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Balkanlar, Ortadoğu derken 
Kafkasya

D. Mehmet DOĞAN

Dünya siyaseti yeniden şekilleniyor; geçen yüzyılın kapitalist-komünist 
bloklar üzerinden doğu batı çatışması geride kalalı 40 seneye yaklaşıyor. Bu 
çatışma ekseni sona ererken geleceğin çatışma ekseni ile ilgili tezler de ortaya 
atıldı. Bunlardan üzerinde en çok konuşulanı “medeniyetler çatışması” idi. 
Aslında çatışmanın adı böyle konulmakla beraber, arkaplanda dinler arası bir 
alan mücadelesinin sürdürüleceği anlaşılıyordu. 

Teori Batı (Hıristiyan) medeniyeti dairesinde imal edilmiş ve düşman da çok 
açık olmasa da tarif edilmişti. Müslüman dünyası kontrol altına alınacak, 
konfüçyan dünya ile ilişki kurması önlenecekti. 

Müslümanların dünya siyasetinde müessir olması 19. yüzyıldan beri önemli 
bir mesele teşkil ediyor. 

19. yüzyılın sonunda Müslüman dünya batıdan, doğudan ve kuzeyden 
kıskaç altına alındı. Batı emperyalizmi İslâm dünyasını Türkiye ve İran 
hariç sömürgeleştirdi. İran da sonunda Rusya ile İngiltere arasında nüfuz 
bölgelerine ayrıldı. Çin, Doğu Türkistan üzerinde kontrol sağladı. Kuzeyden 
Rusya Türkistan’a, Kafkaslara ve Balkanlara sarktı. 

19. yüzyılın sonunda İslâm dünyasının bir güç merkezi olma yönünde 
gelişmeler yaşandı. Abdülhamid döneminde Osmanlı hilafetinin nüfuzunun 
bütün Müslüman dünyada hissedilmesi, dünya siyasetinin şekillenmesinde 
rol oynayabilirdi. Bu ihtimal, kalabalık Müslüman nüfuslu sömürgelere sahip 
İngiltere’yi strateji değiştirmeye sevk etti. Kuzeyden güneye doğru yayılan 
Rusya’yı durdurmak için Osmanlı Devleti’ne verdiği desteği çekti, hatta 
Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya’yla ittifak yaptı. Bu aslında İslâm dünyasını 
nüfusuna ve ekonomik potansiyeline rağmen etkisizleştirme maksatlı bir 
ittifaktı. 

Paylaşma esaslı anlaşma Rusya’nın kuzey doğudan neredeyse Anadolu 
ortalarına kadar yayılmasını, Boğazları kontrol altına almasını da 
mutazammındı. Bu paylaşmaya Fransa ve İtalya da dahil edildi. Bolşevik 
ihtilali olmasa idi, bu paylaşma anlaşmaları 1. Dünya Harbi sonunda tam ve 
kâmil mânada uygulanacaktı. 



8

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ /
 2

02
1 /

 3
2

D. Mehmet DOĞAN

İngiltere siyaseti, Bolşevik devrimine rağmen İslâm dünyasının dünya 
siyasetinde dengeleyici bir rol oynamasının önüne geçti. İşte Osmanlı 
Devleti’nin yıkılması, yeni Türkiye’nin teşekkülü bu esaslar dairesinde 
cereyan etti. Türkiye için Rusya meselesi, ideolojik bir mahiyete büründü ve 
komünizmle özdeşleşti. Komünizmle mücadelede Türkiye ileri karakol olarak 
konumlandırıldı. 

19. yüzyılda Kafkaslarda Rus yayılması karşısında direniş Şeyh Şamil gibi bir 
kahramanla sembolleşmesine rağmen, başarısızlıkla sonuçlandı. Osmanlı 
Devleti’nin Ruslara karşı Kafkaslardaki direnişi doğrudan destekleme 
yönündeki kararsızlıklarının da bu sonuçta rolü olduğu söylenebilir. Osmanlı 
merkezi Kafkasya’daki gazavat hareketine fiilen destek verip Ruslara karşı 
yeni bir cephe açmak yerine bu bölgelerden göçlere kucak açmayı tercih etti. 
Çünkü Anadolu’da nüfus dengeleri Müslümanların/Türklerin uzun süreli 
askerlik hizmetleri yüzünden bozulmaya başlamıştı. 

Kafkaslardan neredeyse bir asır süren muhaceret Anadolu’nun ihtilaflı 
bölgelerinde yerleşmelerle dengelenmeye çalışıldı. Kafkas muhacirleri, 
devletin en büyük düşmanı Rusya’ya karşı mücadele için istihdam edildi. 
Osmanlı ordusunda yüksek rütbeli Kafkasya kökenliler yanında istihbarat 
teşkilatında da güçlü bir konumda bulundular. Bu çerçevede Osmanlı 
Devleti’nin son döneminde olduğu kadar, Millî Mücadele’de de Kafkas 
kökenli şahsiyetler müessir oldular. Anadolu batıdan Balkan Müslümanları 
için olduğu kadar, kuzey doğudan Kafkasya Müslümanları için de bir ana 
ülke oldu. Bugün Türkiye nüfusunun azımsanmayacak bir bölümünün köken 
olarak Kafkaslarla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. 

Osmanlı’nın Kafkaslarda son ve başarıya ulaşan hamlesi, Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kafkas İslâm Ordusu’nun 
bölgedeki başarılı harekâtı, kısa süren Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yolunu 
açmış, Sovyet sistemi çöktükten sonra Azerbaycan Cumhuriyeti tekrar 
kurulmuş ve bölge siyasetinde giderek daha fazla etkili olmaya başlamıştır. 
Son Karabağ savaşı, Azerbaycan’ın elini güçlendirmiş, Türkiye’nin bu savaş 
sırasındaki kayıtsız ve şartsız desteği bölgenin geleceği ile ilgili ümit verici bir 
başlangıç olmuştur. 

TYB Akademi’nin 32. Sayısının Kafkaslar ağırlıklı çıkması, geçen yılın son 
aylarında patlak veren Karabağ savaşı öncesinde kararlaştırılmıştı. Karabağ 
Savaşı bu coğrafyaya ilgiyi canlandırdı. 

Bu sayımızın editörü Doç. Dr. Telli Korkmaz hanım zor bir işi başardı, hem 
Türkiye’den hem de Kafkas coğrafyasından araştırmacıların makaleleri ile 
güzel bir sayının ortaya çıkmasını sağladı. Bu sayımızda Rusça ve Azerbaycan 
Türkçesi ile birer makale de yer alıyor. 
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Türkiye ile Azerbaycan’ın 
Kafkasların Güvenliği İçin Karabağ 

Mücadelesi ve Rusya Faktörü
The Karabakh Struggle for the Security of the Caucasus 

of Turkey and Azerbaijan, the Russian Factor

Beşir MUSTAFAYEV*

Öz

Kafkas’ın en büyük mücadele sahası olan Karabağ’ın büyük bölümü Kuzey 
Azerbaycan sınırları içerisinde, güney bölümü ise İran (Güney Azerbaycan) 
sınırları içinde kalmıştır. Dolayısıyla Kafkas’ın hâkim bir noktasında, Ermenistan 
ve İran’ı kontrol edebilecek bir konumdadır. Tarih boyunca Türklerin egemen 
olduğu bu coğrafyaya sürekli dışarıdan müdahaleler yapılmıştır. Bu müdahaleye 
XVI. yüzyılda bir daha çıkmamak üzere Ruslar da katılmıştır. Her zaman büyük 
güçlerin dikkatini çeken Kafkaslar, Türkiye için de Osmanlı’dan beri o denli 
önem taşımıştır. Dağlık ve ovalık kısımlardan oluşan Karabağ’ın özellikle dağlık 
kısmı savaşın daha doğrusu terörün gölgesindeki yerlerden biridir. Bilindiği 
üzere Kafkasların büyük çoğunluğunu Müslüman Türk halkları ve onlara yakın 
kültürler teşkil etmektedir. Çalışmada bölgede yabancı unsur olan Ermeniler 
ve Rus müdahalesi sonucu yaşanan tarihi olaylar kronolojiye sadık kalınarak 
özetlenmiştir. Ayrıca bölgenin sorun haline gelme süreci açıklanarak I. ve II. 
Karabağ savaşları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Sözler: Türkiye, Azerbaycan, Kafkas, Karabağ Savaşı, Rusya, Sovyet.

Abstract

A large part of Karabakh, which is the biggest struggle area of   the Caucasus, 
remained within the borders of Northern Azerbaijan and the southern part within 
the borders of Iran (South Azerbaijan). Therefore, it is in a position to control 
Armenia and Iran at a dominant point in the Caucasus. Throughout history, this 
geography dominated by the Turks has always been interfered with from outside. 
The Russians also participated in this intervention, not to occur again in the XVI. 
century. Caucasus, which has always attracted the attention of great powers, 
has been so important for Turkey since the Ottoman Empire. Especially the 
mountainous part of Garabagh, which consists of mountainous and plains parts, 

Geliş tarihi: 10.03.2021 / Kabul tarihi: 19.04.2021

Araştırma Makalesi / Research Article

*  Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, besirmustafa@siirt.edu.tr
 ORCID ID: 0000-0002-3235-2874
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is one of the places under the shadow of war, or rather terror. As it is known, the 
majority of Caucasus is composed of Muslim Turkish peoples and cultures close 
to them. In the study, Armenians, who are foreign elements in the region, and 
historical events as a result of Russian intervention are summarized by sticking 
to the chronology. In addition, by explaining the process of the region becoming a 
problem, I. and II. Garabagh wars are emphasized.

Keywords: Turkey, Azerbaijan, Caucasus, Karabakh War, Russia, Soviet.

Giriş

Kafkaslarda, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan, Rusya-Ermenistan, ABD-
AB’nin ortak çıkarlarını dikkate alırsak bu bölgede istikrarın tesisinin ne 
kadar zor olduğunu görebiliriz. Geçtiğimiz yüzyılda dünya haritasında 
idari ve siyasi şeklinin değişmesine göre Kafkas ile mukayese edilebilecek 
ikinci bir bölge yoktur. Kafkas’ın hem yerel coğrafyasından hem de 
jeopolitik bakımdan esas önem taşıyan mesele Azerbaycan’ın Karabağ 
bölgesidir. Karabağ, aynı zamanda Ermeniler açısından Doğu Anadolu’dan 
sonra “Büyük Ermenistan” hayalinin gerçekleştirilmesi için sembol özelliği 
taşımaktadır. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kuramayan Ruslar, 
diğer büyük güçlerin de desteği hâsıl olunca Kafkas coğrafyasında tarihi 
Azerbaycan topraklarında kurulmasıyla neticelendirmiştir. İlk başta 
istemese de daha sonra özellikle Bolşevik İhtilali ve Sovyetler dönemi 
boyunca adeta doğru karar verdiğini ve isabetli olduğunu anlamıştır. 
Ermenilerin de yıldızının parladığı yıllar Stalin dönemi yılları olacaktı.

1938–1953 Stalin yılları Sovyetlerde “suçlu halkların sürgün” dönemi 
olarak kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı boyunca gösterdikleri 
çetin mücadeleye ve kazandırdıkları zafere rağmen, Ruslar, kendi 
vatandaşlarından Türk ve Müslüman olanları “halk düşmanı” ilan ederek 
cezalandırma yoluna gitmiştir. Sadece Azerbaycan Türkleri değil, aynı 
zamanda Kırım, Karaçay, Ahıska Türkleri, Çeçenler ve birçok Müslüman 
halklar Orta Asya çöllerine ve Sibirya’ya sürgün edilmiştir. Ermenistan’da 
yaşayan Türkler de 1948–1953 yıllarında sürgüne maruz kalmıştır. 
Rusların asıl amaçlarından birisi de Kafkasları ve nihayet Karabağ’ı Türk 
ve Müslüman nüfusundan arındırmak idi. Böylece Azerbaycan’ın toprak 
sorunu bir daha hiç çıkmamak üzere ve çözümü kendine bağlayarak dünya 
gündemine girmiş oldu.

