciye Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı burs sağlayacaktır. 20.
Türkiye’deki mesleki ve teknik liselerde öğrenim görmek üzere 100
kadar öğrenciye yatılı okuma imkanı sağlavackatır. 21. Azerbaycan
tarafindan çeşitli seviyeler için hazırlanacak alfabe kitabı Türkiye
tarafından bedelsiz bastırılacaktır. 22. Azerbaycan’daki mesleki ve
teknik okullarda Türkiye tarafindan örnek labaratuvarları kurulacakır. 23. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığınca İmam-Hatip
liseleriyle İlahiyat Fakültelerinde Azerbaycan Halk Tahsili Nazifliğinin göndereceği 100 kadar öğrenciye bursluluk ve yatılılık imkanı
sağlanacaktır. 24. İşbu Aniaşma hükümleri okul öncesi eğitimden
yüksek öğretirn dahil olmak üzere her türlü örgün ve yaygın eğtim
kurumlarını kapsar. 25. Azerbaycan ‘da açılacak olan her derece ve
kademedeki özel eğitim kurumlarının kuruluşunda ve öğretime başlaması için verilecek izinlerde T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca idari
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ve teknik yardırnda bulunacaktır. 26. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arastnda yapılacak olan öğrenci değişimleri
Eğitim Bakanlıklarının izinleriyle gerçekleşecektir. 27. İki ülkenin
eğitim kurumları arasındaki her türlü denklik işlemleriyle yatay ve
dikey geçişler tarafların yetkili makamlarınca tespit edilecek olan
esaslara göre yapılır. 28. İşbu Anlaşma Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi olarak iki nüshada tanzim edilmiştir. Her iki metni uygundur. 29. Anlaşma imzalandığı andan itibaren yürürllüğe girer.
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti
Halk Tahsili Nazırlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Bakan: Prof. Dr.Rafıg
Babaşoğlu Feyzullayev

Müsteşar Yardımcısı
Kenan Kolukısa

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ ARASINDA ULUSLARARASI
KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti iki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak yolcu
ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.
Madde 1: Bu Anlaşma hükümleri yolcu ve eşyanın diğer Akil
Taraf ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar ile bir Akil Taraf ülkesine veya
ülkesinden ve Akil Taraflardan biri üzerinden transit olarak karayoyuyla uluslararası tasımasına uygulanır.
TANIMLAMALAR
Madde 2: Bu Anlasmada:
“Tasımacı” terimi Akil Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya tasımaya yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kisiyi,
“Tasıt” terimi;
i) şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya tasımak üzere veya
bu tasıtları çekrnek üzere imal edilmiş ve kendi gücüyle hareket
eden bir karayolu taşıtını, veya
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j) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen tasıtlar ile yolcu veya
eşya tasımak amacıyla römork veya yarı römorklardan oluşan bir
tasıt kombinasyonunu
“İzin belgesi” terimi Akil Taraflardan birinde kayıtlı tasıta diğet
Akil Tarafa girip çıkabilmesi veya transıt geçebjlmesi için bir Akil
Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlasma’da öngörülen diğer izin
belgelerini
“Kola” terimi Akil Tarafların yetkili makamları tarafından yıllık
olarak verilecek izin belgeleri sayısını
“Düzenli servis” terimi belirli bir guzergahta önceden saptanmış
zaman ve ücret tarifesine göre iki Akil Taraf ülkesi arasında yolcu
tasımasını,
“Düzenli transit servisi” terimi bir Akil Taraf ülkesinde baslayan
ve diğer Akil Taraf ülkesini yolcu indirmeden ve bindirmeden geçen
ve üçüncü bir Devlet topraklarında sona eren düzenli servisi,
“Mekik servis” terimi bir ve kalkış noktasından planlanmış kalma
süresine göre gruplandırılmıs yolcuların bir ve aynı yere tasınması
ve planlanan kalma süresi sonunda her bir grubun kalkış noktasına
getirilmesini (Birlikte dışa seyahat eden yolcuların tümü birlikte geri
dönmek zorundadır. İlk dönüş seyahatı ile en son gidis seyahatı bos
olarak yapılır).
“Kapalı-kapı servis (turist taşımacılığı)”terimi yolcu indirip bindirmeden aynı yolcu grubunun aynı tastlla tasıdın tescil edildiği Akil
Taraf ülkesindeki bir noktadan baslayan ve bu ülkede sona eren tur
tasımasını “Transit taşıma” terimi kalkış ve variş noktaları bir Akil
Tataf ülkesinin dışında olan noktalar arasında o Akil Taraf ülkesi
üzerinden yapılan yolcu ve esya tasımalarını ifade eder.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 3: Akil Taraflardan her biri bu Anlasma hüküklerine uymak kaydıyla diğer Akil Tataf yolcuları bunların kisisel esyaları ile
ticari eşya ve tasıtlarına kendi yetkili makamlarınca tespit edilmiş
güzergahlardan geçis hakkını tanıyacaktır.
Madde 4: Her Akil Taraf kendi milli mevzuatına göre diğer Akil
Tarafın taşımacılarına kendi topraklarına kaşılıklı olarak mutabık
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kalınan yerlerde büro açma ve/veya temsilciler veş/veya acentalar
atama izni verilecektir
Taşımacı diğer Akil Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir.
Madde 5: Akil Taraflar toprakları üzerinden transit geçen diğer
Akil Tarafın taşıtlarondan
a) Karayolu ait yapısının kullanılmasından alınan ücretler paralı
karayolu ve köprüler),
b) Karayolunu bakım ve korunmasına karayolu ve taşımanın
yönetimine ilişkin giderleri karşılamak için alınan ücretler,
c) Yakilın ulusal ve uluslararası fiyatları arasındaki farkı karşılamak üzere ayrıcalık gözetmeksizin alınacak ücretler,
d) Taşıtın ağırlığı boyutları ve yukü Akil Tarafların milli mevzuatında belirtilen sınırlaıi aştığı takdirde alınan ücretler,
dışında herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmi (gümrük
vergisi dahil) almayacalardır. Akil Tarafların toprakları üzerinden
transit taşımalar karşılıklılık esasına göre yukarıda (b) paragrafında
belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir.
Madde 6: Akil taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer
Akil Taraf ülkesinde bulundukları sırada trafik ve taşima nizamlarını
ihmal ettikleri takdirde; bu ülke yetkili makamları gerekli yasal tedbirleri alacaktır.
Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihmallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan ülkenin yetkili makamları diğer Akil Taraf
yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir.
Madde 7: Akil tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyonu kurulacaktır. Karma Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Bu Anlaşma’nın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek,
b) İzin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve
usullerini saptamak.
c) Bu Anlaşma’nın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar
arasında doğrudan çözümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak,
d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer bütün hususları gözden
geçirmek ve bu hususlar ile ilgili tavsiyelerde bulunmak,
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e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kılınacak diğer
hususları incelemek.
Karma Komisyon gerektiği takdirde Akil Tarafların birinin talebi
üzerine sıra ile Türkiye ve Azerbayca ‘da toplanacaktır.
Karma Komisyon toplantısında görüşülecek gündem yukarıda
belirtilen görevler ışığında Akil Taraflar arasında diplomatik yoldan
önceden hazırlanacaktır.
Karma Komisyon bu Anlaşma’nın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önerebilir. Bu öneriler Akil Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur.
Madde 8: Akil Tarafların birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar
diğer Akil Taraf topraklarındaki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşımayacaktır.
Diğer Akil Taraf ülkesinin yetkili Makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça bir Akil Taraf taşıması diğer Akil Taraf topraklarından üçncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.
Madde 9: Bir Akil Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşı bu
amaçla bir izin belgesi verilmedikçe kendi ülkesine veya üçüncü bir
ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Akil Taraf ülkesine giremeyecektir.
YOLCU TAŞIMALARI
Madde 10: Akil Taraflardan birinin taşımacısı diğer Akil Taraf
yetkili makamından önceden yıllık izin belgesi alarak diğer Taraf
ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden düzenli
transit servisi işletebilir.
Madde 11: Akil Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir
taşıtla yapılacak kapalı kapı servis (turistik taşıma) ve mekik servis
izin belgesine tabi olmayacaktır.
EŞYA TAŞIMALARI
Madde 12: Aşağıda belirtilen haller dışında Akil Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapılacak transit eşya taşımaları kotaya
dayanan izin belgesine tabi olacaktır:
a) Cenaze taşımaları (özellikte bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla),
b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları,
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c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gosterilen spor faaliyetleri ve
radyo programları düzenlenmesi, televizyon ve sinema çekimleri
için eşya teçhizat ve hayvanların taşınması,
d) Sanai eserlerinin taşınması,
e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması,
f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtlann taşınması,
g) Post taşımaları,
h) Hava taşıma güzergahlarının değiştirilmesi halinde hava lisanlarından arızı olarak mal taşımaları,
i) Tabii afetler halinde yardım malzemesi taşımaları,
j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları,
k) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştıralacak diğer
haller.
Madde 13: İzin belgeleri yıllık olacak ve her yılın Kasım ayında
bir sonraki yılın belgeleri teati edilecektir. Gerektiği hallerde Akil
Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve karşılıklı mutakabat
üzerine ek izin belgeleri de teati edilebilir.
Transit izin helgesi Akil Taraf ülkesi üzerine ve/veya izerinden
bir gidiş/dönüş için geçerli olacaktır.
Belge bir taşıt ve adına düzenlenmiş taşımacı için geçerli olacak
ve devredilemeyecektir.
Madde 14: Özel bir izin belgesi verilmedikçe, Akil Taraflardan
birinin ülkesinde tesciledilmiş bir taşıt, diğer Akil Taraf ülkesine
eşya taşıdıktan sonra kendi ülkesine veya üçüncü ülkelere dönüş
yükü alamayacaktır.
Madde 15: Silâh, cephane, askeri malzeme, patlayıcı maddeler
ile diğer tehlikeli maddelerin iki ülke arasında veya Akil Tarafların
birinin ülkesinden transit taşınması özel izne bağlıdır.
İnsan hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsade edilmeyen
maddelerin Akil Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 16: Akil Taraflar yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin
gümrük ve diğer formalitelerin münkün olduğu kadar kolaşlaştırılması basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördükleri
bütün tedbirleri alacaklardır.
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Madde 17: İşbu Anlaşma’ya göre eşyanın karayoluyla uluslararası taşınması TIR Karnesi Teminatından Eşyannın Uluslararası
Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve/veya tarafların ulusal kanun ve
nizamlarına tabi olacaktır.
Karayolunda uluslararası taşıma yapan taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (“triptik” veya “Carnet de passage”) ile ulusal kanun ve
nizamlarına göre gereken belgeler bulanucaktır.
Madde 18: Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt gümrük
vergisi ile diğer vergi ve resimlerinden muaf olacaktır. Standart depo
taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur.
Madde 19: Taşıtların arıza nedenlyle değiştirilen parçaları ya
ülke dışına çıkarılaca veya gümrük makamlarının gözetiminde imha
edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir.
Yedek parçanın ithali kanun ve nizamlarına tabi olacaktır.
Madde 20: a) Yolcular bagaj ve/veya eşyanın Akil Tarafların
toprakları arasında ve/veya üzerinden transit olarak uluslararası taşımasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında üçüncü şahıslara
verilecek zararları karşılamak üzere her bir Akil Tarafta yürürlkteki
kanun ve nizamlara uygun sigorta yaptırılacaktır. b) Yolculara bagaj
ve/veya eşyaya taşınma sırasında uğrayacakları zararları karşılamak
üzere taşıtın tescil edildiği Akil Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara uygun olarak sigorta yaptırılacaktır.
Madde 21: Akil Taraflar arsındaki taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler Akil Taraflarda yürürlükte bulunan paraya
ilişkin kanun nizam ve kurallara göre Akil Taraf yetkili Bankalarınca
kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır.
Madde 22: Kaza bozulma ve diğer güçlükler halinde bu olaylarün ülkesi üzerinde vuku bulduğu Akil Taraf yetkili makamları bu
konudaki rapor ve araştırma ve sonuçlarını diğer Akil Tarafa vetkililere ileteceklerdir,.
Madde 23: Akil Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşimacılar diğer Akil Taraf ülkesinde karayolu trafiğini
düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır.
İşbu Anlaşma kapsamına girmeyen taşımacılıkla ilgili diğer hususlar Akil Tarafların kanun nizam ve kurallarına tabii olcaktır.
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Madde 24: İşbu Anlaşma’ nın uygulanmasından sorumlu yetkili
makamlar:
A) Türkiye için:
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı
Ankara
B) Azerbaycan için:
“Azeravto Nakliyat Devlet Konsemi”
Bakü
Madde 25: Bu Anlaşma Akil Tarafların milli mevzuatına göre
onay işlemlerinin tamamlandığını belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
Bu sure sona ermeden üç ay önce Akil Taraflardan biri Anlaşma’yı
sona erdirmek istediğini diğer Akil Tarafa yazılı olarak bildirrnedikçe Anlaşma kendiliğinden birer yıl süreler için yenilenecektir.
2 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da iki orjinal nüsha halinde Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi olarak imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA UZMAN EĞİTİMİ
KONUSUNDA PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti aralarındaki fevkalade iyi ilişkileri mümkün olan her alana yaymak arzusu ile aşağıdak konularda anlaşmışlardır:
1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti emrine pazar ekonomisi bankacılık uluslararası ticaret
uluslararası bankacılık ve benzeri konularda kullanılmak üzere 100
uzmana burs tahsis edecektir.
Türk tarafı en kısa sürede Türkiye’deki bu tr kursların bir listesini iletecektir.
2. Önerilen kurslar konularına göre değişmek üzere iki ila dört
aylık bir süreyle kapsayacak ve mümkün olan hallerde iş başında
eğitimi de öngörecektir.
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Gerekli görülen hallerde adaylar Türkçe ve İnglizce bir dil adaptasyon kursuna tabi tutulacaklardır.
3. Eğitilecek kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetince seçileceklerdir. Programlardan azami istifadeyle sağlayabilmek amacı
ile adayların tahsillerine dil yeteneklerine geçmiş tecübelerine azami
dikat sarfedliecektir.
Bakü’dekl Türkiye Büyükelçisi adayların seçimine katılacaktır.
4. Her aday grubunun eğitim konusuna Azerbaycan Hükümeti
karar verecektir.
5. Azerbaycan Hükümeti adayların isimleri konuları dil bilgileri
ve benzerini içeren dosyalarını en az 60 gün önceden Türk makamlarına iletecektir.
6. Eğitim görecek kişilerin Türkiye’ye ve Türkiye’den yol masrafları Azerbaycan Hükümetince karşılanacaktır.
İaşe ibate ve eğitime ilişkin diğer masraflar Türk Hükümetince
karşılanacaktır.
7. Azerbaycan hükümeti’nin diplomatik yollardan başvurusu
halinde Türk Hükümeti Azerbaycan Hükümeti’nce karar verilecek
kurumarda danışman olarak görev yapmak üzere Azerbaycan’a uzmanar göndermek için tüm gayretleri sarfedecektir.
8. Her iki Taraf bu program için veya ayrı ayrı uluslararası kuruluşlardan veya üçüncü taraflardan destek sağlamaya çaba harcayacaklardır.
Taraflar syrıca bu alandaki işbirliklerini kurumsalaştırmak ve şüreli bir “Eğitim Merkezi” kurmak ve diğer ülkelen bu programlardan
yararlanmaya davet edebilmek için uluslararası kuruluşlardan ve
üçüncü taratlardan teknik yardım ve mali destek aramak konusunda
anlaşmışlardır.
9. İşbu Protokol iki yıl yürülükte kalacak ve Taraflardan biri sürenin sona ermeşinden 3 ay önce sona erdirlimesini talep etmediği
takdirde iki yıllık bir süre için geçerli uzatılmış sayunacaktır.
2 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da Türkiye Türkçesi ve Azeri
Türkçesinde her ikisi de geçerli iki nüsha olarak imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
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Azerbaycan Hükümeti
Hükümeti Adına