Günümüzde Türkiye ve Azerbaycan’ı uğraştıran en büyük meselelerden 
birisi olan terör ve Karabağ sorunu kapsamında Ermeni meselesinin esas 
başlangıcı 1800’li yılların ortalarında Rusların Kafkaslara inişi ve yine başta 
Rusların yardımıyla Doğu Anadolu’da gerçekleştirdikleri olaylardır. İkincisi 
ise 1918’de Azerbaycan topraklarında bir Ermeni devletinin oluşumu ve 
1920 Sovyet Rusya’sının Azerbaycan’ı işgali yıllarına rastlamaktadır.
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Azerbaycan’ın bir parçasından Karabağ isimli bir idari bölge ünitesi 
yaratılması, Çarlık ve Sovyet Rusya’sı dönemlerinde ülke nüfusunun 
Hristiyan ve Rus olmayan diğer azınlığı yönetmede kullanılan uzun vadeli 
Rus tatbikatının sadece bir örneği idi. Bu sebeple ihtilafın analizi için çeşitli 
kritik tarihi amillerin siyasi değil, bilimsel olarak incelenmesi gerekir. 
Karabağ’ın oluşumu ve bunu çevreleyen Rus politikasının tanıtılması, 
Ermeni terör faaliyetlerine zemin hazırlanması, Sovyetler öncesi ve sonrası 
sınırlar, nüfus hareketliliği, bölgede azınlık teşkil eden Ermenilerin toprak 
iddiaları hakkında ileri sürdükleri isteklerin araştırılması, Türkiye ve 
Azerbaycan’ın hak mücadelesi konumuzun muhtevasını oluşturmaktadır. 
Araştırmamız bu ihtilafa bürünmüş olan bir çözümün arasında mevcut olan 
sorunlar hakkında bir perspektifi tarihi bilgiler ışığında ele almaktadır. 
Dolayısıyla Kafkas coğrafyasını, Karabağ ihtilafının başlangıç tarihini, 
Rusya’nın başından beri yürüttüğü siyaseti, haksız müdahalesini ve Türkiye 
ile Azerbaycan’ın bölgenin güvenliği ve istikrarı için haklı mücadelesini 
bilmekte fayda vardır.

Kafkas Coğrafyasının Stratejik Konumu ve Tarihi Önemi

Coğrafi konumundan ötürü stratejik bir önem taşıyan Kafkas bölgesi 
geçmişten günümüze daima dış mihrakların mücadele sahası olmuştur.  
En çok da Rusların egemen olmak istedikleri kritik bir bölge olup, 
Korkunç İvan döneminden günümüze kadar bu bölge üzerindeki Rus tesiri 
mütemadiyen süre gelmiştir. Rusların Kafkas bölgesinde uyguladıkları 
Hristiyanlaştırma ve yahut Sovyetleştirme politikaları 1700’lü yıllarda 
özellikle Kuzey Kafkas’ta büyük bir direnişle karşılaşacaktır.

Bu tarihten itibaren Kafkasların stratejik durumu Rusya ve Batılı 
güçlerin ortak menfaatleri güdümünde yürütülmektedir. Kafkaslar ve 
Azerbaycan tarih boyunca önemli geçiş yollarından olmuştur. Tarihi İpek 
Yolu’nun bir bölümü Azerbaycan’dan geçerek, Batılı ülkelere ulaşırdı. XIX. 
yüzyıldan itibaren Akdeniz, Karadeniz ve Azak denizinden geçen nakliye 
gemileri Volga üzerinden Hazar denizine oradan da Türkistan’a, aynı 
yoldan Avrupa ve Baltık denizine giden malların kolay ve ucuz taşınmasını 
sağlıyordu. Bu durumda gücü eline almak isteyen Rusya, bölgede nüfuz 
dengeleriyle sürekli ilgilenmekteydi. Özellikle Revan ve Karabağ eksenli 
Ermeni halkının iskân politikası bunun için kullanılmaktaydı.

Rusya ile İran arasında gerçekleşen savaş sonrasında 1813’te Gülistan, 
1828’de imzalanan Türkmençay Antlaşmalarıyla Aras nehrinin kuzeyinde 
kalan bölgeler Rusya’nın kontrol sahasına girmiştir. Rusya bu ve diğer 
hanlıkları ilhak etmiştir. Osmanlı Devleti ile de 1829 Edirne antlaşması 
yaptıktan sonra bölgede söz sahibi olan Ruslar, Osmanlı Ermenilerini, 
Türkmençay Antlaşmasından sonra da İran Ermenilerini Kafkaslara 
getirerek, Karabağ’a yerleştirmiştir. 1828 yılında İran’dan Kafkas 
ötesine 8.249 Ermeni ailesi, yani 41.524 Ermeni nüfusu göç ettirildi. 
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1829-1830 yılları arasında Rus yönetimi yine İran’dan 40.000, Osmanlı 
Devleti’nden de 84.000 Ermeni tebaasını Kafkas ötesine, özellikle de 
Kuzey Azerbaycan’da iskân ettirdi. Öte taraftan Rus idaresi döneminde 
de Karabağ Azerbaycan’ın bir parçası kabul edilmekteydi (Mustafayev, 
2013:282-285). 

Batılı devletler ve Rusya, başta Osmanlı ve Azerbaycan olmak üzere 
bütün Müslüman ülkeler ve halklar aleyhindeki her hareketi desteklediği 
bilinmektedir. Osmanlı-Rus savaşı (1877–1878) sonucunda imzalanan 
Berlin Antlaşması ile Ermeni meselesi, Anadolu’da ve Azerbaycan’da 
çıkarları olan Rusya ve Batılı devletlerin Türklere karşı araç olarak 
kullandıkları bir sorun haline gelmiştir (Şimşir, 2006:29, 279; AZEM, 
1970:4-5). Olayların ortaya çıkışında ve yayılmasında Ermeni örgütleri 
önemli görevler üstlenmişlerdir. Özellikle Taşnaksütyun örgütünün 
ortaya çıkışına kadar Mavera-yı Kafkas’ta barış hâkim durumda idi.  
Oysa Taşnaklar ve Bolşevikler gelmiş, din ve ırkçılık faaliyetleriyle sırf 
Ermenistan için Ermenilerden meskûn bir toprak parçası oluşturmak 
istemişlerdi.

Bugünkü Ermenistan’da hüküm süren Revan Türk Hanlığı nüfusunun 
tamamı Türklerden oluşmaktaydı. 1890’da toplam olarak bölgeye 1 milyon 
civarında Ermeni getirilmiştir. Birinci Nikola bu göçmenlerin yoğun olarak 
bulundukları Revan ve Nahcıvan hanlıklarının topraklarına yerleştirmiş 
ve bir Ermeni bölgesi oluşturmuştur. Böylece iki toplum arasında dinî 
ve milli konular başta olmak üzere pek çok alandaki farklılıklar, Rusların 
Kafkasları işgali sonrası Müslüman-Ermeni çatışmalarına sebep olmuştur. 
Ruslar Kafkas’ı ele geçirdikten sonra bu bölgenin idaresini kolaylaştıracağı 
düşüncesiyle Ermeni nüfusunun artırılması politikasını benimsemiştir. 
Sovyetlere kadar Kafkaslarda hiçbir zaman Ermeni devleti ve Ermeni 
nüfusunun ağırlığı olmamıştır. İzlenen bu politikalarla kısa sürede gerek 
Karabağ’ın gerekse de Türkiye sınırındaki Nahcıvan ve Revan hanlıklarının 
nüfus yapısı alt üst edilmiştir. Yürütülen bu politika Karabağ ihtilafının ilk 
aşamasını oluşturmaktadır.    

Karabağ’ın Tarihi Seyri ve Sorunu

Konum itibariyle Dağlık Karabağ, büyük bölümü bugünkü Azerbaycan 
ile Ermenistan arasında, güney bölümü İran içinde kalan, yaklaşık 18 bin 
kilometrekarelik bölgenin adıdır. Kafkas dağlarının güney doğusunda 
yer alan 4392 km²’lik Karabağ, Azerbaycan sınırları içinde Kura-Aras 
nehirleriyle Gökçe gölü arasında, batıda Ermenistan sınırına, güneyde 
İran sınırına çok yaklaşan, kuzeyden güneye 120 km, doğudan batıya 35–
60 km uzunlukta dağ ve ovalardan oluşan bir bölgedir (Qarabaği, 1991:3-4; 
Aydın, 1991:367–368).

Öte yandan Karabağ tarihçisi Mirze Camal Cavanşir Karabağî’ye göre, 
Karabağ’ın coğrafi konumu şöyle idi: Güneyde Hudaferin köprüsünden 
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Sınık köprüye kadar Araz nehridir. Günümüzde (Sınık köprü) Kazak, 
Şemseddin ve Demirçi Hasanlı cemaati arasındadır. Rus işgaliyle Krasnıy 
most, yani Kırmızı köprü adı verilmiştir (Attar, 2005:18-29). Doğuda Kura 
nehridir ki Cavat köyünde Araz nehriyle birleşerek Hazar denizine dökülür. 
Kuzeyinde Karabağ’ın Gence’ye sınırı Kura nehrine kadar Kopan nehridir. 
Batıda Küşnek, Salvartı ve Erekli adlanan yüksek Karabağ dağlarıdır 
(Mustafayev, 2009: 275-276).

Karabağ adı, Türkçe “kara”, Farsça “bağ” sözcüklerinin birleşmesinden 
meydana gelmiştir. Kara, muhtemelen burada “büyük” anlamında 
geçtiğinden, Karabağ’ın kelime anlamı “büyük bağ” şeklinde anlaşılmaktadır. 
(Qarabaği vd. 1991:3-5). Milat öncesi ve Miladi başlarında Türk göçlerinin 
bölgeye gelmesiyle Türklerin Kafkas’taki en önemli yerleşim alanlarından 
biri olan Azerbaycan’ın göçebeler için en verimli bölgesi Karabağ olmuştur. 
Karabağ’a yerleşen ilk Türk kavmi İskit veya Sakalar olduğu bilinmektedir. 
Herodot tarihi, M.Ö. VII. yüzyılda Sakaların Kafkas üzerinden Kimmerleri 
kovalayarak Anadolu’ya hâkim olduğunu, Mısır üzerine de yürüdüğünü, 
Filistin’deyken Mısır Kralı Psammetikos’un armağanlar sunup yalvarması 
üzerine daha ileri gitmediğini, Anadolu’nun Saka hâkimiyetinde kaldığını 
fakat büyük çoğunluğunun Medlere ve Perslere konuk olduğu bir gece 
sarhoş edilerek boğazlandığını anlatır (Mustafayev, 2013:283-290). 

Bizim kanaatimize göre Heredot’un anlattığı İskitler, Oğuz Han’ın 
ordusu idi. Türk mitolojisine göre de Karabağ’a “kara” adını veren Oğuz 
Han’dır. Buradaki kara-siyah, büyük veya kalın anlamındadır. Öte yandan 
kara sözü Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtları başta olmak üzere eski Türk 
kaynaklarında toprak, yer, deniz, fakir, kuzey vb. olarak geçer. Oğuz Han, 
Karakurum’dan ordusuyla yola çıkarak, Batı’ya yürümüş İdil nehrini 
geçtikten sonra Kafkas’ı denetim altına alarak bugün Ağrı (Argu) denilen 
Alatağ’da ve Karabağ’da yaylamıştır (Mustafayev vd., 2013:283-287). 

Yine Saka boylarından biri olan Varsaklar Karabağ’ın tamamına hâkim 
olarak uzun yıllar burada iskân etmiştir. Osmanlı vakanüvislerinden 
Aşıkpaşazade, Varsak adını hem boy hem de coğrafya ismi olarak 
kullanmıştır. Varsak adında Türkler arasında bir boyun varlığını 
kanıtlayan birçok bilgi bulunmaktadır. Ancak, Varsak’la Arsak adının 
aynı olup olmadığı biraz tartışmalıdır. Bazı tarihçiler Varsak boyunun 
Türk olduğunu, İskit asıllı Arsakları da Türk kabul etmektedirler. Ermeni 
kaynaklarında bu ada ilk kez M. Horenli’nin eserinde rastlanmaktadır 
(Horenli vd, 1940). Horenli, bu kelimeyi “şarkıcı” anlamında kullanmıştır. 
Anlaşılan, Arsak ve Varsak sözleri köken itibariyle aynı olup, ama çeşitli 
anlamlar taşımaktadır. Ona göre, Varsak boy adı, melodi veya müzik 
(Varsağı biçiminde) çeşidi, şarkıcı, coğrafi mekân ve bir boya ait simge 
anlamlarına gelmektedir. Ermenilerin bugün iddia ettikleri Artsak adında 
tarihte bir Ermeni unsuru ve devleti olmamıştır (Seyyidov, 1954).

Sakalardan sonra, Partlar, Albanlar, Hazarlar, Selçuklular, İlhanlılar, 
Timuroğulları, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler, Osmanlılar 
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bölgeye yerleşmişlerdir. İslam’ın kabulüyle Arran eyaletinin bir 
bölgesi olarak bilinmektedir Karabağ. XI. yüzyılın ortalarında bölgeye 
tekrar Oğuzlar gelmiştir. Selçukluların ardından da Azerbaycan 
Atabeylerinin hâkimiyetine geçmiştir. Moğol istilası sırasında önce 
Moğol emirlerinin, daha sonra İlhanlı hanlarının en önemli karargâh 
merkezi idi. Türkmen devletleri döneminde önce Karakoyunlu, ardından 
da Akkoyunlu devletlerinin idaresine geçmiştir. Safevîler döneminde 
Gence Beylerbeyliğinin bir vilayeti olarak yine Türklerin kontrolünde 
bulunmuştur.  

Karabağ, 1555’te Amasya Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne katılmış; 
1735 yılında Gence Antlaşmasıyla İran’daki Türk hâkimiyetine bırakıldıktan 
sonra 1736’da Nadir Şah’ın egemenliğine geçmiştir. Nadir Şah’ın ölümüyle 
merkezi otorite zayıflayınca hanlıklar kurulmaya başlanmıştır. Böylece 
bölgenin Rus işgaline girmesi için durum hâsıl olmuştur. Bölgede ortaya 
çıkacak idari şekillerden birisi de Karabağ Hanlığı olacaktır. Diğer önemli 
hanlıklar ise Revan ve Nahcıvan idi. Bunlardan Karabağ Hanlığının bir 
Türk bölgesi olarak Rusya tarafından ilhakına ilişkin temel belge, 1805 
yılında İbrahim Han ile Rus komutanı Sisianov arasında imzalanan 
Kürekçay Antlaşmasıdır. İbrahim Han’ın Ruslar tarafından katledilmesi 
ve Mehdi Gulu Ağa Karabağ’ın yeni Hanı olarak tayin edilmesiyle bölgenin 
etnik yapısı ve kimliği ile ilgili sorulara cevap bulunması açısından 
önemli olmuştur. XIX. yüzyılın başlarından itibaren bölge Türk ve İslami 
unsurlardan arındırılarak planlı şekilde Hristiyan nüfus bölgeye göç 
ettirilmiştir. Ermeniler yerleştikleri coğrafyadaki Türk kimlikleri yok 
etme uğraşı içerisine girmiş ve sonuçta bölgede Ermeni bir devlet kurma 
yolunda zemin hazırlanmıştır. Ermeniler Sovyetlere katılmasıyla adeta 
ikinci baharı yaşamıştır. Özerk bir bölge statüsü kazanan Karabağ’ın, 1930, 
1960, 1991’li yıllara kadar hem nüfus yapısı hem de yönetim şekli sürekli 
değiştirilmiştir. Ermeniler Sovyetlerin sonuna dek sadece Karabağ değil, 
Azerbaycan’a ait toprakları Rus desteğiyle kendi sınırlarına katmıştır. XIX. 
yüzyılın başlarında günümüz Ermenistan’ı ve Karabağ bölgesinde Türkler 
çoğunlukta, Ermeniler ise azınlıktaydı. Ruslar Kafkasya’yı ele geçirdikten 
sonra bu bölgenin idaresini kolaylaştırma düşüncesiyle Ermeni nüfusun 
artırılması politikasını benimsemiştir. 

Görülüyor ki Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürüp giden iki asırlık 
problemin adı olan Karabağ, Ruslar tarafından oluşturulmuş yapay bir 
sorundur. Rusya’nın desteği ile Azerbaycan’ın %20’lik toprak parçasıyla 
bir arada Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ, 30 yıl boyunca BM 
ve AGİT teşkilatının gündeminde hallini bekleyen sorun idi. Hukukî bir 
statüsü olmadan “Büyük Ermenistan” projesinin bir parçası olarak silah 
zoruyla Azerbaycan’dan koparılıp alınmak istenen bölge Ermenistan 
Cumhuriyeti’nin sınırları içine katılmak istenmiştir. Buradaki 1 milyonu 
aşkın Azerbaycanlı ise öz yurtlarından göç ettirilmiştir. 1988-1994 
yıllarında 16 bin civarında Azerbaycan askeri şehit edilirken, 32 binden 
fazla masum Azerbaycan vatandaşı da katledilmiştir. Yine 2020 İkinci 
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Karabağ Savaşında yüzlerce masum sivil insan ve 3 bine yakın Azerbaycan 
askeri şehit olmuştur. 

Ermenistan’ın bu sorunla kaybı ise bütün komşularından tecrit edilmiş 
biçimde kendi sınırları içine çekilip yaşamak olmaktadır. Bu da Ermenistan 
nüfusunun son 10 yılda %50 oranında azalmasına neden olmuştur. 1 
milyondan fazla Ermeni ülkeyi terk ederek başta Rusya olmakla, ABD ve 
AB ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır (Pompeyev, 1996:5-7). Karabağ 
ihtilafı ve Ermeni terörü hem Güney Kafkas hem Ortadoğu, hem de Anadolu 
coğrafyasında güvenlik ve istikrarın önündeki en büyük engellerden 
biridir. Bundan dolayı Rusya bilerek bu sorunu ortaya çıkarmış ve bölgede 
varlığı açısından bitmesini istememektedir. Bu bölgelerde barış, huzur, 
güven ve istikrarın sağlanması için ise mücadele eden devletler Türkiye ve 
Azerbaycan’dır.

Kafkasların Güvenliği İçin İki Kardeş Devletin Karabağ 
Mücadelesi

Bilindiği üzere Dağlık Karabağ problemi yaklaşık 30 yıldır BM ve AGİT 
gündeminde çözüm beklemektedir. Çözüm dışında her yolun denendiği 
bir problem olan Karabağ meselesi bölgesel bir sorun olmanın dışında, 
aynı zamanda içinde derin tarihi izler taşıyan küresel bir mesele olduğu 
bilinmektedir. Kökleri birkaç yüzyıl öncesine dayanan ‘Şark meselesinin’ 
bölgede kol gezen kâbus olarak varlığını korumaktadır. Dolayısıyla, 
içinde Rusya, İran, Avrupa ve ABD’nin rol oynadığı bir mesele olduğu 
anlaşılmaktadır.

Azerbaycan bağımsızlığını ikinci kez ilan ettikten sonra, 26 Kasım 
1991’de Karabağ’ın özerklik statüsünü kaldırarak, bölgeyi doğrudan Bakü 
yönetime bağladığını duyurmuştur. Bağımsızlık sonrası karşı karşıya 
kaldığı en önemli sorun Karabağ münakaşası olmuştur. Sovyetler sonrası 
Azerbaycan büsbütün silahsız bırakılmıştır. Öte yandan eski Sovyet ordusu 
Ermenistan’dan çıkmazken aynı zamanda Rusya ile Ermenistan arasında 
askeri ittifak anlaşması yapılmıştır. Rusya’dan aldığı bu destekle ezeli 
toprağı olan Karabağ’ın ve yine Azerbaycan’a ait 7 ilçesinin Ermenistan 
tarafından işgali gerçekleşir. İşgal sonrası bölge halkı öz yurdunda mülteci 
durumuna düşürülmüş ve binlerce masum insan katledilmiştir. Rus ve 
Ermeni vahşetinin en büyüğü 26 Şubat 1992’de Karabağ’ın Hocalı ilçesinde 
sergilenmiştir. Soykırıma karışan Rusya’nın 366. alayı idi. Bu alaya emir 
veren Rusya eski devlet başkanı Boris Yeltsin’den başkası değildir. 

Katliam ve işgaller sonrası AB Şurası ve BM Güvenlik Konseyi’nin 
almış olduğu 822, 853, 874, 884 numaralı kararlarla Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğünün dokunulmazlığı, Ermenistan’ın sorunda taraf olduğu 
ve işgal edilen topraklardan hemen ve şartsız olarak çekilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. Fakat AGİT Minsk grubundaki Rusya, Amerika ve Fransa 
üçlüsü ne de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işgalin sona ermesi 
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için çaba sarf etmemiştir. Yaklaşık 30 yıl boyunca adeta işgal sorununu 
öteleyen, Azerbaycan’ı oyalayan, Ermenistan’ı ise kollayan bir politika 
yürütülmüştür.

Her şeyden önce Türkiye için Karabağ problemi, Ermenistan’ın var 
olduğu için ortaya çıkmış bir problem olmayıp, Avrupa ve Rusya’nın 
varlığı açısından değerlendirilmektedir. Türkiye için problemin karşı tarafı 
olarak veya muhatabı olarak Ermenistan gözükmemektedir. Türkiye’nin 
geleneksel dış siyaseti, bu konuda Ermenistan’ı ciddiye bile almamaktadır. 
Türkiye açısından asıl sorun Ermenistan’ı kullanarak bazı Batılı ülkelerin 
Türkiye karşıtı sergilediği tavırdır. Türkiye, Osmanlı’nın son döneminde 
tâbi toplulukların (Ermeni, Arap milletlerinin) sergiledikleri tutumu 
ihanete eşdeğer olarak görmektedir. Bu yorum, bu milletlerin kendi siyasi 
kaderlerini tayin etme haklarının olmadığı anlamında anlaşılabilir. Son 
dönem Osmanlı idaresini ve günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’ni rahatsız 
eden en önemli olay gerek Ermeni gerek Arap milletlerinin kendi adlarına 
değil işgalci güçler adına gösterdikleri faaliyettir. İşte, bundan olsa gerek, 
uzun yıllar Türk dış politikasında bu ülkelere güvenilmez toplumlar 
gözüyle bakılmıştır. 

Türkiye, Kıbrıs ve terör olayları nedeniyle uzun yıllardan beri dengeli 
bir politik tavır gözetmektedir. Bu nedenden Karabağ olaylarına ilk 
yıllarda direk olarak tepki verememiştir. 1991-1992’de bütün şiddetiyle 
geçen çatışmalara rağmen, Ankara 1992’nin Ağustos ayında Erivan’a bir 
heyet göndermiştir. Heyetin götürdüğü mesaj oldukça anlamlıdır. Buna 
göre, Ermenistan Karabağ iddiasından vazgeçecek, bunun karşılığında da 
Türkiye ile Ermenistan arasında başta ekonomik olmakla her türlü ilişkiler 
geliştirilecektir. Özellikle Türkiye ağır bir ekonomik bunalım içinde olan 
Ermenistan’a ekonomik destek sözü vermişti. Dönemin Ermenistan Devlet 
Başkanı Levon Ter-Petrosyan hükümeti aslında Türkiye’yi dışlayarak 
sürdürülecek bir bağımsızlığın zor olduğunu biliyordu. Bundan dolayı 
ilk başlarda olumlu giden ilişkiler Ankara’nın önce buğday ve ardından 
elektrik yardımıyla rayına girdi derken, Azerbaycan’daki durumun 
değişmesi, Şuşa ve ardından bir sıra Azerbaycan şehirlerinin işgali iplerin 
kopmasına neden oldu. Sınırlar kapatıldı (Milliyet, 19 Kasım 1992). 

Ermenistan, nüfusu her geçen gün küçülen, ekonomik bakımdan 
daralan, siyasi bakımdan ise ağır krizlere gebe bir ülke konumundadır. 
Aslında Ermeni Lobisi dışında Ermenistan’ı şu anda içinde bulunduğu 
politikayı sürdürmeye zorlayan devletlerin baskısı olmasaydı durumun daha 
farklı olacağını söyleyebilirdik. Özellikle, Fransa ile Yunanistan bölgesel 
çıkarlarından dolayı Ermenistan’da olup bitenlere göz yummaktadır. 
Yunanistan, Türkiye’ye karşı Ermenistan’ı kendisi için bir avantaj olarak 
görürken; Fransa geleneksel Doğu ve Kafkas politikasının bir uzantısı 
olarak değerlendirmektedir. Muhtemelen, Ermenistan’ı küstürmemek için 
Avrupa ülkeleri aşamalı olarak sözde “Ermeni soykırım taslağını” ya kabul 
etmekte ya da dönemsel olarak gündemlerine almaktalar. Çözümsüzlüğü 
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derinleştiren sorunların başında ise Ermenistan’da ırkçı grupların 
iktidarda olmasıdır (Azerbaycan’ın Sesi Qazeti, 18 Yanvar 1992). 

Türkiye’nin Ermenilere ve destekçilerine ileri sürdüğü koşul ise; 
Azerbaycan topraklarının işgalinden ve asılsız “soykırım” iddialarından 
vazgeçmesidir. ABD, bölgesel çıkarları açısından Türkiye ile Ermenistan 
arasında buzların erimesini isterken; AB bu bunalımın ABD’nin Kafkasya 
politikasının daha rahat işlemesini önlemek için devam etmesinden 
yanadır. Ermenistan, “soykırım taslağının” kabulü hayaliyle yaşadığı için 
şimdilik kendi üzerinde oynanan oyunları ciddiye almamaktadır. Aslında, 
şunu büyük bir ciddiyetle belirtmeliyiz ki Ermenistan’ın geleceğe giden 
yolu Türkiye ve Azerbaycan üzerinden (petrol ve petrol boru hatları buna 
en bariz örnektir) geçmektedir.