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KÜÇÜK VE ORTA
ÖLÇEKLİ SANAYİİ GELİŞTİRME ALANINDA TEKNİK
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar ikili görüşmelerden sonra aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
AMAÇ
1. Bu Protokol her iki ülkede müteşebbüslerin becerilerinin geliştirilmesi ve müteşebbüslerin
Yönetim
İş idaresi
Teknoloji
alanında kendi iş yerlerini kurabjlmeleri ve kendi ülke pazarlarında ve dış pazarlarında yetenek kazanabilmeleri için bilgi ile teçhiz edilmelerini öngörmektedir.
KAPSAM
2. İşbu Protokol,
a) İki ülke arasında müşterek yatırım ve imalat bilgi ve teknoloji
üretimi ve yaygınlaştırılması ürün geliştirilmesi kalite kontrolü pazarlama, yönetim ve benzeri konularda işbirliğini,
b) Küçük ve orta ölçekli sanayilerinin kendi aralarında sağlam
rekabeti için sağlam bir ortam hazırlamayı,
c) Üniversiteler ve kurumlar arasındakı işbirliği çerçevesinde
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii desteklemeyi kapsar.
YÖNTEMLER
3. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti’nce seçilecek müteşebüsleri Türkiye’de bilgi ve beceri
kazanmaları için eğitecektir.
4. Talep üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mevcut ve ileride kurulacak Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiilerin geliştirilmisi için
danışmanlık hizmetleri verecektir.
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5. Her iki Hükümet Üniversitelerinin olanaklarından Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayiilerin yararlanabilmeleri için gerekli organizasyonu kuracaklardır.
TÜRKİYE’DE TEKNİK EĞİTİM
6. Eğitim kursu adayların tahsil düzeyi becerileri ve tecrübelene göşre 2 ila 4 ay olarak programlanacaktır. Gerektiğinden adaylar
Türkçe ve İngilizce dil kursuna tabi tutulacaktır.
7. Türkiye Cumhunyeti Hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti emrine en fazla 100 burs tahsis edecektir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti bursların hangi dallarda
kullanılacağına karar verecek ve adayların isimleri tecrübeleri ve
dallarını 60 gün önceden Türk Tarafına bildirecektir.
MALİ HÜKÜMLER
8. Bu Protokolün 3. ve 7. maddeleri uyarınca Türkiye’ye gönderilecek adayların Türkiye’ye gidiş geliş yol rnasrafları Azerbaycan
Cumbunyeti Hükümeti tarafından Türkiye’deki iaşe ibate vs. masrafları Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER
9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sanayi Bakanlığına bağlı
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESI BAŞKANLIĞI “KOSOEB” bu protokolün
hükümlerini uygulamakla görevlendirmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti bir birimini goşrevlendirecek ve bunu Türk Tarafına bildirecektir.
10. İşbu Protokol 2 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da Türkiye
Türkçesi ve Azeri Türkçesinde ikiside aynı derecede geçerli iki nüsha olarak imzalanmış olup imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
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Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turistik ilişkilerin ve iki Devletin resmi turizm kuruluşları arasında bu alanda işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı isteyerek,
İki Devletin bu alanda uzun vadeli ve sıkı işbirliğinin karşılıklı
fayda temellerine dayanarak kurulmasına gösterdikleri ilgiyi gözönünde dikkate alarak iki ülke arasında karşılıklı tanılma ve anlayışın
sağlanması bakımından turizmin önemini anlayrak
1 Ağustos 1975 tarihinde Helsink ‘de imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Nihai Belgesi hükümlerine uygun olarak
bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesi için çabaların bir araya getirilmesi gerektiğini kaydederek aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır:
MADDE I: Akil Taraflar her iki ülke vatandaşlarının birbirlerinin tarihi kültürel ve turistik değerlerini daha iyi şekilde tanımaları
amacıyla aralarındaki enformasyon dokümantasyon ve tanıtma materyallerl değişiminin daha da arttırılması yönünde çaba sarfedeceklerdir
MADDE II: Akil Taraflar her iki ülke vatandaşlarının karşılıklı
turistik gezilerini teşvik için kendi mevzuatlarına uygun olarak gereken kolaylıkları sağlayacaklardır. Taraflar. karşılıklı fayda temellerine dayanarak her iki ülkenin turistik olanaklarını daha iyi bir şekilde
tanıtmak amacıyla turizmle uğraşan uzmanların gazetecilerin ve TV
ekiplerinin ziyaretlerini teşvik edeceklerdir.
MADDE III: Akil Taraflar birbirlerinin turistleri için vize hudut
ve gümrük formalitelerini karşılıklı olarak kolaylaştırmaya çalışacaklardır.
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MADDE IV: Akil Taraflar kendi ülkelerinde turizmin geliştirilmesi için turistik reklam faaliyeilerini karşılıklılık esasına göre teşvik edecekler ve bu amaçla karşılıklı olarak turistik enfarmasyon
büroları açma imkanlarını araştıracaklardır.
MADDE V: Akil Taraflar turistik trafiğinin iki yönlü olarak araştırılması amacıyla kendi seyahat kuruluşları arasında dinamik bir işbirlişi kurulmasını teşvik edeceklerdir.
MADDE VI: Akil Taraflar turizm planlaması yatırımları turistik tesis restorasyonu işletmesi ve ortak şirketler kurulması konularında, edindikleri deneyimlerden birbirlerini yararlandırmaya ve bu
konular etrafında ortak projeler düzenlemeye çaba sarfedeceklerdir.
MADDE VII: İşbu Anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlayacak
işbirliği sorunları ve önlemlerini incelemek üzere her iki ülkenin
resmi turistik kuruluş temsilcileri aşamalı olarak sıra ile her iki ülkede toplantılar düzenleyeceklerdir. Toplantı tarihi ve gündemi her iki
ülkenin resmi turistik kuruluşlarının yetkili yöneticileri tarafından
ortaklaşa belirlenecektir.
MADDE VIII: Taraflar turizm eğitimi alanındaki deneylmlerinden birbirlerini yararlandırma ve bu amaçla ortak projeler geliştirme
ve karşılıklı olarak burs ve uzman temin etme imkanlarını araştıracaklardır.
MADDE IX: İki ülke arasındaki turizme ilişkin ödemeler her iki
ülkede yürürlükte bulunan kambiyo yasalarına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli
Bankası tarafından kaşılıklı olarak alınan konvertibi döviz üzeriden
gerçekleştirilecektir.
MADDE X: Akil Taraflar uluslararası nitelikteki turistik toplantı
ve gösterilerde işbirliği ve dayanışma içinde olmaya özen göstereceklerdir.
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MADDE XI: İşbu Anlaşma yürürlüğe girmesini müteakip 5 yıllık bir süre için geçerlidir. İşbu Anlaşma Akil Taraflardan biri tarafından 3 ay önceden bildirlmek suretiyle feshedilmediği takdirde, her
defasında 5 yıllık bir süre için kendiliğinden yenilenmiş olacaktır.
MADDE XII: İşbu Anlaşma her iki tarafın yasalarına yugun olarak gerekli formalitelerin yerine getirilmesini teyit eden onay belgelerinin teati edilmesini müteakip yürürlüğe girecektir.
İşbu Anlşma Ankara’da 1 Kasım 1992 tarihinde Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesinde iki nüsha olarak imzalanmış olup her iki
metin aynı derecede geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Azerbaycan Cumhuriyeti
Adına