Birincisi, Ermenistan’ın ekonomik olarak rahatlaması Türkiye’nin 
bölgesel siyasetine bağlıdır. Nitekim, Karabağ sorunu çıktığından bu 
yana Ermenistan komşularınca terk edilmiş bir konuma düşmüştür. 
Azerbaycan’la savaş nedeniyle ilişkileri kopmuş, toprak talepleri 
Gürcistan’ın tedirginliğine neden olmuş, sözde soykırım iddiaları 
Türkiye’nin tepkisini kendi üzerine çekmiştir. Ekonomisi Azerbaycan’ın 
(son yıllarda Azerbaycan’ın askeri bütçesi bile Ermenistan’ın genel ülke 
bütçesini geçmiştir) kat kat altındadır. İhracat bakımından Ermenistan 
ekonomisi büyük sorunlar yaşamaktadır. Ülkedeki ekonomik orantısızlık 
Ermenistan hükümetinin politikalarıyla ülkenin nereye sürüklendiğinin 
açık bir göstergesidir. Her ne kadar Azerbaycan yer altı zenginlikleri 
bakımından doğal olarak Ermenistan’dan daha avantajlı konumda bulunsa 
da Ermenistan’a yapılacak yabancı yatırım onun komşularıyla olan siyasal 
sorunlarını neden kabul ederek yatırımdan kaçınmaktadır (Iqtisadiyyat 
Qazeti, 29 Sentyabr 1999). Ülkenin elektrik, petrol ve doğal gaz gibi 
temel ihtiyaçlarını Azerbaycan’dan ve Azerbaycan üzerinden Rusya’dan 
karşılaması ve savaş sonrasında bu hattın kesilmesi Ermenistan’daki yatırım 
ortamını da baltalamaktadır. Ermenistan’ın ekonomik verimliliğinin 
giderek düşmesi temel olarak politik nedenlerden kaynaklanmaktadır. 
Bundan dolayı, Ermenistan’ın komşularına karşı yürütmekte olduğu sert 
politikalardan kaçınması gerekmektedir (Le Monde, 1 Nisan 1998).

Ermenistan’ın Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran arasında 
sıkışmış bir ülke konumuna düşmesi kendi iç ve dış politikasından 
kaynaklanmaktadır. Ancak, Ermenistan’ın ekonomik sorunlarını 
Türkiye’nin kendi lehine siyasi avantaja dönüştürmesi mümkündür.  
Bilindiği gibi, Türkiye bölgesel olarak Ermenistan’ın Avrupa’ya açılan 
kapısı üzerinde bulunmaktadır. Türkiye’nin Ermenistan üzerinde şayet 
eğer değerlendirebilirse manevi bir baskısı söz konusu olabilir. Çünkü 
İstanbul’da ticaret gücü yüksek Ermeni nüfusu ve manevi değeri yüksek 
Ermeni Patrikhanesi bulunmaktadır. Ermenistan’la Türkiye arasında 
sağlanacak herhangi bir siyasal ve ekonomik daha çok Ermenistan’ın 
yararına olacaktır. Öte yandan Ermenistan ekonomik olarak Türkiye’nin 
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etkisi altına düşecek ve Ermenistan üzerinde Türkiye’nin yaptırım yapacak 
gücü olacaktır. Bu durum Rusya’nın işine yaramayacaktır.

Ordu olarak göz önüne alındığında Ermenistan’ın Türkiye ve 
Azerbaycan için askeri bir tehdit olması düşünülmez. Ama Ermenistan 
Rusya’nın silah deposu olması bakımında bir tehdit içermektedir. 
Ermenistan 15 Mayıs 1992’de ‘Taşkent Ortak Güvenlik Antlaşmasını’, 21 
Ağustos 1992’de ise ‘Ermenistan’da Rus Ordusunun Konuşlandırılması 
Antlaşmalarını’ imzalamıştır. Bu iki anlaşmanın avantajlarını Ermenistan 
Karabağ savaşında kullanarak, kendi ordusu saflarında manevra gücü üst 
düzey Rus Alfa Birliklerinin savaşmasını sağlamıştır. Aynı zamanda bu 
savaşta Ermenistan Ermeni lobisinin parasal desteği ile Suriye, Lübnan ve 
Irak’tan getirilen teröristlerden de yararlanmıştır. Bütün bunlar göz önüne 
alındığında Ermenistan bölge açısından dengesiz ittifaklar geliştirmekte 
ve bu durumda bölgenin güvenliğine gölge düşürmektedir (Iqtisadiyyat 
Qazeti, 29 Sentyabr 1999). Haksız toprak iddiaları, asılsız soykırım 
söylemleri ile kendisini bir bataklığa mahkûm eden Ermenistan, Karabağ 
probleminde de kendini haklı göstermeye çabalaması meselenin çıkmaza 
sürüklenmesinde en büyük nedendir. 

Karabağ olayları 1987 yılında su yüzüne çıkmaya başlayınca Ermenistan 
gelecekteki muhatabını da belirlemişti. Bu tarihte Ermeni Yüksek Sovyeti 
“24 Nisan’ı anma günü” ilan etmiştir. Bu şu anlama geliyordu: “Türkiye, 
Ermenistan’ın hedefindeki düşman ülkedir”. 22 Ağustos 1990’da 
parlamentoda kabul edilen bağımsızlık bildirgesine sözde “Ermeni 
soykırımı” hakkında bir madde eklenmiştir. Bu doğrultuda ne Azerbaycan 
ne de Türkiye şu ana kadar bu ve bu gibi konuları hem kendi hem de dünya 
kamuoyuna yeterli düzeyde anlatamamıştır. Onun için Ermenistan bu 
konuda çok rahat davranmaktadır. 

Görüldüğü gibi bu jeopolitik ve jeostratejik ortamda Ermeni meselesi 
kesinlikle Türkleri ve Ermenileri birinci elden ilgilendiren konuların ortaya 
çıkardığı bir mesele değildir. Dış güçler tarihte başka azınlıklara nasıl bir 
yöntem uygulamış iseler, Ermeniler için de aynı yönteme başvurmuşlardır. 
Yalnız Ermenilerin diğerlerine göre iki hassas yönü bulunmaktaydı. 
Birincisi yaşadıkları coğrafyada hiçbir zaman çoğunlukta değillerdir. 
İkincisi ise, yaşadıkları coğrafyanın denizden uzaklığı batılı güçlerin diğer 
Hristiyan güçler için denizden kolay sağladığı benzer desteğin kendilerine 
iletilmesine olanak sağlamamaktadır. Bu yolda onlar arasında ırkçılığın 
uyanması sağlanmalıydı. Bunun için de en önemli faktör “din-kilise” 
faktörü idi. Emperyalist güçler bu bağlamda Kafkas ve Anadolu’da gerek 
siyasi gerek sosyal gerekse de ekonomik amaçlı dünden bugüne pek çok 
terör örgütü kurdular. 

Bilindiği üzere Ermeniler, Osmanlının zayıf olduğu dönemlerde dış 
güçlerle iş birliği yaparak isyan ve ardından terör yolunu seçmiştir. Bu 
yönde 1919’da Paris Barış Konferansı’nda iki Ermeni delegesi, Bogos 
Nubaryan Paşa (Osmanlı nazırlarından) ve Mösyö Aharoniyan büyük 
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devletler konseyi önünde isteklerini açıklamış ve kendilerini, mazlum 
bir halkın temsilcisi olarak tanıtmış, bu şekilde sempati kazanmaya 
çalışmışlardır (www.http://tarhplatformu, 2011). Paris Konferansı’nın en 
önemli konusu hiç şüphesiz ki, Osmanlı enkazından geride kalan en büyük 
payı alabilme idi. Bu uğurda Taşnak, Hınçak, Ramgavar, Hoybun, ASALA 
ve günümüze dek birçok terör örgütü kanlı eylemler yaptılar.

Rusya’nın Çıkar Hesapları ve Müdahalesi Sonucu Yaşanan 
Sorunlar

Kafkaslar, geçtiğimiz yüzyılın evvellerinde başta Azerbaycan olmak üzere, 
Gürcistan ve Ermenistan, büyük devletlerin siyasi güdümünde etnik, dini, 
ekonomik, kültürel ve sosyal kargaşa içine sokulmuştur. Rusya’nın tutarsız 
tavrı ve yeni siyasi güçlerin bölgeyle olan ilişkisi sonucunda içteki dengelerin 
büsbütün altüst olmasına, özellikle Azerbaycan arazileriyle oynanması (Ta 
ilk yıllardan işgal edile gelen Kuzey Azerbaycan arazilerinin yüzölçümü, 
sırasıyla: 1) 200 bin km², 2) 130 bin km², 3) 114 bin km², 4) 87 bin km²) 
Güney Kafkas’ı etnik çatışmaların en yoğun olduğu bölge konumuna 
getirmiştir.

Kafkas’ta var olan farklı kimlikler, bu coğrafyada Rus-Ermeni 
faktörünün ortaya çıkışına kadar bir arada yaşamayı sürdürdüler. Bu 
birliktelik 1905 yılına kadar normal bir şekilde devam etmiştir. Özellikle 
Rus Çarları Ermenilere yakınlık göstermiş, onlar da buna karşılık Çar 
ordusuna katılmıştır. Öte yandan Rus Çarı Nikolay da İran ve Ermenistan 
Ermenilerini aynı patrikhane altında birleştirmek istemiştir. Yönetimi 
elinde bulundurmak isteyen Rus devleti Ermenileri himaye ederek hiç 
kuşkusuz onları kendilerine sadık hale getirmiştir. Hatta Ermeniler, 
Revan Müslüman-Türk Hanlığı işgal edilirken Ruslara yardım ettikleri 
de bilinmektedir. Rus işgalinden önce Revan Hanlığında yaklaşık 700 
Ermeni ailesi vardı ve bunlar buraya İran’dan gelmişlerdi. Şöyle ki 
Karabağ Hanı İbrahim Halil Han döneminden 1914’e kadar Karabağ 
ve Kafkaslardaki genel nüfus durumu aşağıdaki şekilde görülmektedir: 
“Karabağ vilayetindeki Müslüman sayısı yaklaşık 1 milyon 174 bin, Rus 
nüfusu 34 bin, Gürcüler bin 107, Ermeniler ise 177 bin. Rus yönetimi bütün 
Kafkaslardaki Müslüman sayısını 4 milyon 679 bin 487 olarak belirtmiş. 
Buna karşılık Türk tarafı Gence’deki Müslüman sayısının 1 milyon 500 bin, 
toplam Müslüman sayısının ise 7 milyon civarında olduğunu tespit etmiş 
(BOA). 

Bu konuda Rus araştırmacı Şavrov adeta tarihi itirafta bulunmuştur: 
“Hâlihazırda Transkafkasya’da yaşayan 1 milyon 300 bin Ermeni’den 1 
milyonu yerli Ermeni değildir, bunları biz buralara yerleştirdik. Sahte 
belgelerden yararlanarak yurtsuz Ermenileri toprak ve devlet sahibi 
yaptık” (Şavrov, vd. 1988). Sıcak denizlere açılma ve petrol amacıyla 
hareket eden Çarlar, Kafkas üzerinden bu amaca ulaşmak için harekete 
geçtiklerinde burada yaşayan Hristiyan toplumları değil, Müslümanları 
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karşılarında buldular. Kafkas’ta Ermeni iskân politikası da bu doğrultuda 
gerçekleştirilmiştir. 

Çarlık döneminde Rusya’nın petrol ihtiyacı Bakü’den karşılanıyordu. 
Petrol, İdil nehri üzerinden Rusya’nın tüm şehirlerine taşınmaktaydı. 
Bilindiği üzere petrol, devletlerarasında her zaman etkisini gösteren 
bir maddedir. Petrol için verilen mücadeleler bu gerçeği açıkça ortaya 
koymaktadır. Özellikle 1900–1920 dönemleri hâkim ülkeler sırf petrol için 
Birinci Dünya Savaşına girmeyi göze almışlardır. Neticede galip ülkeler 
tarafından petrol bölgeleri kendi nüfus alanlarına geçirilecek şekilde 
paylaşılmış, özellikle Orta Doğu ve Azerbaycan petrolleri, Batılı devletlerin 
mücadele alanı olmuştur. Son Karabağ savaşında petrol politikası 
sebebiyle birkaç ülke yön ve fikir değiştirerek Azerbaycan’ın yanında saf 
tutmuşlardır.