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK
KOMİTESI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
AMAÇ
Bu işbirliğinin amacı serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde
bulunan Azerbaycan Cumburiyeti’nin bu süreci daha kısa bir sürede
aşması için gerekli olan bilgi sistemi ve istatistik altyaptsını uluslararası standartlarda kurma ve geliştirme çalışmalarına bu programda
yer alan projeler yoluyla yardımcı olmak ve bilgi değişimini sağlamaktır.
HEDEFLER
Bu işbirliği programı ile öngörülen prjeleri uygulayarak;
-İstatistik çalışmalarında tanım kapsam ve metodoloji birliğini
sağlamak, Mukayeseler imkan vermek amacıyla uluslararası kuruluşların çalışmaları ile uyumlu istatistiklerin üretilmesini sağlamak,
- Türkiye ile uluslararası kuruluşlar arasında varolan işbirliği imkanlarından Azerbaycan’ın da yararlanmasını sağlamak ve iki ülke arasında
modem kanallar üzerinden bilgi değişimini geştirmek hedeflenmiştir.
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UYGULAMA PLANI
1- Durum tespiti:
Bu aşamada Devlet İstatistik Enstütüsü’nden 3-5 kişilik uzman
bir heyetin Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesini ziyaret ederek;
a) İstatistik faaliyetlerinin yasal ve idari çerçevesi,
b) İstatistik faaliyetlerinin çeşitliliği nitelik ve niceliği,
c) metodolojik çalışmalar ve güvenililirliği
d) temel istatistik ve ekonomik göstergeler konularında tespit çalışmaları yapması ve bilgi derlemesi planlanmıştır.
2- Ônceliklerin belirlenmesi:
Birinci aşamada elde edilen bilgilerin ışığında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi’nin derhal kısa orta ve uzun dönemlerde ele alması gereken çalışmalar belirlenecek ve bir rapor
hazırlanacaktır. Hazırlanan rapor Türkiye ve Azerbaycan’da düzenlenecek seminerlerde her iki kuruluş uzmanlarınca tartışılacak ve
öncelikli projeler belirlenecektir.
3- Projelerin gözden geçirilmesi ve uygulanması:
Bu aşamada uygulanacak olan projeler gözden geçirilirken her
iki proie kapsamında yer alan
a) Eğitim,
- sınıf çalışmalı
- İşbaşın
b) danışmanlık,
c) metodoloji transferi,
d) yayın ve dökünan temini,
e) uygulama el kitabı hazırlanması
gibi konuların kapsamı, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden belirlenecek ve projeler uygulanacakAşağıda yer alan projeler ana hatlarıyle ve tahmini öncelik sıralarına göre gösterilmiştir. İki ülke arasındaki görüsmelere göre
çeşitlendirilebilir veya öncelik sıraları değisebilir. Her durumda bu
projeler ihtiyaca göre ayrıntılı olarak yeniden ele alınacaktır.
4- Program kapsamında ele alınacak projeler:
4.1. İstatistik faaliyetlerinin yasal ve İdari çerçevesi
4.2. Ulusal Hesaplar Sistemi
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Faaliyet
- kuruluş yasası
- hak ve sorumluluklar
- idari yapı
- kişisel bilgi güvenliği
- kamu özel işbirliği ilkeleri
- ulusal hesaplar sisteminin tanıtımı
- sınıf eğitimi
- uygulamalı eğitim
- el kitabı hazırlanması
- GSM Danışmanlık hizmeti
- Masraf ve Hasıla Danışmanlık hizmeti
4.3. Sanayi istatikleri
- sınıf eğitim
- uygulamalı eğitim
- işyeri kayıtları
- GSM Sayımları
- sanayi anketleri
- uluslararası standartlar
- sınıflandırmalar
4.4. Sanayi üretim istatistikleri
- kısa dönemli üretim anketleri
- eğitim anketleri
- örnekleme teknikleri
- soru kağıdı
- medoloji
- uygulamalı eğitim
- danışmanlık hizmeti
4.5.İmalat Sanayi istatikleri
-uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
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- değerlerdirme
- tablolama
4.6. Fiyat istatistikleri
- Tüketici fiyatları
- toptan eşya fiyatları
- tanımsal fiyatlar
- ihraç ürünlerinin fiyatlandırma
- mekanizmasının tanımı
- komisyoncu (aracı) fiyatları
- ihraç ürünleri fiyat dinamiğinin tanıtımı
- indeksler
- sınıf eğitim
- uygulamalı eğitim
- el kitabı hazırlanması
- danışmanlık hizmeti
- uluslararası standartlar
4.7. Dış ticaret istatikleri HS sınıflandırma çalışmasının yapılması
- diğer uluslararası sınıflandırmalarla uyum
çalışmalarının yapılması
- tanıtım ve kavramlar
- bilgi akış sistemi
- dış ödemelerin takibi için prensiplerin
gelişmesi
- dış ticaret gümrük istatikleri
metodolojisinin hazırlanması
- veri toplama ve değerlendirme
sisteminin kurulması
- gamrük ve istatistik teşkilatları
arasında dış ticaret işlemlerinin
ilişkilendirilmesi
- indeks çalışmaları
- eğitim
- danışmanlık hizmeti
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4.8. İşgücü istatistikleri - hanehalkı işgücü anketlerini
geliştirilmesi
- işgücü çalışma işsizlik göştergelerinin
göstergelerin tavsiyelere göre uyarlanması
metodolojik dökümanların hazırlanması
- uluslararası tanımlar
- soru kağıdı hazırlanması
- anket teknikleri
- uluslarası meslek sınıflandırılmasının
uyumunun sağlanması
- danışmanlık hizmeti
4.9. Tarım istatikleri - tarım sayımları
- örnekleme anketleri
- uluslararası tanım ve kavramlar
- ulusal yöntem geliştirme
- tarımsal üşretimin takibi
- anket düzenleme teknikleri
- veri akış sisteminin kurulması
- uygulamalı eğitim
- danışmanllık hizmeti
4.10 Veri tabanları, veri toplama - mevcut donanım ve yazılıarın
dururmunun sistemleri ve veri işleme
- tespiti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
- eğitim
- danışmanlık hizmeti
4.11. Nüfus ve demografi istatikleri
- nüfus sayımları
- demografi anketleri
- tanım, kapsam, yöntem, uygulama
- eğitim
- danışmanlık hizmetleri
4.12 İnşaat istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
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- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.13. Ulaştırma ve Haberleşme İstatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.14. Turizm istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.15. Madencilik istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tarım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.16. Eğitim ve kültür istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
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4.17. Adalet istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.18. Sağlık istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.19. Kamu hizmetleri istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.20. Çevre istatistikleri
- uluslararası sınıflandırma
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
- soru kağıdı
- diğerlendirme
- tablolama
4.21. Hayat seviyesi istatistikleri
- uluslararası sınıflama
- tanım ve kapsam
- derleme yöntemi
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- soru kağıdı
- değerlendirme
- tablolama
4.22. Maliye bütçe ve banka istatistikieri
- uluslararası standartlara uygun olarak para
göstergeleri ve banka hesaplarınn
belirlenmesi
- iç ve dış devlet borçlarını hesaplamak için
metodolojinin hazırlanması
4.23. Milli Hesaplar sistemi standartlarına göre
sekörlerarası denge hesaplarının hazırlanması
- Sektörlerarası dengenin incelenmesi
- Sektörlerarası dengeler sisteminin ve
bilgisayar yazılımlarının sağlanmas.
- Sektörlerarası dengelerin milli hesaplar hazırlanması
4.24. Gayrı Safı Yurtiçi Hasıla’nın uluslararası mukayesenin
oluşturulması
- GSYİH’nın uluslararası karşılaştırılmasının yapılabilmesi
için metoloji hazırlanması
- karşılıştırmaları sağlamak için bilgisayar yazılımlarının
hazırlanması
- GSYİH’nın Azerbaycan-Türkiye mukayesesinin sağlanması, analizi ve geniştirilmesi
4.25. Ödemeler dengesi hesaplarının oluşturulması- ödemeler
dengesi hesaplarının uluslarası para fonu metodlarına göre oluşturulması için gerekli olan bilgilerin belirlenmesi
- Ödemeler dengesi hesaplarının cari işlemlere göre kurulma metodlarının hazırlanması
- ödemeler dengesi hesaplarının denenmesi
- ödemeler dengesi hesaplar sisteminin uluslararası standartlarda oluşturulması
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4.26. Devlet kayıtlarının yaratılması - devletlerarası karşılıklı faaliyet gösteren müessese ve teşkilatların kayıtlarının yaratılması
4.27. Sınıflandırma ve kodlama sisteminin - ekonomik ve sosyal bilgi uluslararası standartlara göre hazırlanması sınıflandrma ve
kodlama sisteminin yaratılması için metedoloji hazırlanması
- tüm çalışmalar için sınıflandırmaların yapılması için uluslararası sınıflandırmalarla uygunluklarının sağlanması
- katalog sisteminin yaratılması ve uygulanması devlet katalog
sisteminin yasal esaslarının hazırlanması
- uluslararası standartlarda “bar kod sistemi”nin geliştirilmesi

İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ UYGULAMA
ZAMANI VE SÜRESİ

a) Bu işbirliği programı iki ülke yetkilileri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
b) Uygulama süresi, program kapsamında yer alan projelerin
uygulama sürelerine bağlıdır. Ancak programın uygulanması 3 yılı
aştığı takdirde uzatılması için tekrar görüşmeler yapılabılır.
Her iki ülkenin yetkili makamları T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü
ile Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi arasında islevsel iliskinin
sağlanması için rnasrafları taraflara ait olmak üzere etkili haberleşme sistemini kurarlar.
c- İşbu Anlaşma 2 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da Türkçe ve
Azerice iki nüsha olarak yapılmıs olup her iki metinde aynı derecede
geçerlidir.
T.C. Başbakanlık
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet İstatistik Komitesi
Adına
Adına
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULAŞTIRMA
ALTYAPISI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti iki ülke arasında mevcut dostluk ortak tarihi ve kültürel
beraberliğe dayalı olarak ulaştırma altyapısı geliştirmek için aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır.
MADDE 1: Taraflar ulaştırma altyapıları inşaatı alanındaki işbirliğini gerçekleştirmek ve bu işbirliğini ifa ederken ekomonok liberalizasyon politikasının uygulanmasında birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmak konusunda mutabık kalmışlardır.
MADDE 2: Taraflar, aşağıdaki ulaştırma altyapıları insaatı alanlarında teknik ve idari
konularda tecrübe değişiminde bulunmak üzere uzman teatisinde bulunacaklardır:
a) Liman inşaatı
b) Demiryolu altyapısı inşaatı
c) Hava meydanları inşaat
MADDE 3: Türkiye aşağıdaki hususlarda Azerbaycan ‘a yardımcı olacaktır:
- Liman kıyı yapıları demiryolu havaalanı inşaatları konusunda
her türlü etüd proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri;
- Yapılacak inşaatların (liman demiryolu havaalanı) Azerbaycan
Cumhuriyeti ilgili kuruluşların keşif ve şartname hazırlanarak ulusal veya uluslararası ihaleye çıkmasını sağlayacak organizasyonun
kurulması.
MADDE 4: Taraflar serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde
ulaştırmanın çeşitli alt sektörlerinde yenileme ya da yeni inşa edilen
kuruluşlarda orlaya çıkabilecek sorunlara ilişkin olarak bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak seminer ve sempozyumlar düzenlemek
konusunda mutabık kalmışlardır.
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MADDE 5: Bu Anlaşma onaylandığını bildirir diplomatik bildirimlerin yapılmasını müteakip 2 yıl yürürlükte kalır. Taraflar bitim
tarihinden 3 ay önce fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde Anlaşmanın yürürlük süreci otomatik olarak birer yıllık süreler halinde
uzar.
Bu Anlaşma her ikiside geçerli olmak üzere Türkçe ve Azerice
ikişer nüsha olarak Kasım 1992 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye Cumhutiyeti
Hükümeti Adına

Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

MUTAKABAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Dışışleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin’in
başkanlığındaki Türk heyeti ile Azerbaycan Cumhunyeti Dışışleri
Bakanı Sayın Tevfik Kasımov başkanlığındaki Azerbaycan Heyeti
ikili ticaretin finansmanı Azerbaycan’da müteahhütlik hizmetlennin
teşvik edilmesi ve yine Azerbaycan da Türk ve/veya ortak girişim
şeklindeki yatırımların geliştirilmesine yönelik uygulamalar hususunda görüşmelerde bulunmuşlardır.
I. Teknik heyetler iki ülke arasındaki ticaret hacminin arıttrılması amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankasi A.Ş. (bundan böyle Türk
Eximbank olarak anılacaktır) tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümetinin belirleyeceşi yetkili bir bankaya (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) çerçeve kredisi açılmasının uygun olacağı hususunda mutabık kalmışlardır. Bu kredi Türkiye’den Azerbaycan’a
bundan böyle gerçekleştirilecek yeni ihracat işlemlerini kapsayacaktır. Banka bu kredi çerçevesinde yapılacak ithalatı Azerbaycan ekonomisinin acil ihtiyaçlarını da dikkate alarak işlem bazında onaylanacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Banka’nın bu kredi
çerçevesindeki yükümlülüklerini garanti edecektir.
Kredinin şartları ihraç edilecek mat ve teçhizatının cinsine, sözleşme tutarına ve ödeme vadelerine bağlı olarak ihracat finansmanı
alanındaki ulusal ve uluslararası politika kural ve teamüllere uygun
olarak belirlenecektir.
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2- Heyetler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Azerbaycan’da Türk Müteahhitlik firmalarına Azeri ve/
veya üçüncü ülke firmalarıyla ortaklık şeklinde gerçekleştirilecek
müteahhitlik hizmetlerinin teşvik edilmesi için Türk Eximbank tarafindan özel bir finansman kolaylığı sağlanması konusunda mutabık
kalmışlardır.
3- Türk müteşebbisşerin Azeri veya üçüncü ülke firmalarıyla Azerbaycan’da gerçekleştirecekleri yatırımların teşvik edilmesi
amacıyla Türk Eximbank söz konusu yatırımlara yurt dışı yatırım
sigortası programı çerçevesinde garanti sağlayacaktır.
4- Heyetler yukarıda belirtilen kredi garanti ve sigorta programları ile yaratılacak finansman imkanlarıyla ilgili anlaşmanın sonuçlandırılması için Türk Eximbank ve Banka’nın müzakerelerde
bulunmasına karar vermişlerdir. Bu çerçevede yaratılacak imkanin
tutarı 250 milyon ABD Doları’nı aşmayacaktır.
5- Heyetler yukarıda anılan konularda görüşmelerin bu
Muhtıra’da belirlenen çerçeve içinde en kısa zamanda sonuçlandırılmasını kararlaştırmışlardır.
Bu Mutakabat Muhtırası Türkçe iki nüsha halinde 2 Kasım 1992
tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Hikmet ÇETİN
Dışişleri Bakanı

Tevfik KASIMOV
Dışişleri Bakanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETİ HÜKÜMETÜ ARASINDA HABERLEŞME
ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti;
Aralarındaki mevcut tarihi ve kültürel bağlara dayalı olarak hızla gelişmekte olan sosyo-ekonomik ilişkiler paralelinde artan haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için gerçekleştirilecek işbirliğinin
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dostluk kardeşlik ve ticari ilişkieri daha da güçlendireceşine olan
inançlarını vurgulayarak iki ülke arasında haberleşme alanında işbirliğini öngören önceden imzalanmış tüm anlaşma ve protokollere
atıfta bulunarak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan’ın gerek
Türkiye gerekse Türkiye üzerinden diğer ülkelerle otomotik telefon
haberleşmesini teminen Bakü’ye tesis etmiş olduğu IBS uydu yeristasyonu ile Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti’ne tesis etmiş olduğu 500
hatlık sayısal telefon santralini Azerbaycan Cumhuriye’tine ifade
ederek
Aşağidaki hususlarda anlaşmışlardır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan’a 2500 hatlık saytsat telefon santrali hibe edecektir. 2. Ankara-Bakü arasındaki mevcut devreler imkanlar dahilinde 1993 yılının ilk yarısında arttırılacaktır. 3.
Türkiye ile Nahcıvan arasındaki mevcut direkt devreler ihtiyaç ölçisinde arttırılacaktır. 4. Azerbaycan 5 Aralık 1992 tarihinden itibaren
Türkiye üzerinden 150 ülkeye transit telefon trafiği geçirecektir. 5.
Azerbaycan Haberleşme Bakanlığı istediği takdirde işbirliğinde bulunmak isteyen yabancı ülke firmaları ile yapılacak görüşmelerde ve
diğer uluslararası toplantılarda T.C. PTT işletmesi Genel Müdürlüğü
ile birlikte hareket edecektir. 6. Azerbaycan’ın İntelsat Eutelsat ve
İnmarsat gibi uluslararası organizasyonlarda Azerbaycan Halberleşme Bakanlığı’nca temsil edilecektir. Anılan organizasyonlara katılım
için gerekli ücret bu ülkenin telefon trafiği gelirlerinden karşılanacaktır. 7. Azerbaycan şebekesinin modernleştirilmesine yönelik olan
T.C. PTT işletmesi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Bakü Master
Planının kabul edilmesi halinde Azerbaycan Haberleşme Bakanlığı
bu plana göre hareket edecektir. İlgili planın uygulanmasında Türk
telekomunikasyon sanayii ürünlerinden azami biçimde istifade edilecektir. 8. Bağımsızlılarını henüz kazanmış bulunan Türk Cumhuriyetler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut tarihi sosyal ve
ekonomik ağlari güçlendirmek amacıyla artış gösteren haberleşme
trafiğinin gerekli şekilde teminine yönelik olarak bir Haberleşme
Birliğinin kurulması için girisimlerde bulunacaktır. Sözkonusu Birliğin ilk toplantısının 1993 yılı başında Bakü’de gerçekleştirilmesi
hususunda diğer Cumhuriyetler ile süratle temasa geçilecektir. 9.
T.C. PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü elinde ihtiyaç fazlası olan te683

leks makinalarının Azerbaycan’a satış için teklif verecektir. 10. T.C.
PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Azerbaycan Haberleşme Bakanlığı
personeline tesis edilen sistemlerin bakım ve işletmesi uluslararası
ilişkiler iki ülke arasında gerçekleşirilecek hesaplaşma milletlerarası
hesaplaşma ücretinin tespiti posta ve diğer konularda 1993 yılı başında Bakü ‘de eğitim verecek ve ilgili mevzuatın oluşturulmasında
yardımcı olacaktır. 11. Azerbaycan TV programlarının Türkiye’ye
nakil için 1993 yılının ilk yarısında mevcut yeristasyonuna veriş kolu ilave edilecektir. 12. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerhaycan
Cumhuriyeti arasında direkt uçak ve yüzey mektup ile koli postaları
düzenlenecektir. Ayrıca Acele Posta Servisi hizmetine 1993 yılı içerisinde baslanacaktır. 13. Taraflar arasındaki posta iliskileri ( isletme
Hesaplaşma vs.) UPU (Dünya Posta Birliği) kararları doğrultusunda
yürütülecektir. 14. Azerbaycan Cumhuriyeti il üçüncü ülkeler çıkışlı ve varışlı transit posta gönderilerini İstanbul Atatürk Havalimanı
Alıp-verme Merkezi üzerinden T.C. PTT işletmesi Genel Müdürlüğü de Bağımsız Devletler Topluluğu çıkışlı ve varışlı transit posta
gönderilerini Bakü üzerinden göndermeye çalısacaktr. 15. Türkiye
Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti iki ülke arasında ücretsiz
pul mübadelesi yapacak, Ülkelerinin pullarının karşılıklı olarak ve
diğer ülkelerde tanıtımını ve satısını sağlayacak ortaklaşa filatelik
faaliyetlerde bulunacak ve pul basımı konusunda işbirliği yapacaklardır.
İşbu protokol; 5 Aralık 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumburiyeti Hükümeti arasında aynı derecede geçerli Türkçe iki nüsha olarak imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Yaşar TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
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Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
Siruz ABBASBEYLİ
Haberleşme Bakanı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKAIARI KONFEDERASYONU
“HAK-İŞ”ve ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN,
TACİKİSTAN VE AZERBAYCANSENDİKALARI
FEDERASYONU KURULU ARASINDA İŞBİRLİĞİ
KONUSUNDA YAPILMIŞ SÖZLEŞMEDİR

Aralık 1992 ANKARA
Türkiye 15. Sendikaları Konfederasyonu “TÜRK-İŞ” ve yukarıda adı geçen Sendikaları Federasyonları Kurulları Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan arasında tüm düzeylerde gelişen münasebetleri
gözönünde tutarak sendikalar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek
arzusu ile işbirliği düzenleyip geliştirme konusunda ortak görüşe
varmışlardır. Bu ilişkiler karşılıklı anlayıs temelinde ve birbirinin iç
işlerine karışmama ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanılarak yapılacaktır.
Taraf Sendikaları Federasyon Kurulu ve Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu “TÜRK-İŞ” kendi faaliyetleri hakkında bilgi teatisi
yaparak aşağıdaki konular üzerinde anlaşmaya varmışlardır.
- Her iki ülkenin ekonomik koşullarında çalışanların çıkarlarını
koruma faaliyetlerinin güncel çalışma pratiği ile tanışmak için sendika yöneticilerinden oluşan heyetlerinden süregen olarak alışverişini düzenlemek;
- En iyi veriin ve sonuçlar alınabilmesi için uygun sendikal birimler arasında benzeri işletmeler arasında direkt ilişkilerin kurulmasına yardımncı olmak
- Gereken bilgilere sahip olup da karşılıklı anlaşıma varılmak
için karşılıklı bilgi alışverişini düzenlemek (literatür video filmleri
sinema filimleri. gazete ve dergiler sendika yayınları),
Bunun dikkat merkezinde profesyonel meslek eğitiminin düzenlenmesi ve işçi vasfını yükseltecek çalışmaları toplu sözleşme konulari gibi faaliyetler hakkında bilgiler olmalıdır.
- Sendikalararası diyaloğun ve birlikte hareket etmenin geliştirilmesi için hem Türkiye’de hem de Adı geçen Cumhuriyetlerde sendikal faaliyetlerin aktüel sorunları konusunda seminerler yuvarlak
masa toplantılari paneller teşkil etmek.
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- Uluslararası sendikal ve sendikal olmayan teşkilatların çalışmalarında keza her iki tarafi ilgilendiren çok yönlü ilişkiler sorunları
görüşüldüğünde fikir teatisi yapmak ve birbirlerini desteklemek.
Turistik sporcu ekiplerin folklor-güzel sanatlar kollektiflerinin
çeşitli sergiler teşkil edilmesi için karşşılıklı çıkar esasından hareket
ederek gruplar teatisi işlerinin ayarlanmasında yardımcı olmak.

TÜRKYE HAK- İŞ SENDİKALARI KONFEDARASYONU
“HAK-İS” VE AZERBAYCAN SENDİKALARI FEDERASYON
KURULU ARASINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA YAPILMIŞ
SÖZLEŞME TASLAĞIDIR

16 Aralık 1992 ANKARA
Türkiye Hak İş Sendikaları Konfederasyonu “HAK-İS” ve
Azerbaycan Sendikaları Federasyon Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti
ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında tüm düzeylerde gelişen münasebetleri gözönünde tutarak sendikalar arasındaki dayanışmayi pekiştirmek arzusu ile işbirliği düzenleyip geliştirme konusunda ortak
görüşe varmışlardır. Bu ilişkiler karşılıklı anlayış temelinde ve birbirinin iç işlerine karışmama ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanılarak
yapılacaktır.
Taraflar Azerbaycan Sendikaları Federasyon Kurulu ve Turkiye
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu “HAK-İş” kendi faaliyetleri
hakkında bilgi tealisi yaparak aşağıdaki konular üzerinde anlaşmaya
varmışlardır.
- Her iki ülkenin ekonomik koşullarında çalışanların çıkarlarını
koruma faaliyetlerinin güncel çalışma pratiği ile tanışmak için sürekli olarak sendika yöneticilerinden oluşan heyetlerin olarak alışverişini düzenlemek,
- En iyi verim ve sonuçlar alınabilmesi için uygun sendikal birimler ve benzeri işletmeler arasında direkt ilişkilerin kurulmasına
yardımcı olmak,
- Gereken bilgilere sahip olup da karşılıklı anlaşmaya varmak
için karşılıklı bilgi alıışverişini düzenlemek (literatür video filmleri
sinema filimleri gazete ve dergiler sendika yayınları),
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Bunun odak merkezinde profesyonel meslek eğitiminin düzenlenmesi ve işçi vasfını yükseltecek çalışmalar ve toplu sözleşme konuları gibi faaliyetler oluşturmalıdır.
- Sendikalararası diyaloğun ve birlikte hareket etmenin geliştirilmesi için hem Türkiye’de ve hem de Azerbaycan Cumhuriyeti’nde
sendikal faaliyetlerin aktüel sorunları konusunda seminerler yuvarlak masa toplantıları paneller tanzim etmek,
- Uluslararası sendikal ve sendikal olmayan teşkilatların çalışmalarında keza her iki tarafı ilgilendiren çok yönlü ilişkiler sorunları
görüşüldüğünde fikir teatisi yapmak ve birbirlerini desteklemek.
Turistik sporcu ekipleri folklor-güzel sanatlar kollektiflerinin
çeşitli sergiler teşkil edilmesinde karşılıklı çıkar esasından hareket
ederek gruplar teatisi faaliyeilerinin düzenlenmesine yardımcı olmak.

PRESS COMMUNIQUE

President of Azerbeijan, Ebulfez Elçibey: President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev; President of Kyrgyzhstan, Askar Akaev,
President of Uzbekistan, Islam Kerimov; President of Turkmenistan,
Saparmurad Niyazov; and President of Republic of Turkey, Turgut
Ôzal and Prime
Minister SLIleyman Demirel, meeting in Ankara on 30-31 Octoher, 1992, in the talks that took place in a very cordial and friendiy
atmosphere, in conformity with their fraiernal ties stemming from
history, have exchanged constructive and useful views on the issues
of bilaterai relations and cooperation as weli as in important regionai
and international issues.
The Heacis of State and the Prime Minister, have retreated their
commitment on the CSCE principles and provisions; have stated that
they consider CSCE as a framework which brings over their contries
to the ground of contemporary values and tie them to the international comrnunity, that they wili he in close cooperation and soiidarity
in the CSCE organizations as in ail other international organizations.
‘bey welcomed Kazakhstan ‘s proposai for the establishment of Asi687

an joint Security System and agreed that it shouid he examined in
conjunction with the CSCE.
The Heads of State and Prime Minister have stated in good faith
that they are in solidarity with the Turkish Cypriot People in their
rightful cause; expressed their determination in deveioping relations
with the Turkish Cypriot community in ail fields, including economics, trade, culture, education, sports and information.
The lleads of State and the Prime Minister have expressed their
pleasure, for the successful outcome of the struggle for freedom of
the Afghan people and the liheration of this friendly country from
occupation; retreated their belief that in order to ensure intermal peace and transquility and to give priority for the restructuring of the
country, a national concilition administration has to he established
with the rightful participation of ail Afghan people; stated their conviction concerning the importance of oefraining from foreign intervention to the effort of the Afghan nation supported by them.
The Heads of State and the Prime Minister, expressing that they
followed the acts of violence and bloodshed in friendly Tajikistan
with deep concern and sadness, have wished that the various political forces in this country find an immediate peaceful solution to the
problems. The Heads of State and the Prime Minister, also streessed
the importance attributed to the preservation of sovereignty and teritorial integrity of Tajikistan.
The Heads of State and the Prime Minister, pointing out that the
Nagomo Karabakh problem is in essence constituted an attack to the
territory of Azerbaijan, have stated the need for the immediate withdrawal of the foreign states ftom the Azarbaijan territory and finding
a solution to the conflict through preaceful means, respecting to the
mutual rights and interests and the territorial integrity of Azerbaijan;
and expressed that the solution of the Nagorno Karabakh conflict
will make a great contribution to the regional cooperation and development.
The Heads of State and the Prime Minister have expressed that
the crisis which outburst with the dissolution of former Yugoslavia
and the tragedy in Bosnia-ilersegovina should rapidly be ended by
bringing a polilicai system respecting the sovereignty, and territo688

rial integrity of the country, which will he approved by the people
of BosniaşHerzegovina. For this purpose they have agreed that it
would he necessary and useful to make a new initative in the framework of the United Nations Security Council to bring an end to
Serbian aggression and bloodshed and to this and they decided to act
together.
The Heads of State and the Prime Minister have agreed on the
continuation of the consultations on regional and international problems in every occassions.