Rusya her zaman Hazar denizinin Batı ve Doğusundaki Cumhuriyetlerin 
kontrolünü ve boğazları eline almayı amaçlamıştır. Bu amaçla tarihen 
Ermenileri kullandığı bilinmektedir. Rus Çarı Birinci Aleksandre’nin: 
“Coğrafya benim boğazlara sahip olmamı emrediyor. Eğer boğazlar 
başkasının elinde ise kendi evimin sahibi sayılmam imkânsızdır.” sözleriyle 
eskiden olduğu gibi günümüzde de Rusya tarafından uygulandığını 
görmekteyiz. Montrö Antlaşmasına göre Türk boğazlarının geçiş ve 
denetim hakkı Türkiye’ye tanınmıştır. Sözleşmeye göre Türkiye’nin 
güvenliği ön plandadır. SSCB’nin dağılmasına rağmen Rusya yine de dış 
politikasında Avrasya eksenine öncelik vererek, Kafkasya ve İç Asya’ya 
doğru yayılma politikasını açık bir şekilde uygulamaya başlamıştır. Öte 
yandan küreselleşen dünyada Azerbaycan petrolü hiç kuşkusuz dün olduğu 
gibi bugün de daha çok Rusya’nın iştahını kabartmaktadır. LUKOIL isimli 
Rus petrol şirketinin Azerbaycan petrol şirketinin (SOCAR) payından bile 
% 10 alarak uluslararası şirketler birliğine katıldığını görmekteyiz. Esas 
amaç petrolü sağlamaktan ziyade onun kontrolündeki oyunu, bölgede 
önemli güç olan İran ile işbirliği içinde sürdürebilmek ve Hazar petrolüne 
egemen olma stratejisi yatmaktadır (Kocaoğlu, vd. 1998:22-142).

Rusya’nın bölgeyi işgali, Ermenistan’ın doğuşudur. Bir diğer ifadeyle, 
Rusya’nın Kafkas istilası, Ermenistan adlı bir ülkenin yaratılmasıyla 
anlamını hâlâ muhafaza etmektedir. Ancak, Rusya siyasal anlamda 
Ermenilerin bölgede bağımsız bir güç olmasına imkân vermediği gibi, 
Ermeni aydınlarının da toplum arasında ırkçı propagandalarının önünü 
açmıştır. Rusya’nın niyeti kendi amaçlarına uygun tampon bir bölge 
oluşturmaktan öteye gitmemiştir.

1828-1829 Rus-Osmanlı savaşının ardından Osmanlı’nın doğu illeri 
üzerine Rusya’nın gölgesi düşmüştür (Gurko, 2007:140-141). Erivan 
bölgesine göç ettirilen Ermeni nüfusu ile Osmanlı topraklarındaki nüfus 
arasında karşılıklı alakalar sürmekteydi. Bu da Rusya’nın Anadolu 
Ermenileri arasında yaymak istediği siyasi bakış açısına uygun bir zemin 
hazırlamaktaydı. XIX. yüzyıl siyasi kimlikli bütün Ermeni aydınlarının, 
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örgüt liderlerinin ve isyancılarının Anadolu Ermenileri arasından çıkması 
oldukça ilginçtir.

“Büyük Ermenistan” projesini siyasal anlamda ilk gündeme taşıyan 
Raffi adıyla tanınan Ermenilerin ünlü yazarlarından Akop Melik-
Akopyan (1835-1888) olmuştur. Onun siyasal bir üslupla dile getirdiği 
“Denizden denize kadar uzanan Ermenistan” hayali 1880’li yıllarda 
Ermeni komitecileri arasında hedef olarak görülmeye başlamıştır. Kendi 
düşüncesini tanımlamak için Raffi bu konuları işleyen üç kitap yazmıştır: 
“Hent”, “Davidbek” ve “Samvel”. Raffi’ye göre: “Ermeni ulusu tarihin 
en eski halklarından biridir. Ancak, barbar komşuları bu büyük ulusun 
yarattıklarını yok etmişlerdir” (Khorenats vd. 1987). Onun görüşlerini 
daha sonra Ermeni yazar Arpiaryan Arpiar (1851-1908) devam ettirmiştir. 
1876’da İstanbul’da kurulan Ermeni Ararat Cemiyetinin başkanı olmuştur. 
İstanbul’daki zengin Ermeni tüccarlarından sağlanan mali destekle Tiflis’te 
Taşnakların kültürel olarak örgütlenmesine çalışmış ve bu amaçla Ermenice 
yayın yapan Mişak gazetesini faaliyete geçirmiştir. Çeşitli Ermeni örgütleri 
arasında uzlaşmacı kişiliği ile tanınan Arpiaryan Hınçak terör örgütünün 
de seçkin üyelerinden olmuştur (Ayrapetyan, 1992:31-48).

Aslında Kafkas’ta Karabağ sorunundan daha ziyade bir Ermeni 
terör sorunu bulunmaktadır. Bu sorun, sadece Türk Dünyası’nın bir 
sorunu olarak gündeme gelmemiştir. Ortadoğu ve Kafkas’ta çıkarları 
olan emperyalist devletlerin hepsini birden ilgilendiren uluslararası bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık 200 yıldır Rusya, İngiltere, 
Fransa, Almanya, Amerika, Yunanistan ve günümüzde İran yönetiminin 
desteklemediği hiçbir Ermeni hareketi olmamıştır. Rusya ve Batılı devletler, 
Ermenileri bir kukla, Ermenistan’ı da Kafkas ve Anadolu’da bir “taşeron 
devlet veya tampon bölge” olarak kullanmıştır. Rusya’nın Kafkas istilası, 
Ermenistan adlı bir ülkenin yaranmasına getirip çıkarmıştır. Rusya siyasal 
anlamda Ermenilerin bölgede bağımsız bir güç olmasına imkân vermediği 
gibi, Ermeni aydınlarının da toplum arasında ırkçı propagandalarının 
önünü açmıştır.

Bilinmesi gereken gerçek şu ki Ermenistan’daki politik süreci takip 
etmek bölgeyle ilişkili siyasal güçlerin varlıklarını doğru tayin etmek 
gerekmektedir. Yani, Ermenistan, Ermenilerin Ermenistan’ı olduğu 
için değil, birilerinin Ermenistan’ı olduğu için anlaşılmaz bir ülke 
konumundadır. Bu durumda da Karabağ sorununa resmi müdahale 
kendilerinin yok birilerinin eliyle olmuştur. O birilerinin başında Rusya’nın 
geldiği aslında dünden belliydi. Bu durumu fırsat olarak değerlendiren 
Ermenistan kendisini adeta Rusya’nın kucağına atmıştır. O, kendisini 
Kafkasya’da Rusya’nın jeopolitik operasyon arenası olarak görmekte ve 
Rusya’nın “uygulayıcısı” hesap etmektedir. Çünkü Rusya olmadan bu 
ortamda rahat nefes alabilmesi söz konusu olamaz.

Batı Devletleri Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımalarını 
beyan etmelerine rağmen Ermenistan’ın işgalci politikasına, dolayısı ile 
Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına yaklaşımları AGİT’in Minsk Grubu 
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çerçevesinde değerlendirilmektedir. Avrupa devletlerinin ve özellikle Minsk 
Grubu’nun diğer Batılı eş başkanları olan ABD ve Fransa’nın kararsızlığı, 
BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına tepkileri Batı’nın çifte standartlar 
siyasetini ortaya koymaktadır ki, bu yaklaşımın perde arkasında hiç 
kuşkusuz köklü sebepler bulunmaktadır. “Ermeni faktörünün Rusya’nın 
politik olmakla birlikte, ekonomik açıdan da hem bölge devletlerine 
hem de ilgili devletlere yönelik baskı aracı olduğu bir gerçektir. Rusya 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ermenistan’ı Türkiye’nin, ABD, NATO ve 
AB’nin Kafkasya politikasına karşı denge unsuru olarak kullanmakta, 
Ermenistan sayesinde Kafkasya’daki politik ve askeri varlığını koruyarak, 
bölgede konuşlandırdığı üslerle Azerbaycan’ı ve Gürcistan’ı kontrol 
altında tutmakta ve bu sayede kendisine yönelik güneyden yapılabilecek 
müdahaleler karşısında gereken önlemleri almaktadır. Diğer bir taraftan, 
Rusya Kafkasya’daki devletlere geçmiş eyaletleri olarak bakmakta, dolayısı 
ile Azerbaycan’ın bağımsızlığını ve bu devletin enerji projelerinde varlığını 
hazmedememekte ve bu suretle Azerbaycan’a acı bir ders vermek için 
Ermenistan’ı korumakta ve silahlandırmaktadır. Bu açıdan Azerbaycan 
karşısında Ermenistan’ın Rusya tarafından desteklenmesi anlaşılabilir.

M. S. Ordubadi’nin sorunun başladığı dönemlerde kaleme aldığı “Kanlı 
Yıllar” kitabında da Ermeni-Müslüman çatışmasının esas nedeninin Rusya 
ve Batılı güçlerin desteği ile “Bağımsız Büyük Ermenistan” kurulması 
ilkesinin vurgulandığını görmekteyiz. Kitapta: “Ermeni-Müslüman 
çatışmasının esas nedeni, Bakü ve Gence Guberniyasının Arran yörelerini 
Azerbaycan Türklerine verip, Revan ve Gence Guberniyası ve Karabağ 
topraklarını Ermenilere vererek, buraları da ‘Dağlık Karabağ Sancağı’ ile 
birleştirip ‘Ermeni Saltanatı’ oluşturmak istendiği” belirtilmiştir (Ordubadi, 
1991:32). Kafkaslarda Ermenilerin istekleri ve yaptıkları cinayetler 
karşısında Rusya ve diğer güçler Ermenileri bir birilerine kışkırtmakta 
hiçbir zaman geri kalmamışlardır. Kanaatimize göre Batı, Rusya, ABD, 
İran ve diğer emperyalist güçler böyle davrandıkça, Kafkaslara herhalde 
beklenen barış gelmeyecektir.

Güncel Değerlendirme ve Sonuç

Rusya’nın Güney Kafkas politikası iç politika ve dış politika kısımlarına 
ayrılarak ele alınmalıdır. Çünkü bu iki kısım da birbirini etkilemektedir. 
Rusya’ya bağlı Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerindeki sorunlar, Güney Kafkas 
ülkelerindeki durumla yakından ilgilidir. ABD gibi küresel güçlerin Güney 
Kafkas’ta kendi çıkarları olduğundan, Rusya’nın Kafkaslar politikası 
söz konusu ülkelerin Rusya ile ilişkilerinde de önemli bir yere sahiptir. 
Rusya’nın Kafkasya’daki en önemli iki amacını Hazar havzası ve genel 
olarak Kafkasları siyasi anlamda kontrol altında tutmak ve Hazar enerji 
kaynakları başta olmak üzere bölgedeki enerji kaynaklarının işletilmesinde 
söz sahibi olarak bu ülkelerin ekonomilerini Rusya’ya bağımlı hâle getirmek 
şeklinde özetleyebiliriz. Ermenistan ise günümüzde resmi olmasa da gerek 
askeri gerek siyasi gerekse de ekonomik açıdan zaten Moskova’ya bağlı 
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bir eyalet durumdadır. Fakat özellikle Paşinya’nın hâkimiyete gelişiyle 
Ermenistan’ın siyasi olarak yönünü Batı’ya çevirmesi Rusya’yı rahatsız 
eden faktörlerin başında gelmektedir.

Bu 30 yıllık sürecin sonunda Ermenistan’da Rusya karşıtı eylemler 
yapılmıştır. Parlamenter sisteme geçişle birlikte Nikol Paşinyan’ın 
Başbakan olmasıyla Ermenistan’ın iç ve dış politikasında değişiklikler 
yaşanmaya başlanmıştır. Muhalefette olduğu dönemde Rus karşıtı 
söylemleriyle öne çıkan Paşinyan, iktidarı devralmasının ardından Rusya 
yönetimi tarafından Batı’nın adamı olarak damgalanmıştır. Kısa süre 
sonra Ermenistan Azerbaycan’a karşı daha saldırgan ve kışkırtıcı eylemlere 
girişmiştir 

1-4 Nisan 2016 tarihinde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile Ermenistan 
Silahlı Kuvvetleri ve Karabağ’daki Ermeni teröristler arasında çatışmalar 
yeniden patlak vermiştir. 2020 Temmuz ayında Ermenistan’ın 
Azerbaycan’ın Tovuz iline gerçekleştirdiği diğer bir saldırı bardağı taşıran 
son damla olmuştur. Oysa Tovuz ili Karabağ ile bağlantısı olmayan, enerji 
hatlarının geçtiği stratejik öneme sahip bir yerdir. Gürcistan’dan Türkiye’ye 
ve oradan da Batı’ya kadar giden Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, 
Bakü-Supsa petrol boru hatları ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı bu 
bölgeden geçmektedir. Ermenilerin 27 Eylül 2020 tarihindeki hem sivil 
yerleşim yerlerine hem de uluslararası enerji hatlarına saldırıları cevapsız 
kalmamıştır. Azerbaycan, Ermeniler tarafından işgal edilen topraklarını 
kurtarmak için antiterör harekâtına başladı. Halk, asker ve devlet bir 
bütün oldu.

Bu harekâtta 3 Ekim 2020’de Sugovuşan işgalden kurtulurken, 4 Ekim 
2020’de Cebrail şehri Ermeni teröristlerinden temizlenmiştir. Ardından 
sırasıyla; Gubadlı, Zengilan ve Füzuli gibi stratejik iller işgalden azat 
edildi. Azerbaycan ordusu özellikle Türkiye’nin İHA/SİHA ve elektronik 
harp sistemleri sayesinde hava üstünlüğünü tüm çatışma boyunca elinde 
bulundurmuştur. Türkiye, “Bir millet, iki devlet” gerçeği ile hareket 
ederek, her fırsatta Azerbaycan’ın yanında olduğunu bildirmiştir. Rusya 
ve “İslam” devleti olan İran, her zamanki gibi Ermenilerin yanında 
yer almıştır. Oysa Güney Azerbaycan’ın kalbi Kuzey Azerbaycan için 
atmaktadır. Azerbaycan’ın sahadaki askeri üstünlüğü ile baş etmekte 
zorlanan Ermenistan, 4 Ekim’den başlayarak Gence, ardından Mingeçevir, 
Berde, Terter gibi şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerini misket bombası ile 
vurmuştur. Yüzlerce masum sivil katledilmiştir. Ermenistan bu kışkırtıcı 
hareketleri sonucunda Azerbaycan’ın da karşılık vereceğini ve Ermenistan 
sınırına füze atacağını planlamıştır. Bu sayede arka cephede olan Rusya’yı 
ön cepheye çekmeyi düşlemiştir.

Karabağ’ın kalbi, medeniyet beşiği olan Şuşa şehrinin işgalden azat 
edilmesi ve Azerbaycan birliklerinin Hankendi şehrine yaklaşmasıyla 
savaşın kaderi artık belli olmuştur. 9 Kasım günü Ermenistan’ın tam 
askeri yenilgisiyle sona ereceğini beklerken akşam saatlerinden itibaren 
ani gelişmeler yaşanmıştır. Bir Rus helikopterinin Azerbaycan sınırında 
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halen de kim-kimler tarafından ve nasıl düşürüldüğü kesin olmayan bilgisi 
duyurulmuştur. Ardından yine Bakü, Abşeron, ve Sumgayıt kentlerine 
füzeler fırlatılmıştır. Bu füzeler havada imha edilse de büyük endişelere 
neden olmuştur. Daha sonra N. Paşinyan tarafından sosyal medya 
hesabında yenilgiyi kabul ettiği yönde paylaşımı yer almıştır. En son 
olarak 10 Kasım gece saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
ve Rusya Başkanı Vladimir Putin canlı yayında Azerbaycan’ın zaferini 
simgeleyen bildiri imzalanmıştır. Cumhurbaşkanı İ. Aliyev tarafından yine 
canlı yayında son süreç değerlendirilmiştir.

27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihlerindeki 44 günlük Karabağ savaşı veya 
antiterör operasyonu yaklaşık 30 yıldan beri diplomasi yolu ile çözülemeyen 
bir sorunun sonucudur. 10 Kasım 2020’de Azerbaycan, Ermenistan ve 
Rusya yetkilileri tarafından imzalanan belge aslında bir barış olarak değil, 
taraflar arasında gerçekleşen sıcak çatışmanın sonlandırılması yönünde 
kabul edilen bir uzlaşı ve Ermenistan’ın yenilgisi olarak kabul edilmelidir. 
Toplam 9 maddeden oluşan Ermenistan’ın teslimiyet belgesinin 
imzalanmasının hemen ardından sıcak çatışmaların durdurulması ile 
birlikte 5. maddeye dayalı olarak 5 yıllık Rus “barış gücü” ülkeye yeniden 
girmiştir. Bu durumda kanaatimizce, Ermenistan-Azerbaycan münakaşası 
“uzun süreli ateşkes ve yer-yer çatışmalar” şeklinde devam edecektir. Her 
ne kadar ateşkes ve sözde barış yapılsa da sonuç itibariyle günümüzde 
Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan arasında süre gelen yaklaşık iki asırlık 
problemin adı olan “Ermeni Meselesi” ve “Karabağ Münakaşası”, Ruslar 
başta olmak üzere emperyalist güçler tarafından oluşturulmuş yapay bir 
sorun olduğu bir kez daha görülmüştür.

Azerbaycan açısından önemli bir zafer olarak görülen bu anlaşma ile 
15 Kasım 2020’de Kelbecer, 20 Kasım 2020’de Ağdam, 1 Aralık 2020’de 
Laçın’ın Ermeniler tarafından boşaltılması ve göçmenlerin evlerine geri 
dönmeleri kararlaştırılmıştır. Laçın koridoruna “Rus barış gücünün” 
yerleştirilmesi, ayrıca Nahcıvan ile Zengezur arasındaki bağlantının 
Rusya’nın kontrolünde olması Azerbaycan kamuoyunda endişelere neden 
olmuştur. Ayrıca bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de varlığı 
Azerbaycan halkında sevinç ve geleceğe umudu artırmıştır. Sonuç olarak 
yaşanan bu tarihi süreçten sonra artık Azerbaycan’da “Dağlık Karabağ, 
Yukarı Karabağ, Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti” adlı yer ve sorun 
yoktur. Azerbaycan’ın ezeli ve ebedi tarihi yurdu olan Karabağ vardır. 
Aslında bu hep böyleydi.
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Extended Abstract

Today, there are several regions in various parts of the world where people 
belonging to the ethnic, religious and denominational diversity are located. The 
Caucasus, Middle East, Balkan and East Turkestan geography come first. The 
Caucasus region, which is one of these regions, is almost a fire place today. One 
of the places under the shadow of war, or rather terror, is Nagorno-Karabakh. 
So, where is the Caucasus and Karabakh, how did it go through the filter of the 
historical process, why did it become a problem and who or who raised this 
problem? While these and similar questions find answers in the study, living 
history bears witness to today’s events. As it is known, most of the Caucasian 
peoples are of Muslim Turkish origin. It would be more useful to summarize 
the Armenians, who are foreign elements in the region, the historical events 
and facts that took place as a result of the Russian intervention, by sticking to 
the chronology.  

The Caucasus is not only important for Europe and Russia. It is of great 
importance for Turkey since the Ottoman times. Just as Turkey can be 
considered a Balkan country because of Thrace, it is actually a Caucasian 
country (Kars, Iğdır, Ardahan provinces, Erzurum, Van, Bitlis and a part 
of Ağrı) in terms of its provinces. Even in Ottoman records these places are 
mentioned as the eighth geographical region of Anatolia. It is known that 
Enver Pasha, Talat Pasha and Nuri Pasha, who had a say in the Ottoman 
administration, were trying to make Azerbaijan free after the First World 
War. Enver Pasha’s Turkism thoughts have also been important in supporting 
Azerbaijan’s struggle for independence. Therefore, every event, good-bad and 
positive-negative, that will take place here, concerns Turkey closely today. The 
Caucasus is a strategic region for Turkey, just like the Middle East. The fact 
that both sides are the sea like the Black Sea and the Caspian has given the 
Caucasus region the status of transition. This region is an important gateway 
for Eurasia in terms of energy resources. For this reason, it has always been a 
battleground for imperial powers throughout history.

Karabakh, which is the biggest struggle area of the Caucasus, is the name 
of the region of approximately 18 thousand km², most of which are located 
between today’s Northern Azerbaijan and Armenia (West Azerbaijan) and in 
the south of Iran (South Azerbaijan). Therefore, it is in a position to control 
Armenia and Iran at a dominant point in the Caucasus. One of the settlements 
of the Turks before Christ and the beginning of the century, the most fertile 
region of Azerbaijan was Karabakh. Since the Sakalar, many Turkish tribes and 
states have dominated this region. 

Continuous foreign interventions were made in this geography dominated 
by the Turks. Russians participated in this struggle in the XVI. century. 
Namely, Karabakh joined the Ottoman Empire in 1555 with the Amasya 
Treaty; In 1735, with the Ganja treaty, it was left to today’s Iran (To Azerbaijan 
Turkish administration). The region goes under the rule of Nadir Shah in 1736. 
After the death of Nadir Shah in 1747, when the central authority weakened, 
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khanates began to be established. Among these khanates, Karabakh, Yerevan 
and Nakhchivan, which are in key positions for the Caucasus, stand out. Thus, 
in the early 1800s, when the Russians invaded the Caucasus and Azerbaijan, 
it came under Russian rule. The basic document regarding the annexation of 
the Karabakh Khanate by Russia as a Turkish Territory is the Kürekçay Treaty 
signed in 1805 between the Karabakh Khan Ibrahim Khan and the Russian 
commander P. D. Sisianov. After Ibrahim Khan was killed by the Russians, 
with the imperial decree of 1806, Mehdi Gulu Agha was determined as the 
new khan of Karabakh. This situation became important once again in terms 
of finding answers to questions about the ethnic composition and identity of 
the region.

Finally, with the 1813 Gulistan and 1828 Turkmencay Treaties, the regions 
north of the Aras river were completely under the control of the Russians. 
Generally Revan and Karabakh Khanate, especially XIX. Since the century, it 
has been purged of Turkish and Islamic elements with Russia’s policy on the 
ground. Armenians were displaced to the region as planned. Later, Armenians 
who settled in both the South Caucasus and Karabakh tried to destroy the 
Turkish-Muslim identities in this geography, and as a result, the foundations 
of the way to establish a single Armenian state in the region were laid. With the 
constant intervention of other imperial powers, especially Russia, they achieved 
the desired result in 1918. When the Soviets were established, Azerbaijan and 
Armenia also joined this union. Karabakh, the Turkish homeland, also gained 
the status of an autonomous region connected to Azerbaijan in 1923. From the 
1930s to the 1960s, both the population structure and the management style of 
the region constantly changed.  

After Azerbaijan declared its independence for the second time, it abolished 
the autonomy status of Karabakh on 26 November 1991 and declared that 
it subordinated the region directly to Baku rule. While the Soviet army did 
not leave Armenia, Azerbaijan was completely disarmed. At the same time, 
a military alliance agreement was signed between Russia and Armenia. With 
this support from Russia, a total of 20% of Nagorno-Karabakh and 7 districts 
belonging to Azerbaijan were occupied. During this occupation period, Russian 
and Armenian terror made 1 million Turks refugees, massacred thousands of 
innocent people and committed Khojaly genocide. Throughout the occupation 
process, first in April 2016 and finally in September 2020, their provocation 
continued. 

The Armenian attacks on both civilian settlements and international power 
lines on September 27, 2020 did not go unanswered. Azerbaijan started an 
anti-terrorist operation to save its occupied territories. The people, soldiers 
and the state became a whole. As of the first week of October, lands began to 
be liberated one by one. The Azerbaijani army maintained its air superiority 
throughout the entire conflict, especially thanks to Turkey’s UAV / UAV and 
electronic warfare systems. Acting with the reality of “One nation, two states”, 
Turkey declared that it stands by Azerbaijan at every opportunity. 
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The Second Karabakh war, which lasted 44 days between 27 September and 
10 November 2020, is the result of a problem that has not been solved through 
diplomacy for nearly 30 years. The document signed by the authorities of 
Azerbaijan, Armenia and Russia on 10 November 2020 should not actually 
be a peace document. This document should be seen as a consensus, such 
as accepting the hot conflict between the parties and Armenia’s defeat. 
Immediately after the signing of the 9-item surrender of Armenia, the 5-year 
Russian “peacekeeping force” re-entered the country on the basis of the 5th 
article with the end of the hot clashes. The establishment of the Russian 
peacekeeping force in Lachin and the Russian control of the link between 
Nakhchivan and Zangezur caused anxiety in the Azerbaijani public. For now, 
although the control in provinces such as Khankendi, Khojaly, Khojavend and 
Agdere is not exactly on the Azerbaijani side, the presence of the Turkish Armed 
Forces in the region has increased the joy and hope for the future among the 
Azerbaijani people.  