PRESS RELEASE

Heads of State and Govemment-President of the Islamic Republic of Iran Ah Akbar Hashemi-Rafsanjani, President of the Republic
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of
Kirghizslan Askar Akayev, Prime-Minister of the Islamic Repubtic
of Pakistan Mohammad Nawaz Sharif, Prime-Minister of the Republic of Turkey Suieyman Demirel, President of Turkmenistan
Sapar-murat Niyazov, President of the Republic of Uzbekistan Islam Kerîmov met in Ashgabat in the summit meeting on 9-10 May,
1992, and
Underlining the historical significance of obtaining independence by Turkmenistan, Kirghizstan, Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan,
Expressing their satisfaction with the positive changes taking
place in the region which are characterized by the increase of the
mutual understanding and trust, and determining to develop their
relations and cooperation based on the principles of mutual benefit,
equality, respect of independence, soveoeignty and territorial integrity, non-interference in each others’ internai affairs,
1. The Parties consideoed that the events taking place in Afghanistan are internai problems of the soveoeign state, and emphasizing
their respect of independence, sovereignty and territorial integrity of
Afghanistan, they expressed the hope that the poesent transitional go689

vernment wili be able to achieve national reconciliation and political
stability. The Parties urged the international comrnunity to provide
generous assistance for rehabilitation and reconstruction in Afghanistan and for srnooth and speedy oepartriation the millions of Afghan
refugees living in Iran, Pakistan and other countries. The Parties consider Afghanistan an integral part of the region and Iook forward to its
participation in the regional coeperation in the nearest futuoe.
2. Emphasizing respect of independence, sovereîgnty and territorial integrity of Tajikistan and the principle of non-interference
in the internai affairs, the Parties appeal to the people and political
forces of Tajikistan to show oestraint and work for consensus and
mutual understanding. They express the hope that soon in that country tranquility and civil peace will he reestablished.
We appeal to leaders of political parties, social movements, ail
citizens of Tajikistan to do ail possible for peaceful solutions facing
Tajikistan on the basis of peaceful means and negotiations.
We are confident that ail events in Tajikistan are internai affair
of that country and ail questions should be resolved by Tajik people
without externai interference.
We believe in the wisdom of Tajik peopie who will find peaceful
solution of problem and Tajikistan will be prospering state.
3. The Parties expressing their deep concern regarding the situation in the Nagorno Karabakh urged Armenia and Azerbaijan to
enforce immediale cease of fire and wiihdrawal of the forces from
Shusha to the positions which existed before the adoption of the Tehran Deciaration. ‘lie Parties appeal to the world community and UN
Security Council to take necessary measures in order to bring peace
to Nagorno Karabakh.
The Parties emphasize the need to enhance efforts to implement
the Declaration signed by Heads of Siate on May 8, 1992, in Tehran.
4. The Parties have expressed their deep sorrow of the situation
in Bosnia-Herzegovina and appeled to the UN and CSCE to activize
their efforts in order to stop the present conflict.
5. The Parties have agoeed that the issue of Jammu and Kashmir
shah be resolved peacefully in accordance with the principles enshrined in the UN Charter.
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AGREEMENT

On economic cooperation in the impiementation of the projecis
of mutual concern between the Islamic Republic of Iran, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kirghizstan, the Islamic Repubiic
of Pakistan, the Repuhlic of Turkey, Turkmenistan and the Republic
of Uzbekhistan.
The Isiamic Rcpublic of Iran, the Repubiic of Kazakhstan, the
Republic of Kirghizstan, the Isiamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan hereinafier called Parties, basing on the prenciples of friendship and
solidarity, historical and culturai community of their peoples, aspiring to further develop the economic relations based on equality and
mutual benefit hereby have agreed as follows:
I. To enhance the formation of the Transasian Main Railroad,
including the completion of the building of the TejenşSaragtşMashkhad rajirord une by 1995 as weil as the intensive deveiopment of
the Druzhba station-a raiiroad crossing on the frontier between the
Republic of Kazakhstan and the Reople’s Repuhlic of China.
2. To materialize the designing and building of the gas pipe-line
ensuring the supply of naturai gas from Turkmenistan to the lsiamic
Republic of Iran, the Repubiic of Turkey and ihe European countries
in the capacities of 15 milliard cubic metres per year in the first period and 28 milliard cubic metres per year in the second period. ‘lie
Contracting Parties provide the transition of gas from Turkmenistan
through their territories within the period of 30 years.
3, The Parties consider it necessary to realize the designing, building and reconstruction of the sections of main highway connecting
Istanbul, Tehran, Islamabat, Ashgabat, Tashkent, Bishkek, Alma-Ata
to open the international highway communication.
4. The Parties consider it expedient to set up the Coordination Councils, comprising Heads of the Partie’s authorized bodies, for the implementation of the above mentioned projects of economic cooperation.
Done in Ashgabat on May 10, 1992 in one original copy in English and Russian, both texts are authentic. The original copy will he
kept in Ashgabat in the archives of the President of Turkmenistan.
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President of the
Jslamic Republic of Iran
President of the
Republic of Kazakhstan
President of the
Republic of Kirghizstan
Prime-Minister of the
Islamic Republic of Pakistan
Prime-Minister of the
Republic of Turkey
President of Turkmenistan
President of the
Republic of Uzbekistan

A. HashemiRafsanjani
N. Nazarbayev
A. Akayev
M. Nawaz Sharif
S. Demirel
S. Niyazov
İ. Karimov

JOINT STATEMENT

Heads of State and Goverument-President of the Islamic Republic of Iran Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani, President of the Republic
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of
Turkmenistan Saparmurat Niyazov, President of the Republic of
Uzbekistan Islam Karimov metin
Ashgabat in summit meeting on 9-19 May, 1992, and
Underlining the historical significance of the independence of
Turkmenistan, Kirghizstan, Uzbekistan, Kazakhstan and Tajikistan.
Expressing their satisfaction for the positive changes taking
place in the region which are characterizied by increase of mutual
undcrstanding and trust and determined to develop their oelations
and trust and determined 10 develop their relations and cooperation
hased on principles of mutual henefit, equaliiy, oespect 10 independence, sovereign and territorial integrity, non-interference in each
others’ intermal affairs.
Respecting the rights of ail states to choose freety their own political, social and economic development,
Reaffirming their commitment to the principles and purposes of
the UN Charter,
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Underlining importance of the first Economic Cooperation Organisation (ECO) Summit in Tebran for promotion of multy-faceted
regional cooperation,
Convinced that the enhancement of their cooperation in the economic, trade, cultural, scientific and technological and other social
fields, will provide significant contribution to the development of
their countries, to the prosperity of their peoples and to the stability
and peace in the region and the world.
They declared the following:
1. The Parties, hearing in mmd that their economic and trade
relations constitute an important component of their relations as a
whole, will endeavor to increase their volume of trade and 10 develop and implement joint invesîment projecîs, 2. The Parties will
exchange delegations, hold exhibitions, arrange simposia as well as
other similar activities in order 10 develop the transactions related
10 services and goods, 3. The Parties have expressed their readiness
10 promote trade among themselves based on principles of equality,
mutual henefit, and most-favored-nation treatment in conformity
with their international commilments and also to create joint banks,
joint ventures of small and medium scale enterprises, 4. The Parties,
considering that the estahlishment and strengthening of road, railroad, air and maritime links among them will be 10 the benefit of their
countries, agreed 10 develop and implement bilateral and multilateral projecîs in the ahove mentioned field and facilitate ail kinds of
transport and communication links, 5. The Parties noted that, the building of infrastructure related to natural gas and crude ou pipe-lines,
including exploration and installation of refineries will contribute to
the economic development of regional countries as well as to supply
of natural gas and crude ou to third countries, 6. The Parties have
agreed to study the possibilities of establishing facilities for border
crossing and of introduction of the common preferential customs for
the circulation of persons and goods hetween their countries, in conformity with their international commitments and international law,
7. The Parties considered it necessary to work out the woint programmes for studying their respective national cultures and histories
as well as the restoration of historical and arcbitectural places of in693

terest for the promotion of tourîsm and mutual understanding in the
region, 8. The Parties consider that the Economic Cooperation Organisition has a useful role in stoengthening their mutual cooperation
and agreed that every efforts must be made by the member-states
to realize its objectives, 9. The Parties emphasized that by deepening the regional cooperation they do not intend to create any block,
impinging on the interests of other states. 10. The Parties agreed
to reguest the ministers of foreign affairs to study the possibilities
of initiating to conferrence on interaction and confidence building
measures in Asia. 1l. The Parties underline the usefulness of regular
consultations in the scope of the coint meetigs and intend to coordinate their forces on the problems of mutual interest.
The participating Presidents and Prime-Ministers in the Ashgabat summit meeting expressed their gratitude to HE Mr. Saparmurat Niyazov, the President of Turkmenistan for wartn reception and
hospitality.
For the Islamic Republic of Iran
For the Republic of Kazakhstan
For the Republic of Kirghizstan
For the Islamic Republic of Pakistan
For the Republic of Turkey
For the Republik of Turkmenistan
For the Republic of Uzbekistan
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Ali Akbar HashemiRafsanjani
Nursultan Nazarbayev
Askar Akayev
Muhammed Nawaz
Sharif
Süleyman Demirel
Saparmurat Niyazov
Islam Karimov

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞT1RMA
KURUMU (TÜBİTAK) İle AZERBAYCAN İLİMLER
AKADEMİSİ BİLİMSEL ve TEKNİK İŞBİRLİĞİ

Bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacak olan Azerbaycan
İlimler Akademisi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştrma Kurumu
(TÜBİTAK)
- bilimsel ve teknik alanda mevcut işbirliğinin geliştirilmesindeki karşılıklı ilgi ve arzuyu gözönünde bulunudurarak:
-bilimsel ve teknik işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkinin temellerinden biri olduğu ve ilişkilerin istikrarı açısından önemli bir
unsur teşkil ettiğine inanarak,
- bilimsel bilgilerin hızli biçimde gelişirilip yayıldığı ve bilimsel
araştırmaların uluslarası nitelik kazandığı bir dönemde bu işbirliğinin pekiştirilmesi gereğini kabul ederek,’
- bilimsel ve teknik alanda ikili işbirliğini. özellikle
Azerbaycan’daki ekonomik reformlar ile ilgili yeni siyasi ekonomik
ve sosyal ortama ve dünyanın çeşitli bölgelerinde görülmekte olan
bütünleşme surecine uyumlu hale getirmeyi dileyerek aşağıdaki hususlar üzerinde mutakabata varmışlardır.
Madde 1: Taraflar. üzerinde karşılıklı olarak mutabık kaldıkları
alanlarda karşılıklı yarar ve denge esasına dayalı bilimsel ve teknik
işbirliğini kuracak ve geliştireceklerdir.
Madde 2: Taraflar temel arştırmalar alanında işbirliğini geliştreceklerdir
Her iki Taraf ortak temel araştırmaların finansmanını sağlamak
amacıyla özel fonlar oluşturmasına yardımcı olmak suretiyle çeşitli
bilimşel teşvik edeceklerdir.
Madde 3: Taraflar yabancı sermayenin teknolojik, gelişme ve
dolayısıyle ekonomilerinin hızlı büyümeleri bakımından özel öneme
sahip olduğunun bilincinde olarak fikri ve sinai mülkiyet haklarının
gerektiği gibi korunması kaydıyle özellikle ilen teknolojiler alanında olmak üzere sinai araştırmalar alanında işbirliğini var güçüyle genişletmek ve teşvik etmek için gayret göstereceklerdir. Her iki Taraf
karşı tarafin araştırma ve proie kuruluşlarının kendi tarafindaki ilgili
işletme ve kuruluşlar ile ilişki kurmasına ve bu mercilerde elde edi695