As it is understood, there is more an Armenian terrorism problem in the 
Caucasus than the Karabakh problem. This problem did not only come up as 
a problem of the Turkic World. It emerges as an international problem that 
concerns all imperialist states, especially Russia, in the Caucasus.
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Hazar Hakimiyetinde Kafkasya
Caucasia under the Caspian Rule

Telli KORKMAZ*

Öz

Doğu Avrupa’nın ilk düzenli ve kudretli devleti olarak kabul edilen Hazar 
Devleti’nin hâkimiyet sahası  esasen Doğu Avrupa ve Kuzey Kafkasya 
olmuştur. Ortaçağın en güçlü devletlerinden biri olan Hazar Devleti bu 
topraklarda yaşanan etnik olaylarla doğrudan ilgilidir. Siyasi olarak 
630’larda tarih sahnesine çıkan bu devletin esas merkezi önceleri Kuzey 
Kafkasya’da bulunan Belencer ve Semender şehirleri iken sonraları İtil 
ırmağı kıyısı yani Doğu Avrupa olmuştur. Türk halklarının Doğu’dan 
Batı’ya göç etmeleri eskiçağlara dayansa da esas yoğunluğun IV. yüzyılın 
sonlarında Hunlarla olduğu bilinmektedir. V. yüzyılın ortalarından itibaren 
Kuzey Karadeniz ve Kafkasya’da hâkim etki ise Türk-Bulgar kavimlerinin 
elinde olmuştur. Avar istilasına kadar bölgede gücünü ve etkisini koruyan bir 
Bulgar kavmi olan Sabarlar Hazarların esas kitlesini teşkil etmişlerdir. X. 
yüzyılın ortalarına kadar bölgede hâkim rol oynayan Hazar Devleti Kafkasya 
tarihi açısından önemlidir. Nitekim Kafkasya’da yaşanan etnik olaylar, 
akabinde ortaya çıkan halklar, kültürler, şehir ve birçok yapılar hakkında 
araştırmaların yapılması, Hazar devletinin öğrenilmesini gerekli kılmıştır. 
Çalışmada Kafkasya tarihinin Hazar dönemi kaynaklar doğrultusunda 
incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hazarlar, Kafkasya, Kafkas Halkları, Hazar Devleti, 
Kafkasya Türkleri

Abstract

Considered as the first regular and powerful state of Eastern Europe, the area 
of   domination of the Caspian State was essentially Eastern Europe and the 
North Caucasus. The Caspian State, one of the strongest states of the Middle 
Ages, is directly related to the ethnic events in these lands. The main center 
of this state, which appeared on the stage of history in the 630s politically, 
was Belencer and Salamander cities in the North Caucasus, later it was the 
shore of the Itil river, namely Eastern Europe. Although the migration of 
Turkish people from the East to the West dates back to ancient times, the main 
density is IV. It is known to be with the Huns at the end of the century. Since 
the middle of the 5th century, the dominant influence in the Northern Black 
Sea and Caucasus has been in the hands of the Turkish-Bulgarian tribes. 
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The Sabars, a Bulgarian tribe that preserved its power and influence in the 
region until the Avar invasion, constituted the main mass of the Khazars. The 
Caspian State, which played a dominant role in the region until the middle 
of the 10th century, is important for the history of the Caucasus. As a matter 
of fact, the ethnic events in the Caucasus and the subsequent studies on the 
peoples, cultures, cities and many structures made it necessary to learn 
about the Caspian state. In the study, the Caspian period of the history of the 
Caucasus has been examined in line with the sources.

Keywords: Khazars, Caucasus, Caucasian Peoples, Caspian State, Caucasus 
Turks.

Giriş

Tarih boyunca birçok kavim ve devlete ev sahipliği yapan Altay bozkırlarının 
devamı niteliğindeki Karadeniz’in Kuzey Bozkırlarının Ortaçağdaki ev 
sahipleri Türklerin bir kolu olan Hazarlar ve onların kurduğu Hazar 
Devleti olmuştur. Sabarların halefleri olan Hazarların tam yerleşim sahası 
Don-Volga ve Kafkasya üçgenidir (Rasony, 1993:114). Rusya Federasyonu 
kapsamındaki bu coğrafya Hazar devleti tarihi açısından bilimsel olarak 
Türk tarihçiliğinde araştırılmamıştır. Rusya, Ukrayna ve Dağıstan gibi 
ülkelerde Hazar coğrafyası ile ilgili bilimsel birçok çalışmanın yapıldığı 
görülmektedir. 

Hazar coğrafyası, sınırları, nüfusu, ekonomisi gibi konularda eski ve 
yeni çok farklı kaynakların olduğu saptanmıştır. Konu ile ilgili İbranice, 
Arapça, Grekçe, Farsça, Ermenice, Latince, eski Rusça ve Çince kaynaklar 
esas tarihi kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Bizans, Ermeni ve 
Arap-Fars kaynakları ağırlıklı olarak kendi ülkelerinin tarihini yazarken 
Hazarlardan bahsetmişlerdir. X. yüzyıl Hazar tarihi ve coğrafyası ile ilgili 
en orijinal kaynak ise Yahudi-Hazar yazışmalarıdır. Nitekim Hazar ülkesi 
bu yazışmalarda eksiksiz bir şekilde belirtilmiştir. IX-XIII. yüzyıl Arap-
Fars kaynaklarında VII-IX. yüzyıl Hazar coğrafyası ve tarihi ile ilgili kısa 
da olsa malumatlar yer almaktadır. Kendi ülkelerinin tarihini kaleme alan 
Ermeni müellifler de eserlerinde Hazar tarihi coğrafyası açısından önemli 
bilgiler vermişlerdir. Hazar Devleti ve onun kurucu halkının etnik ve politik 
coğrafyasına dair elde edilen arkeolojik materyaller de kaynaklardan elde 
edilen bilgileri desteklemektedir. 

Ermeni tarihçi rahip Sebeos’a ve İslam kaynaklarına göre Hazarlar VII. 
yüzyılın sonlarına kadar Göktürk Kağanlığı’nın Batıdaki en uç kanadını 
teşkil etmekteydi (Kafesoğlu, 1995:158). Arap tarihçi El-Mesudi’ye göre 
Türklerin Sabar dediği topluluğa İranlılar Hazar demişlerdi(Kafesoğlu, 
1995:157). Arapçada Khazar, Yunancada Khazaroi, Latince Chazari ve 
Gazari, İbranice belgelerde Kazar olarak geçen Hazarın genel olarak 
“göçebe”, “başıboş dolaşmak” anlamlarına gelmektedir (Dunlop, 2008:22). 
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Sabarların devamı niteliğinde olan Hazarlar siyasi olarak 630’larda tarih 
sahnesine çıkarak devletlerini kurmuşlardır. Devletin esas merkezi önceleri 
Terek ırmağının başlangıcı iken sonraları Aşağı İtil boyu olmuştur. Bu 
bölge İtil, Yayık (Ural), Don ve Kuban gibi dört büyük nehrin havzasını 
ve dönemin en önemli ticaret yollarının kavşağını oluşturuyordu (Kurat, 
1992:30). 

Kaynaklar Hazar Devleti’nin sınırları konusunda oldukça karmaşık 
ve çelişkili bilgiler vermektedir. Rus doğubilim uzmanı ve tarihçi Anatoli 
Petroviç Novoseltsev kaynaklar üzerinde yaptığı incelemeler sonucu 
devletin sınırlarını tespit etmeğe çalışmıştır. Hazarların en eski merkezi 
Kafkasya Bölgesinde olup, esasen Doğu ön Kafkasya’nın kıyı şeridi ile 
Hazar Denizi boyunca Derbent’e kadar uzanıyordu. Devletin gücü buradan 
Doğu Avrupa’ya yayılmıştır. VII. yüzyılda artık Hazarlar Kırım, Don ve 
aşağı İtil bölgesine yerleşmişlerdir. İtil ve Don boyu bölgeleri VIII. yüzyılın 
ortalarında Hazarların esas yerleşim alanları haline gelmişti. Gelişme 
döneminde (VII. yy 70. yılları-VIII. yy.) Tuna’ya kadar uzanan devletin 
gücü, IX. yüzyılda sekteye uğramış ve sınırlar Don ve onun kollarından 
daha fazla Batı’ya gidememiştir. Dolayısı ile devletin Doğu sınırı İtil ötesi 
bölgelere genişlememiştir (Novoseltsev, 1990:111-112). 

X. yüzyılın ortalarına kadar bu bölgede etkin rol oynayan Hazarlar diğer 
Türk zümreleri gibi askeri bir millet olmalarının yanında bulundukları 
coğrafi durumun etkisi ile de kurdukları devletlerini geliştirmişlerdir. 
Bölgede yerleşim yerleri, ticaret merkezleri ve kaleler kuran Hazarlar 
Türk kavimleri arasında çok erken yerleşik veya yarı-yerleşik hayata 
geçen kavim olmuşlardır (Kurat, 1992:31, 41). Farklı din ve ırklardan 
çeşitli halkların yaşadığı bilinen Hazar Devleti Türk kavimlerinin göç 
hareketliliğinden etkilenerek zayıflamaya başlamıştır. Özellikle Peçenek 
saldırılarının artması devleti yıpratmıştır. Devletin Batı’daki düşmanı olan 
Kiev-Rus Knezliğinin güçlenmesi olumsuz siyasi bir zemin oluşturmuştur. 
Hazarlar Yahudiliği kabul ettikleri için de olası bir savaşta Müslüman 
komşularından da yardım alabilecek durumda değillerdi (Artamonov, 
2008:547).Hazar Devletine ağır darbe 965 yılında Kiev knezi Svyatoslav 
tarafından vurulmuştur. Bu savaşta Svyatoslav Hazarların en önemli kalesi 
olan Sarkel’i almayı başarmıştır (Pletneva, 1976:70). Yerli ve yabancı 
birçok kaynakta Devletin Ruslar tarafından yıkıldığı kaydedilse de Prof. 
Dr. Osman Karatay tarafından yapılan incelemeler sonucu bunun Oğuzlar 
marifetiyle gerçekleştiği tespit edilmiştir (Karatay, 2015:404).

Kafkasya’da Kurulan Hazar Devleti

Kafkasya coğrafyasında Türk kültürünün tarihi eskiçağlara dayanmaktadır. 
Son yıllarda bu coğrafyada Türklüğün başlangıcını Kimmerlere dayandıran 
tarih görüşü etkisini bir hayli artırmaktadır. Orta Asya kurgan kültürünün 
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temsilcileri olan Kimmerlerin Kafkasya’daki varlığından ilk bahseden Asur 
kaynakları onları Gimirri şeklinde kaydederken Ermeni tarihçileri onları 
Gomer, Gimir, Kamir, Gamr gibi adlarla anmışlardır. M.Ö. VIII. yüzyıl 
sonlarında Kafkasya’da görünen Kimmerleri İskitler takip etmişlerdir. 
M.Ö. IX. yüzyılda Türkistan’dan Batı’ya doğru çeşitli gruplar halinde göç 
eden İskitler bölge tarihinde derin izler bırakmıştır. Ermeni kaynaklarından 
anlaşıldığı üzere M.Ö. 665 yılından itibaren Kür Nehri’nin Doğu yakasını 
ele geçiren İskitler burayı yurt tutmuşlardır. Böylece Kimmerlerin ve 
İskitlerin Türk olduğu tezinden yola çıkarsak Kafkasya’daki Türk varlığını 
M.Ö. VIII. yüzyıldan başlatmamız mümkün görünmektedir (Tellioğlu, 
2017:567-570). IV. yüzyılın başlarından itibaren ise bölgeye Hunlar 
girmişlerdir. İskitlerin ve Hunların oluşturduğu zemin üzerinde kurulan 
Hazar Devleti, Türk kültürünün bu topraklarda yerleşme sürecinde önemli 
bir aşamadır (Erel, 1961:55-192).

Hazarlarla ilgili kaynaklarda yer alan bilgileri takip ettiğimizde onların 
çeşitli zamanlarda Türkistan’dan Batı’ya doğru yapılan göç hareketlerinde 
Kafkasya’da yurt tutup kalan Türk kavimlerinin oluşturduğu askeri-siyasi 
bir yapı oldukları kanaatine varılmaktadır. Nitekim erken ortaçağ Ermeni, 
Gürcü, Süryani, İran, Bizans ve Arap kaynaklarında Hun, Sabar ve Hazar 
şeklinde anılmaktadırlar. 