len arştırma sonuçlarının kendi ülkeierinde uygulanmasına destek
sağlayacaklardır.
Madde 4: Taraflar hem mevcut hem de gelecekteki uluslararası
araştırma programlarının bir parçası haline gelebilecek ortak projeler
geliştirilmesine ve her iki ülke uzmanlarının bunları gerçekleştirrne
çalışmalarına daha aktif biçimde katılmalarına yardım edeceklerdir.
Madde 5: Taraflar ekonomi ile bilim ve teknik alanında kendi
ulusal öncelikleri mevcut ilişki ve deneyim birikimlerini gözönüne
alarak aşağıda belirtilen alanlarda bilimsel-teknik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem vereceklerdir.
- temel bilimler (matematik fizik astronomi kimya vs.); çevre koruması; informasyon teknolojileri; enerji; yüksek enerji fiziği: jeoloji
ve jeofizik: genetik mühendisliği ve biyoteknoloji; sağlık bilimleri;
ileri teknoloji malzemeleri; inşaat; kompozitler; ulaştırma; tarım ve
hayvancılık; ormancılık; standartlaşma metroloji ve sertifika işleri;
sinai mülkiyetin korunması; Karadeniz ve Hazar denizi konularına
ilişkin araştırmalar.
Bilim ve teknik işbirliği konuları Taraflarca ortak çalışmalar sırasında daha kesin ve açık hale getirilip genişletebilecektir.
Madde 6: İşbu Anlaşma çerçevesindeki işbirliği aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir;
- ortak araştırma birimleri kurmak dahil olmak üzere araştırma
malzemesi ve araç gereçlerin karşılıklı olarak tahsis edilerek bilimsel araştırma ve teknoloji projelerinin uygulanması;
- araştırma ve geliştirme sonuçlarının acil kullanımı ve bunların ticari hale getirilmesini sağlayacak olan ortak teknoloji borsaları
teknoparklar ticari şirketler ve teşkilatların kurulması;
- mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde olmak üzere bilim adamı ve
uzman tealisi;
- ortak bilimsel konferanslar sempozyum ve çalışma toplantılarının yapılması;
- bilimsel ve teknik bilgi ile belgelerin teatisi. ilk önce elektron
postası esasında;
- Azerbaycan ve Türkiye’de personel yetiştirilmesi amacıyla stajiarın düzenlenmesi. Taraflar Türkiye üniversiteleriyle Azerbaycan
İlimler Akademisi ve Azerbaycan Üniversiteleri arasında mütekabi696

liyet esasına göre ilgili sahalarda lisansüstu öğrenci değişimini sağlamak için her türlü çabayı gösterirler.
Madde 7: Uzman ve bilim adamı heyetleri mübadelesi, İki Taraf
arasında önceden mutabakata varılacak mali koşullar esasına göre
gerçekleşecekir.
Madde 8: İşbu Anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanmasını
sağlamak amacıyla Taraflar bir Billimsel ve Teknik İşbirliği Ortak
Komisyonu kuracaklardır. Bu Komisyonun görevleri aşağıda yer almaktadır:
- iki Kurum arasındaki işbirliğinin öncelikle konularının belirlenmesi;
- işbirliğinin olgunlaşmasını sağlayacak yolların hazırlanması;
- bilimsel ve teknik işbirliğinin gerçekleşmesi için en uygun koşulların yaratılması ile ilgili tavsiyelerin görüşüp kabul edjlmesi.
Ortak Komisyon, dönüşümlü olarak, Azerbaycan ‘da ve Türkiye
‘de ve yılda en az bir defa toplanacaktır.
Komisyon gerektiğinde bilimsel ve teknik işbirliğinin somut
alanları ile ilgili olarak geçici çalışma grupları kurabilir.
Madde 9: Taraflar kendi ulusal mevzuat ve kuralları ve taraf oldukları uluslararası anlaşmaların hükümleri çerçevesinde işbu işbirliği anlaşması kapsamında yapılacak ortak faaliyetlerin sonuçlarına
ilişkin fikir ve sinayi mülkiyet haklarının gerekli ve etkili bir şekilde
korunmasını ve adil dağıtımını sağlayacaklardır.
Flikri mülkiyet haklarının benzer korunması Taraflarca işbu Anlaşma çerçevesinde yürütülecek ortak çalışmalar sırasında bir Tarafın ötekl
Tarafa verdiği bilimsel ve teknik bilgiler konusunda da sağlanacaktır.
Madde 11: İşbu anlaşma Tarafların ulusal mevzuatında mevcut
usuller gereğince onaylanmasını takiben diplomatik kanallardan yapılacak son bildirinin tarihinden itibaren yürürliğe girecek ve 5 yıl
süre ile yürürlükte kalacaktır. Bunun yürürük süresi Taraflardan birinin sözkonusu dönemin bitiminden altı ay önce yazılı şekilde işbu
Anlaşma’nın feshi ihbarıda bulunmadığı taktirde ikişer yıllık süreler
için kendiliğinden uzayacaktır.
Madde 11: İşbu Anlaşma’nın feshi bu esasa dayalı işbirliği alanlarında akdedilmiş olan diğer Anlaşmaların feshine yol açmaz.
-------------------da--------------------1992
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tarihinde Türkçe olarak iki asıl nüsha halinde, her metin aynı
derecede geçerli olmak üzere düzenlenmiştir.
Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Adına
Başkan:
Prof. Dr.T. Terzioğlu

Azerbaycan
İlimler Akademisi
Adına
Başkan:
Akademik Prof. Dr. E.Salayev

ANKARA BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman
Demirel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez EIçibey Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Askar Akayev Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov,
- Halklar arasında ortak tarih dil ve kültürden kaynaklanan özel
başğları kaydederek
- İlişkilerinde kardeşlik dayanışma ve işbirliği ruhunun hakim
olduğunu belirterek,
- Ülkeleri arasındaki ilişkileri ve jşbirliğini bağımsızlık egemenlik toprak bütünlüğüine saygı birbirlerinin içiişlerine karışmama ve
eşitlik jlkeleri üzerinde daha da güçlendirmeye kararlı olarak,
-Birleşmiş Milletler Yasası’nın amaç ve jlkeleri Helsinki Nihai Senedi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecinde
kabul edilen diğer belgelerde ifadesini bulan esaslar çerçevesinde
Avrasya’da barış güvenlik istikrar ve kalkınmaya birlikte katkıda
bulunma arzu ve iradesiyle,
İşbirliği ve istikrarla ilgili ortak çaba gösterilmesinin öneminin
bilinciyle,
30-31 Ekim 1992 tarihlerinde Ankara’da toplanarak. ülkelerini
ilgilendiren konular ortak hususlar bolgeler ve milletlerarası sorunlar hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.
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1. Devlet ve Hükümet Başkanları bu vesileyle Ankara toplantısının ülkeler arasında ortak yarar temelinde çeşitli alanlarda çok taraflı
ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi arzusun teyidine muhtelif bölgesel
ve milletlerarası sorunlar hakkında benzer görüşleri paylaştıklarında
uluslararası kuruluşlarda ortak hareket etme iradesinin tesbitine imkan verdiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir. 2. Devlet ve Hükümet
Başkanları dünyada son yıllarda genel barış istikrar silâhsızlanma
ve güven arttırımı alanlarında atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını teyitle bölgesel planda ortaya çıkan ihtilaflardan duydukları
endişeyi belirtmişler ve bunların egemenlik ve toprak bütünlüğüne
saygı ilkeleri uyarınca ve barış yollarla çözümü gerektiğini vurgulamışlardır. 3. Devlet ve Hükümet Başkanları demokrasi insan haklarına saygı laiklik sosyal adalet ve piyasa ekonomisi ilkelerine dayalı
toplum düzenine olan inançlarını teyid etmişlerdir. 4. Devlet ve Hükümet Başkanları Asya Kıtası’nda güvenlik önlemlerinin kuvvetlendirilmesi ile ilgili Aşkabad Zirvesi mutakabatını teyid etmişlerdir. 5.
Devlet ve Hükümet Başkanları ülkeleri arasındaki karayolu denizyolu ve havayolu ulaştırması ve telekomünikasyonun hızlı gelişmesi
ile ilgili ikili ve çok taraflı altyapı projelerinin gerçekleştirilmesine
özel bir önem vererek ticari ve ekonomik işbirliğinin aralarındaki
ilişkilerin önemli bir unsuru teşkil ettiği kanaati ile mevcut uluslararasi yükmlülüklerine halel getirmeksizin uygun tedbirlerin alınması
ve adımların atılmas sanayi enerji tarm hizmet sektörleri ile yeraltı
madenleri petrol ve doğalgaz araşırılması işletilmesi ve nakli ile ilgili ortak projeler ve işletmeler geliştirilmesi karşılıklı olarak teknik
yardım ve mesleki eğitim imkanları yaratlması amacyla bu konularda Çalışma Grupları kurulmasını kararlaştırmışlardır. 6. Devlet ve
Hükümet Başkanları ortak kültürlerinin evrensel ve çağdaş insanlık
kültürine büyük katkılar sağladığı inancıyla, kültr kurumları arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi birlikte kültürel etkinlikler düzenlenmesi, Ülkelerindeki ortak kültür miras eserlerinin korunması onarımı ve tanıtılması için işbirliği yapılması hususlarında görüş birliğine
varmışlardır. 7. Devlet ve Hükümet Başkanlar ortak bir tarihi mirasa
sahip halklar arasındaki ilişkilerin daha da gelişirilmesine ve derinleşmesine imkan vermek amacıyla. her seviyedeki temasların arttırılması için gerekli kolaylıkları sağlamayı resmi ve özel kurum ve
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kuruluşlar belediyeler üniversiteler basın-yayın kuruluşları edebiyat
ve sanat dernekleri ve diğer mesleki kuruluşlar arasında düzenli ortak toplantılar tertiplenmesini teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. 8.
Devlet ve Hükümet Başkanları eğitim ve kültür alanlarındaki ortak
işbirliği çabalarını memnuniyetle kaydetmişler uluslarınn dil dahil
kültürlerinin ortak unsurlarını canlandırma çabalarnı kuvvetle desteklemişlerdir. 9. Devlet ve Hükümet Başkanları Parlementolar arasındaki işbirliğinin gelişmesini memnuniyetle kaydetmişler ve karşılıklı hukuk sistemlerinin incelenmesi kararlaştırılmıştır. 10. Devlet
ve Hükümet Başkanları Dışişleri Bakanları arasında yılda en az bir
defa düzenli danışma toplantıları yaplmasınn önemli vesilelerle ve
özetlikle üye olunan uluslararası kuruluşların toplantılarından önce
Dışişleri Bakanları veya temsilcileri arasnda danışmalar gerçekleştirilmesinin yararlı olacağını ifade etmişlerdir. 11. Devlet ve Hükümet
Başkanları ortak danışmaların yararına olan inançları teyid ederek
ilki Ankara’da yapılan zirve toplantılarının düzenli olarak devamını
kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede, gelecek zirve toplantısının 1993
Ekim ayında Bakü’de yapılması öngörülmüştür. Toplantının kesin
tarihleri diplomatik kanallrıyla tesbit edilecektir. Ayrıca, gerekli
hallerde ilave zirve toplantıları yapılmasının mümkün olabileceğini
kaydetmislerdir.
İşbu Bildiri 31 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da Türkçe ve Rusça
altı nüsha olarak imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Adına: Turgut Özal - Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel - Başbakan
Azerbaycan Cumhuriyeti Adına: Ebülfez Elçibey - Cumhurbaşkanı
Kazakistan Cumhuriyeti Adına:
Nursultan
Nazarbayev
-Cumhurbaşkanı.
Kırgızistan Cumhuriyeti Adına:
Askar Akayev - Cumhurbaşkanı
Özbekistan Cumhuriyeti Adına: İslam Kerimov - Cumhurbaşkanı
Türkmenistan Cumhuriyeti Adına: Saparmurad Niyazov - Cumhurbaşkanı
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TÜRKİYE BÜLÜMSEL VE TEKNÜK ARAŞTIRMA KURUMU
(TÜBÜTAK) İLE AZERBAYCAN İLİMLER AKADEMİSİ
ARASINDAKI BİLİMSEL VE TEKNK İŞBİRLİĞİ
ANDLAŞMASI

Bundan sonra Taraflar olarak adlandırılacak olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Arastırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Azerbaycan İlimler Akademisi
Bilimsel ve Teknik alanla mevcut işbirliğinin geiştirilmesindeki
kaşılıklı ilgi ve arzuyu gözönünde bulundurarak,
bilimsel ve teknik işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkinin temellerinden biri olduğuna ve ilişkilerin sitikrarı açısından önemli bir
unsur teşkil ettiğine inanarak,
bilimsel bilgilerin hızlı biçimde geliştirilip yayldığı ve bilimsel
araştırmaların uluslarası nitelik kazandığı bir dönemde bu işbirliğinin pekiştirilmesi gereğini kabul edecek,
bilimsel ve teknik alanda ikili işbirliği özellikle Azerbaycan’daki
ekomonik reformlar ile ilgili yeni siyasi ekonomik ve sosyal ortama
ve dünyanın çeşitli bölgelerinde görülmekte olan bütünlesme sürecine uyumlu hale getirmeyi diliyerek aşağıdaki hususlar üzerinde
mutakabata varmışlardr.
MADDE 1: Taraflar üzerinde karşılıklı olarak mutabık kaldıkları
alanlarda karşılıklı yarar ve denge esasına dayalı bilimsel ve teknik
işbirliğini kuracak ve geliştireceklerdir.
MADDE 2: Taraflar temel araştırmalar alanında işbirliğini geliştireceklerdir.
Hek iki Taraf ortak temel araştırmaların finansmanını sağlamak
amacıyla özel fonlar olusturulmasına yardımc olmak suretiyle çeşitli
girişimleri teşvik edeceklerdir.
MADDE 3: Taraflar yabancı sermayenin teknolojik gelişme ve
dolayısıyle ekonomilerinin hızl büyümeleri bakımından özel öneme
sahip olduğundan bilincinde olarak fikri ve sinai mükiyet haklarınn
gerekildiği gibi korunması kaydyla böyllikle ileri teknolojiler alanında olmak üzere sinai arştırmalar alanında işbirliğini var güçleriyle genişletmek ve teşvik etmek için gayret göstereceklerdir.
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Her iki Taraf karşı tarafin araştırma ve proje kuruluşlarının kendi tarafindaki ilgili işletme ve kuruluşlar ile ilişki kurmasına ve bu
mercilerde elde edilen arştırma sonuçlarınn kendi ülkelerinde uygulanmasına destek sağlayacaklardır.
MADDE 4: Taraflar hem mevcut hem de gelecekteki uluslararası
araştırma programlarının bir parçasi haline gelebilecek ortak projeler
geliştirilmesine ve her iki ülke uzmanlarının bunlari gerçekleştirme
çalışmalarına daha aktif biçimde katılmalarna yardım edeceklerdir.
MADDE 5: Taraflar ekonomi ile bilim ve teknik alanında kendi ulusal öncelikleri mevcut ilişki ve deneyim birikimini gözönüne
alarak aşğıda belirtilen alanlarda bilimsel-teknik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem vereceklerdir.
-temel bilimler (matematik fizik, astronomi, kimya v.s.); çevre
korunması; enerji; jeoloji ve jeofizik; genetik milhendisliği ve biyoteknoloji,’ sağlık bilimleri: ileri teknoloji malzemeleri; inşaat;
ulaştırma; tarım ve hayvancılık; ormancılık; standartlaşma metroloji
ve sertifika işleri; sinai mülkiyetin korunması; Karadeniz ve Hazar
Denizi konularına ilişkin araştırmalar; Enformasyon teknolojisi.
Bilim ve teknik işbirliği konuları Taraflarca ortak çalışmalar sırasında daha keskin ve açık hale getirilip genişletilecektir.
MADDE 6: İşbu Anlaşma çerçevesindeki işbirlği aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir;
- Ortak araştırma birimleri kurmak da dahil olmak üzere araştırma malzemesi ve araç-gereçlerin karşılıklı tahsis edilerek bilimsel
araştırma ve teknoloji projelerinin uygulanması;
- araştırma ve geliştirme sonuçlarının acil kullanımı ve bunlarn
ticari hale getirilmesini sağlayacak olan ortak teknoloji borsaları
teknoparklar ticari şirketler ve teşkilatların kurulması;
-mütekabiliyet ülkesi çerçevesinde olmak üzere bilim adamı ve
uzman teatisi;
-ortak bilimsel konferanslar sempozyum ve çalışma toplantılarının yaplmas;
-bilimsel ve teknik bilgi ile belgelerin bilgisayar ve elektronik
posta aracılğıyla değişimi;
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-Türkiye ve Azerbaycan ‘da personel yetiştirilmesi amacıyla
stajların düzenlenmesi.
-.Bölgesel araştırma merkezlerinin kurulması için işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması.
MADDE 7: Uzman ve bilim adamı heyetleri mübadelesi iki Taraf arasında önceden mutakabata varılacak mali koşullar esasına
göşre gerçekleştirilecektir.
MADDE 8: İşbu Anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanmasını
sağlamak amacıyla Taraflar bir Bilimsel ve Teknik işbirliği Ortak
Komisyonu kuracaklardır. Bu komisyonun görevleri aşağıda yer almaktadır.
- İki Kurum arasındaki işbirliğinin öncelikli konularınn belirlenmesi;
-işbirliğinin olgunlaşmasını sağlayacak yolların hazırlanması;
-bilinsel ve teknik işbirliğinin gerçekleşmesi için en uygun koşulların yaratılmas ile ilgili tavsiyelerin görüşülüp kabul edilmesi.
Ortak Komisyon, dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Azerbaycan’da
yılda en az bir defa toplanacaktır.
Komisyon gerektiğinde bilimsel ve teknik işbirliğinin somut
alanları ile ilgili olarak geçici çalışma grupları kurabilir.
MADDE 9: Taraflar kendi ulusal rnevzuat ve kuralları ve taraf
oldukları uluslararası anlşmaların hükümleri çerçevesinde işbirligi
anşşması kapsamında yapılacak ortak faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin fikri ve sinai mülkiyet haklarının gerekli ve etkili bir şekilde korunmasını ve adil dağıtımını sağlayacaklardır.
Fikri mülkiyet haklarının benzer korunması Taraflarca işbu Anlaşma çercevesinde yürürütülecek ortak çalışmalar sırasında bir Tarafin belki Tarafa verdiği bilimsel ve teknik bilgiler konusunda da
sağlanacaktır.
MADDE 10: İşbu Anlşma Tarafların ulusal mevzuatında mevcut usuller gereğince onaylanmasını takiben diplomatik kanallardan
yapılacak son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 5 yıl
süre ile yürürlükte kalacaktır. Bunun yürürlülük süresi Taraflardan
birinin söz konusu dönemin bitiminden altı ay yazılı şekilde işbu
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anlaşmanın feshi ihbarında bulunmadığı takdirde ikişer yıllık süreler
için kendiliğinden uzayacaktır.
MADDE 11: İşbu Anlaşma’nın feshi bu esasa dayalı işbirliği
olanlarında akdedilmiş olan diğer anlaşmaların feshine yol açmaz.
Ankara’da 1 Kasım 1992 tarihinde Türkçe ve Azerice olarak iki
asıl nüsha halinde her bir metin aynı derecede geçerli olmak üzere
imzalanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Adına

Azerbaycan
İlimler Akademisi
Adına

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
EK PROTOKOL
4.9.1992 BAKÜ

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz ARIYÖRÜK Başkanlığındaki TSE Diş ilişkiler Dairesi Başkanı Mk.
Müh. Sayın Ahmet Kurter ve TSE Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı İslam Ülkeleri Standardizasyon Müdürü Mak. Müh. Sayın
Yavuz Selim ÇELEBİ’den müteşekkil TSE heyeti ile Azerbaycan
Gosstandard Başkanı Sayın Ahundov Senan SENANDAROĞLU
Başkanlığındaki heyetler arasında Standardizasyon Belgelendirme
Kalite Metroloji ve Kalibrasyon Personel Eğitim Değişimi ve Temsilcilik konularında müzakerelerde bulunarak iki teşkilat arasında
Haziran 1991’de imzalanan protokole ek olarak aşağıdaki kararları
almışlardır.
MADDE 1- Taraflar, TSE ve Azerbaycan Gosstandard Teşkilatlarınca mal ve hizmetler için verilen Sertifika ve Belgeleri karşılıklı
olarak tanıdıklarını teyid etmişlerdir.
MADDE 2- Taraflar müşterek tespit edecekleri Tarih Yer ve sürede Kültür ve Sanat etkinlikleri yaparlar.
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MADDE 3- Taraflar müşterek tespit edecekleri Tarih ve Sürede
Bakü’de TSE markalı malların teşhir edileceği Fuar tertip edeceklerdir.
MADDE 4- TSE, Azerbaycan Gosstandard’tan iki Azeriyi az bir
ay süre ile Türkiye’deki bütün masrafları TSE’ye ait olmak üzere
Teknik Eğitime tabi tutacaktır.
MADDE 5- Taraflar ülkelerinde Temsilcilik hizmeti vermeyi
kabul ederler. Temsilciliğin kapsamı ve temsilciliğin yetki çalışma
şekil ve şartları aynı protokol ile tespit edilir.
MADDE 6- Azerbaycan Gosstandart Teşkilatı TSE’nin dökümantasyon merkezinden ücretsiz faydalanir. Hatta Türk Standarılarını Azerbaycan Standartı olarak kabul edilenleri TSE Azerbeycancaya tercüme ederek ücretsiz olarak Azerbaycan Gosstandard verebilir.
MADDE 7- TSE Azerbaycan Gosstandant Teşkilatını Milletlerarası Standartizasyon Metroloji ve Kalibrasyon, Kalite Platformlarında bu teşkilatlara üye olması ve temsil edilmesi için destekler.
MADDE 8- TSE ve Azerbaycan Gosstandard ISO IEC CEN CENELEC meşili Standartları müşterek Standart kabul ederler.
MADDE 9- Taraflar Standardizasyon Kalite metroloji ve Kalibrasyon konularında Türkçe Azerbaycanca Özbekçe Kazakça Kırgızca Türkmence Terminoloji tespit ve yayınlamayı kabul ederler. Bu
hizmet TSE’nin Sekretaryalığı’nda yürütülür. Taraflar müşterek tespit edecekleri bir tarihte hizmete başlarlar. Azerbaycan Gosstandard
bir elemanını bu hizmet için üç aylığına TSE’de goşrevlendirir. TSE
bu elemanın iaşe ve ibate giderlerini karsılar.
MADDE 10- Taraflar Belgelendirmeyi ifade edecek müşterek bir
Amblem tespit ve kabulü için çaışırlar.
MADDE 11- Taraflar her yıl bir ülkede olmak üzere yılda bir
defa üst seviyede toplanır ve işbirliğini geliştirici tedbirleri alır. Bu
protokolün uygulanması hakkındaki müşterek çalışma yeri ve süresini taraflar müşterek tespit ederler.
MADDE 12- Bu protokol Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde
olmak üzere iki nüsha olarak yazılmış ve imzalanmıştır.
705

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN
CUMHURİYETÎ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE
EKONOMİK İŞBŞRLİĞİ ANDLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Azerbaycan Cumburiyeti Hükümeti (Bundan böyle Akil Taraflar olarak anılacaktır).
-Ülkeleri arasındaki karşılıklı yarar esasına dayal ticari ve ekonomik ilişkileri istikrarli ve dengeli bir sekilde geliştirmeyi ve çelitlendirmeyi arzulayarak,
-Hak eşitliği karşılıklı saygı ve ortak çıkar jlkelerine dayanan
tarihi iyi komşuluk ve dostane ilişkilerini daha da güçlendirme isteklerini teyid ederek ülkeleri arasında bir ticaret ve ekonomik işbirliği
anlaşması akdetmeyi kararlaştırmışlardır.
MADDE I: Akil Taraflar yürürlükteki milli mevzuatları uygun
olarak mevcut imkanlar çerçevesinde ticari ilişkilerini uzun vadeli
istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmek çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini yaygınlaştırmak için gerekli önlemleri alacaklardır.
Akil Taraflar bu amaçla, ilgili kuruluşları arasında istikrarlı bir işbirliği sağlamak için gerekli uygun koşulları hazırlayacaklardır.
MADDE II: Akil Taraflar ülkelerinde ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergi resim harçlar ve diğer işlemlerle ilgili olarak
birbirlerine en çok kayırılan ülke prensibini uygulayacaklardır.
Bu paragraf hükümleri;
-sınır ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere tanınan imtiyazlara
-Gümrük birliği veya serbest ticaret bölgesi gibi taraf oldukları
veya olabilecekleri anlaşmalardan kaynaklanan imtiyazlara,
Gelişme yolundaki ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkiler alanında akdedilen özel düzenlemelerle sağlanan imtiyazlara tatbik edilmeyecektir
MADDE III: Akil Taraflar ülkeleri arasındaki ikili ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek çeşitlendirmek ve birbirlerinin pazarına girmeyi rahatlamak amacıyla gerekli bilgi alışverişini kolaylaştıracaklar işadamlarının temaslarını ve iş heyetlerinin karşılıklı
ziyaretlerini teşvik edecekler ve ülkelerinde düzenlenen uluslararası
sergi ve fuarlara katılmı destekleyeceklerdir.
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MADDE IV: Akil Taraflar bu Anlaşma hükümlerine göre imzalanan sözleşmelerin uygulanabilmesi için gerekli olan ithal ve ihraç
lisanslarının verilmesini ülkelerindeki kanun karar ve yönetmelikler
çerçevesinde kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak hususunda yetkili
mercilerini teşvik edeceklerdir.
MADDE V: Akil Taraflar karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesinde bankacılığın önemini gözönünde bulundurarak
bankaları arasındaki işbirliğini destekleyeceklerdir.
MADDE VI: Akil Taraflar ülkelerine geçici olarak ithal edilen
ticari mumullelerin ve fuar ve sergilerde teşhir edilecek malların
gümrük verg, resim ve harçlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde muaf tutulması yönunde gerekli önlemleri alacaklardır.
MADDE VII: Akil Taraflar ülkeleri arasındaki yatırımları ve teknolojik işbirliğini kendi piyasaları ve üçüncü ülkelere yönelik faaliyette bulunacak ortak girişimlerin tesisi yoluyla teşvik edeceklerdir.
Akil Taraflar diğerlerinin yanğsğra aşağıdaki alanları muhtemel
işbirliği konuları olarak belirlemişlerdir.
-Tarım ürünlerinin işlenmesi
-Hafif sanayi tesisleri kurulması ve modernizasyonu
-Sanayi alanında ortak yatırımlar
-Petrokimya
-Petrol arama uretim ve petrol endüstrisi alanlarında işbirliği
-İnşaat sektörü
-Ulaştırma ve telekomünikasyon
-Madencilik
-Turizm
MADDE VIII: İki ülke arasındaki mal ve hizmetlerin ithalat
ve ihracat ile ilgili tüm ödemeler her iki ülkede yürürlükte bulunan
mevzuata uygun olarak serbest döviz esasına göre yapılacaktır.
MADDE IX: Akil Taraflar İşbu Anlaşma’nın uygulanışını gözden geçirmek uygulamadan doğabilecek sorunlari incelemek ve iki707

li ekonomik ve ticari daha da geliştirmek amacıyla TÜRK-AZERİ
Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasını kararlaştırmışlardır.
Komisyon her iki Tarafin temsilcilerinden oluşacak ve karşılıklı olarak mutabık kalınacak tarihlerde sırasıyla Türkiye ve
Azerbaycan’da toplanacaktır.
Komisyon gerektiğinde uzman ve danışmanları Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılmaya çağırabilir.
MADDE X: İşbu Anlaşma, Akil Tarafların ikili ve çok taraflı Anlaşmalarından doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez.
MADDE XI: İşbu Anlaşma’nın sona ermesi halinde geçerlik süresi içinde yapılmış ancak vecibeleri yerine getirelememiş sözleşmelere bu Anlaşma hükümleri uygulanmaya devam edecektir.
MADDE XII: İşbu Anlaşma her iki ülkede yürürlükte olan usullere göre onaylandığının diplomatik kanallardan bildirildiği tarihte
yürürlüğe girecektir.
İşbu Anlaşma beş yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin
bitiminden altı ay önce Akil Taraflar’dan biri Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe birer yıllık süreler için
yenilenmiş olacaktır.
Ankara’da 1 Kasım 1992 Tarihinde aynı derecede geçerli Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

708

Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

İNDEKS
A
Abbas I (İran Şahı), 14
Ahdülhamid 11, 33
Acıçay, 7
A. Cevdet Paşa, 15
Açık Söz, 27
Afşarlar, 47
Ağa Muhammed Han, 16, 17, 19
Ağaoğlu, Ahmet, 32,40
Ağaoğlu, Samet, 59
Ahmet Kemal Bey, 40
Ahmet Muhtar Bey, 38
Ahmet Yesevî, 61
Ahmetzâde, M. Fethaki, 40
Akçura, Yusuf, 32
Akkoyunlu Devleti, 13
Aleksandır 11, 24
Alimov, 44
Aliyev, Haydar, 56
Ali Fuat Paşa, 38
Ali Şir Nevai, 61
Alp Arslan, 13
Amerika Birleşik Devletleri, 22, 37, 57
Anadolu, 50
Andreasyon, H. D., 15
Aras Nehri, 7, 20
Astrahan, 14, 43
Atatürk, M. K., 33, 38, 39,42, 65
Avrupa, 31
Aytmatov Cengiz, 59
Azerbaycan Cumhuriyeti, 7, 10,44,46, 48
Azerbaycan Demokratik Cum., 30
Azerbaycan Hanlığı, 18
Azerbaycan Hanlıkları, 15, 16
Azerbaycan Komünist Partisi, 44
Azerbaycan Milli Hükümeti, 44
Azerbaycan Milli Kurtuluş Hareketi, 27
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B
Baba Sait, 40
Bakü 7, 15, 18, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 50, 52.53
Bakü Hanlıkı, 18
Bala Mirza, 18,44
Baryatinskiy, Prens Aleksandır, 24
Bartold, V., 9, 18
Baykara, Hüseyn, 35
Berlin, 30
Beşiktaşlı Küçük Fuat, bak: Fuad.
Birüni,62
Bizans, 12
Bolşevikler, 26, 27, 28,35, 39,58
Bulgarlar, 21
Bunyadzâde, 44
Bükreş,30
C
Caferoğlu, A., 17, 19, 41
Cafer Kulu Han, 19
Caroe, O., 44,45,58
Cevad Han, 17
Cigaltu, 7
Ç
Çaldıran, 13
Çarlık Rusyası, 7
Çıldır, 16
Çiçerin, 43
Çin,62
Çukurova, 23
D
Dağıstan, 15, 23; -lılar, 28
Danyal Bey, 20
Dede Korkut, 61
Derbenci, 18
Difai Cemiyeti, 32
Doğu Kafkasya, 7
Duma, 26, 27
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E
Ecmiyazin Kilisesi, 22
Edirne Antlaşması, 22
Erdebil, 7
Ergin, O., 40
Erivan, 22, 23
Ermeni, 22, 29,31, 32, 37; 4er, 35, 43
Ermenistan, 7, 21,23, 29, 38, 41, 44
Ermeni Çeteleri, 28
Ermeni Devleti, 22
Endonezya, 57
F
Farabi, 62
Federal Kafkas S.S. Cumhuriyeti, 44
Ferhad Paşa, 14
Feth Ali Han, 19
Fransa, 24
Fuad (Beşiktaşlı, küçük ), 40
G
Garayev, 44
Gaspıralı İsmail Bey, 10, 26,32, 33,40, 58
Gence, 15, 16, 17, 18, 30, 32, 36, 51
Gence-Kazak, 50
Gorbaçov, 65
Gökalp Ziya, 33, 34
Göklenler, 47
Gülistan Antlaşması. 20, 21
Güney Asya, 20
Güney Azerbaycan, 7, 9, 14, 18, 33, 45
Güney Kafkasya, 28, 51
Güney Kafkasya Federal Demokratik Cumhuriyeti,29
Gürcistan, 17, 19, 21, 23, 29, 37, 38,41,44
H
Hacı Çelebi Han (Şeki Hanı), 15
Hacızâde, A., 51
Hasinski, Mehmet, 35
Halil Riza, 56
Halilov, Kulu, 56
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Halilov, Penah, 56
Harezm, 34
Harezmî, 62
Hazar Denizi, 7, 8, 21, 52
Hazar Kıyısı Bölgesi, 23
Himmet Partisi, 43
Hindistan, 15,50,62
Hoyaki Fethali Han, 30,41,43
Huddîe, F., 53, 55
Hun İmparatorluğu 12
Hüseynov, 44
Hüseynzade Ali Bey, 33,40
İ
İbn-i Sina, 62
İbrahim Halil (Karabağ Hanı), 19
İlisu (Zakatala) Hanlığı, 20
İlminski, Nikolay, 52, 58, 59
İmamverdi, Kabil, 56
İngilizler, 36, 38
İngiltere, 24
İran, 7,9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22,
33, 34, 36, 37, 45, 46, 62
İran Ordusu, 20
İrakli (Gűrcu Krali), 15, 16, 17
İrons, W., 47
İskender, 12
İsmail Han (Şeki Hanı), 19
İsrail, 57
İstanbul, 16, 3.0, 33, 40
İttifak Sovyeti, 48
J
Japonya, 26
K
Kaçak Hareketi, 25
Kaçar (Hanedan), 16, 19,45
Kaçarlar, 47
Kafesoğlu İbrahirn, 12
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Kafkaslar, 12, 13, 15, 16, 54, 59
Kafkas Cephesi, 21
Kafkasların Çeçenleri, 28
Kafkasya, 26,41
Kafkasya Genel Valiliği, 24
Kanuni Sultan Süleyman, 14
Karabağ, 7, 15, 20, 39,43, 50, 51, 52
Karabağ Hanlığı, 19
Karahan, 38
Karakoyunlu Devleti, 13
Kaşgaylar, 47
Kazakistan, 65
Kazaklar, 61
Kazemzadeh, 43, 44
Kazim Karabeklr, 37, 38
Khun (Prof.), 59
Kiev,30
Kırım, 15, 17, 33, 60; -Harbi, 24; -Tatarlari, 28
Kırgızistan, 65
Kırgızlar, 28
Kızılören, 7
Komünist Partisi, 64
Kopenhag, 30
Kotliarevsky (General), 18
KöymenM.A., 13
Kruşev, 63
Kuba, 15, 36; -Hanlığı, 18
Kür Havzası, 7
Kurat A. N., 15, 36, 42
Kuzey Azerbaycan, 7, 9, 10, 33, 45, 47
Kuantaliani, E. A., 44
Kür Nehri, 51
Kütükoğlu, B., 14
L
Lahey, 30
Lang, D. M., 17
Lenczowski, 46,47
Lenkeron, 18, 36; -Hanlığı, 18, 20
Lenin, 42,64
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M
Macaristan, 12
Madrid, 30
Mahdum Kulu, 61
Malezya, 57
Mehdi Kulu Han, 20
Mehmed Han (Şirvan Hanı), 15
Mehmed Rahim (şair), 56
Memduh Şevket, 38
Mısır, 57
Mingeçevir, 52
Minorsky, V., 18
Moskova, 16, 23, 41,44, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 64
Muallim, 40,41
Muhittinov, 62
Musabay, V., 59
Musabekov, 44
Musaddık, 47
Musavat Partisi, 27, 30, 34, 35,43,44
Mustafa Han (Şirvan Hanı), 19
Müridizm Hareketi, 25
N
Nadir Şah, 9, 15
Nahçıvan, 50,’ -Hanlığı, 20, 21
Napolyon, 17
Nebi, 25
Nerimanov, 44
Nijni-Novgorod, 32
Nikola I, 23
Nikola II, 27
Nuri Paşa, 37
O
Oğuz (Türkmenler), 34
Orjonikidze, 41
Orta Asya, 15, 26, 50
Osmanlı Devleti, 13, 20
Osmanlı Türkiyesi, 33
Otonom Azerbaycan Cumhireyeti, 46, 47
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Ö
Özbekistan, 65
Özbekisian Aydınları Birinci Kongresi, 62
Özbekistan Komünist Partisi, 62
P
Paris, 30, 37
Pehlevi Hanedanı, 45
Petro (Rus Çarı), 15
Pipers R., 41
Prut, 15
Polevinov, 58
Ponomaryov, B. N.,64
R
Raboçi Bakinskiy, 56
Resul Riza, 56
Resulzade, Mehmed Emin, 23, 27, 28, 32, 34, 36, 40, 43, 44
Reşidov, 64
Revan, 14, 15, 16
Revan Hanlığı, 20, 21
Roma, 30
Rumlar, 22
Rusya, 16, 17, 18, 19,48, 50, 52
S
Sabir A., 57
Safevi Devleti, 13, 14
Saray M., 13, 38, 57, 58
Sartlar, 28
Sasani, 12
Scbapirol, 50
Schuyler E., 15
Sehend Dagi, 7
Selselan Dağı, 7
Settar Han, 45
Seyitzade, Mir Mehti, 56
Shaurman, 42
Sirpiar, 21
Sibirya, 28
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Sosyalist Himmet Paitisi, 32
Sovyetler Birliği, 49, 57, 61
Sovyet Komünist Partisi, 48, 50,61, 63
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri, 44
Stalin, 53,61
Stockholm, 30
Stolıpin, 27
Sumgait, 51
Suleymanov Olcas, 59
SumerF., 13
Swietochowski, 43, 44
SykesP., 13
Ş
Şah İsmail, 13, 14
Şahverli Han (Gence Hanı), 15
Şeki, 15, 19
Şeki Hanlığı, 19
Şeki-Zagatal, 50
Şemahi, 36
Şeyh Cüneyd, 13
Şeyh Şamil, 20,24
Şimali Kafkasya, 39
Şirvan, 15, 18, 19, 52: -Hanlığı, 19
Şükürlü Ali İsa, 56
T
Tacikistan, 65
Tahirzade, Ali Ekber 40
Taliran, 30
Tağıyef, Haci Zeynelabidin, 40
Talış, 15, 18
Taşkent, 63
Taşnak, 31, 32, 37; -Partisi, 22
Tatarlar, 28
Tataristan, 60, 65
Tebriz, 7, 14, 45
Tekiner, S., 17
Thomson (İngiliz Generali), 37
Tiflis, 17, 29, 38
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Togan, A. Z. V., 12,13
Topçubaşı, Ali Merdan, 27, 28, 32,40
Toynbee,A.J., 13
Transkafkasya, 7,30
Tsitsianof (General). 17, 18
Turan.O., 13
Türkistan, 57,60
Türkiye, 31,44; -Türkleri, 41, 59
Türkmençay (Antlaşma), 9, 21, 22
Türkmenistan, 65
Türk Ocakları, 33
Türk Yurdu, 33
U
UIuğ Bey, 61,62
Umum Rusya Müslümanları İttifakı, 27
Umum Rusya Müslümanları Kongresi, 28
Urmiye Gölü, 7, 14
Uzak-Doğu, 26
V
Van Gölü, 7
Viyana, 30
Volga, 14
Vorontsov, S. Mihail, 23
Washington. 30
Y
Yarmudlar, 47
Yavuz Selim, 13
Yelizavetpol, 17
Yemen, 57
Yermelov (General), 19
Yunanistan, 21
Z
Zavaliş (General), 18
Zerdabi, Hasanbey, 40
Zeyneloğlu, C., 18, 19
Zire, 51
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