Yazılı kaynaklarda Hunların Kafkasya’ya gelişleri milat öncesine 
dayandırılmaktadır. Burada yurt tutup yerleşen ilk Hun boyları Bulgarlar 
veya Protobulgarlar olmuşlardır. Hatta onların III. ve IV. yüzyıllarda 
Kafkasya’nın askeri-siyasi tarihinde önemli rol üstlendikleri tespit 
edilmiştir. V. yüzyılda yaşamış Ermeni tarihçisi bu tarihlerde artık bölgenin 
önemli gücü olarak varlıklarını ispatlamış olan Hunların, İran’da cereyan 
eden hadiselere aktif bir şekilde katıldıklarını vurgulamaktadır (Dostiyev, 
2002:1468). Çeşitli kaynaklarda Hun, Bulgar, Suvar, Sabar, Hazar gibi 
isimlerle anılan Türkler Batı Göktürk devletine bağlı idiler. Türk boyları 
ve onlara yakın olan Kafkas halkları Göktürk Aşina hanedanına saygıdan 
dolayı Batı Göktürk Devletini manevi metbu olarak tanımışlardır. Ama 
kendi özerkliklerini de devam ettirmişlerdir. Avarların Kafkasya’ya geldiği 
miladi 558 yılında bölgedeki askeri-siyasi otoritenin Sabarların elinde 
olduğu anlaşılmaktadır. Avar akınları Sabarları güçsüz düşürerek Kafkas 
ardına itmiştir. 560 yılında Avarlar bölgeyi terk ettiklerinde Hazarlar 
güçlenerek otoriteyi ele geçirmişlerdir (Nevruz, 2013:282). 

Hazar-Sabar ilişkisi bütün yazılı kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. 
Kesin bir tarihi dönemin belirlenmemesine rağmen VI. yüzyılda bölgede 
hâkim olan Sabarların (Suvarlar) yerinde Hazarların yükseldiği hususunda 
kaynaklar hemfikirdir. Sabar birliğinin çözülmeye başladığı dönemlerde 
Hazar etnik adının yükseldiği tespit edilmiştir. Bu konuda Mesudi’nin 
Hazarlara Türkçe Sabir, Farsça Hazaran dendiğini kaydetmesi Hazar-
Sabar ilişkisine açıklık getirmiştir. Bir diğer Arap yazar Belazuri’nin ahalisi 
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Suvar olan Azerbaycan’daki Kabale kentinden Hazar yerleşimi olarak 
bahsetmesi Mesudi’yi doğrular niteliktedir. Belazuri İran Şahı Kubat (488-
531) zamanında Kafkasların güneyindeki Hazarlar diye bahsettiği göçebe 
kavimlerin Sabarlar olduğu diğer kaynaklardan bilinmektedir. Hüsrev 
Anuşirvan (591-628) dönemindeki olaylara değinen Taberi de Belazuri gibi 
Azerbaycan’dan Hazar ülkesi diye bahsederler (Karatay, 2010:108). Sonuç 
olarak tarihçilikte Sabarların Hazar devletinin temelini oluşturdukları ve 
sonraki dönemlerde Sabarlar dahil muhtelif Türk boylarının Hazar üst 
kimliği altında varlıklarını sürdükleri kabul edilmektedir. 

Sabarların Kafkasya’ya göçleri ile ilgili kaynaklarda bilgiler verilmesine 
rağmen Hazar göçleri konusunda belirgin bir bilgiye rastlanılmamaktadır. 
Sadece Bizans yazarları Theophanes ve Nikephoros onların gelişinden 
bahseder. Süryani âlim Mikail ve ondan alıntılayan Bar Hebraeus da 
Hazarların Bizans İmparatoru Mauricios zamanında (582-602) birisinin adı 
Hazar olan üç kardeşin İç İskitya’dan 30 bin askerle birlikte gelip Kafkaslara 
yerleşmesinden bahseder. Bu hareketlenmelerin geçtiği kaynaklarda 
Hazarların Kafkaslarda yerleştikleri, Sarmatların hemen ötesinde bulunan 
Bersilia, Bersaliya şeklinde yerleşim adı ve Barsil halkı şeklinde isimlere 
rastlanılmaktadır. Hatta kaynaklara göre Hazar kağanının eşi olan hatun 
da Barsil boyundandır. İşte Mikail ve Bar Hebraeus Hazarları İç İskitya’dan 
getirip Alan ülkesi olan Bersaliya’ya yerleştirirler (Karatay, 2015:338). 
Dağıstanlı ünlü arkeolog ve tarihçi M. G. Magamedov “Hazarların beşiği” 
olarak tanımladığı Bersaliya ülkesini tarihi kaynaklardan ve elde ettiği 
arkeolojik bulgulardan yola çıkarak Kuzey Dağıstan’daki Terek ve Sulak 
akarsularının arasına yerleştirmektedir (Magomedov, 1994:25-37). İşte 
bütün kaynaklarda Hazarların ilk başkentleri olarak geçen Belencer ve 
Semender şehirleri bu bölgede yerleşmektedir. 

Devlet olmadan önce Kuzey Azerbaycan’da kurulan Albanya 
devletine ve Tiflis’e zaman zaman başarılı akınlar düzenleyen Hazarların 
devletleşme süreci IV.-VI. yüzyıllara dayandırılmaktadır (Karatay, 
2015:345). Massaget, Sarmat, Hun ve Bulgar kültürlerinin oluşturduğu 
Belencer şehri ise Hazarların ilk siyasi otorite olarak ortaya çıktıkları 
bölgedir. Belencer şehri Hazar Devletinin ilk başkentidir. Magomedov’un 
tespitlerine göre bazı kaynaklarda Barsiliya’da Bulkhar şeklinde geçen 
şehri Sasaniler Belencer adlandırıyorlardı. Fakat Hazarlar o sıralarda 
Bulgarlarla aralarındaki düşmanlıktan ötürü şehrin ismini Belencer olarak 
korumuşlardır(Magomedov, 1994:66). Artamonov da Belencer kelimesini 
Bulgar kelimesi ile bağlantılı olarak açıklamaya çalışır ve bunu Sabarların 
Bulgar kavimlerinden olması gerçeği ile destekler (Artamonov, 1962:184). 
Arap-Fars kaynaklarında Belencer sadece şehir adı gibi değil, nehir, kavim 
ve bir dağ ismi olarak da geçmektedir. Novoseltsev’e göre Ulluçay nehrinin 
aşağı kısımlarında olduğu tahmin edilen Belencer şehri Dağıstan’ın sahil 
boyu bölgelerinin nüfus yapısındaki sosyal-siyasi değişimler sonucu yerel 
yöneticilerin ve ardından da Hazar Kağan’ının ikametgâhı olarak ortaya 
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çıkmıştır. VII. yüzyıldan itibaren kaynaklarda ismi geçen Belencer şehri daha 
çok Arap-Hazar savaşı anlatılırken anılmaktadır. Arap tarihçi Taberi’de 
Arapların 653 yılında Belencer’in Türk sakinlerine karşı yürüyüşleri 
anlatılırken Kufi’de 722-723 tarihlerinde el-Cerrah önderliğindeki Arap 
ordusu tarafından Belencer şehrinin alındığı anlatılmaktadır (Novoseltsev, 
1990:124).  

630-657 yılları Batı Göktürk devletinin yıkıldığı dönemler olarak kabul 
edilmektedir. Devletin yıkılmaya yüz tuttuğu bu yıllar Hazar devletinin 
de şekillenmeye başladığı dönemler olmuştur. Bağımsız Hazar devletinin 
tarihini 651 yılından başlatan Artamonov, bu devletin yönetici sülalesinin 
Aşina soyundan geldiğini ve Türk devlet geleneği ile uluslararası 
otoritesini miras alarak onun eski ihtişamlı günlerini geri getirmek için 
savaştığının altını çizmektedir (Artamonov, 2008:214, 230). Hazarlar 
bağımsızlıklarının ilk dönemlerinde Bulgarları itaat altına almakla 
meşgul olduklarından Kafkasya ile ilgilenmemişlerdir. Arapların Kafkasya 
ötesine girerek Derbent’in kuzeyinden Hazarya’ya sokulmaları üzerine 
Hazar devleti dikkatini güney sınırlarına çevirmeye mecbur kalmıştır. 
Bizans ve Sasani devleti arasında savaş meydanına dönüşen Kafkasya 
Arap orduları karşısında tutunamamışlardır (Artamonov, 2008:237). 
Hazarların Araplarla ilk teması Hz. Osman döneminde Belencer’de 
olmuştur. Derbent’te yerleşerek etraf hakkında bilgi toplayan Arap orduları 
komutanı Abdurrahman ibn Rabia 652 yılında Belencer’i kuşatmıştır. 
Arapların çokça zayiat verdiği bu savaşta komutan Abdurrahman’ın da 
öldüğü kaydedilmektedir. Bundan sonra Hazarlar güneye Alban ülkesine 
ve Tiflis’e akınlar düzenlemişlerdir. Halifeye itaat arz eden Alban Beyi 
Civanşir’in Hazarlarla uzlaşarak dostluk anlaşması imzalamasından ve 
kızını da hediyelerle gelin göndermesinden bu akınların başarılı olduğu 
anlaşılmaktadır (Karatay, 2015:353). 

Hazarların Kafkas ötesine yaptıkları en büyük istila hareketi 684 
yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihe kadar Bulgarlarla mücadele eden 
Hazarlar belli ki, halifeliğin de zaafından faydalanmışlardır (Artamonov, 
2008:253). Transkafkasya’nın Hazarlar tarafından ilk kez ele geçirilmesi 
hadisesi kaynaklarda 685 olarak gösterilmektedir. Ermeni tarihçi Movses 
Horenatsu ve Bizans kroniklerinde de geçen bu bilgiye göre Ermeni, Gürcü 
ve Alban orduları Hazarlar tarafından Ağustos 685 tarihinde ağır yenilgiye 
uğratılmışlardır (Zuckerman, 2020:193). Her üç halkın yöneticisinin 
öldüğü bu savaşın en önemli sonucu olarak Derbent şehrinin Hazarların 
eline geçmesi olarak değerlendiren Karatay bu şehrin 33 yıl sonra 
Araplar tarafından fethedildiğini esas almaktadır (Karatay, 2015:354). 
Nitekim sonraki olaylardan bahseden Ermeni kaynakları Bizans’ın 
iç karışıklıklarından istifade eden Ermenistan’ın Arap yöneticisinin 
692/693 yıllarında Albanya ve Derbent’e saldırdığını fakat tutamadığını 
anlatmaktadır. Siyasi oluşumunu tamamlayan Hazar devletinin 
Kafkasya’nın stratejik noktasında dost ve akraba halkları kendi etrafında 
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birleştirerek güçlendiği anlaşılmaktadır. Fakat Arap saldırılarının ardı 
arkası kesilmiyordu. Hazar topraklarının Araplar tarafından fethi 31 yıl 
sürmüştür. Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarında bu süre zarfında 13 saldırı 
gerçekleştiği kaydedilmektedir. İlk 25 yılda yapılan askeri operasyonlarda 
Arapların pek başarılı olduğu söylenemez (Gmırya, 2002:286-287). 

Derbent gibi istihkâm bir şehri ellerinde tutan Hazarlar 705 senesinden 
sonra Alban devletini kendine bağlayan Araplarla komşu olmuştur. 
Yöneticilerin tasfiye edildiği Alban devleti Halifeliğin kuzey topraklarının 
bir parçası olmuştur (Novoseltsev, 1990:102-103). Kaynaklarda Hazar 
Kağanının güçlü bir ordu ile 709-710 tarihlerinde Albanya’yı zapt 
ettiği kaydedilmektedir. Muhtemelen bu gelişmelerden sonra Emeviler 
döneminin en önemli komutanı olarak bilinen Mesleme bin Abdülmelik 
Ermeniyye valiliğine tekrar getirilmiştir. 713 yılında Derbent ve etrafındaki 
bazı yerleri ele geçiren Mesleme, Hazar istihkâmı olan Derbent kalesini 
yıktırmıştır (Karatay, 2015:357). Bu hadiseden sonra Hazarların 
Kafkasya’daki hakimiyeti zayıflasa da Araplara karşı güçlü direniş 
gösterdikleri gibi zaman zaman cevap niteliğinde karşı saldırılara da 
geçtikleri görülmektedir. 

Hazar Hâkimiyetinin Kafkasya’da Zayıflaması

Arapların Hazarlara karşı ikinci başarılı saldırıları Ermeniyye valiliğine 
atanan Cerrah bin Abdullah el-Hakemi tarafından komuta edilmiştir. 722 
yılında yaptığı ilk saldırıda başkent Belencer’i ele geçiren Cerrah ertesi yıl 
da fetihlerine devam etmiştir. Bundan sonra Hazarlar geri adım atarak 
başkentlerini kaynaklarda Varaçan olarak da geçen Semender şehrine 
taşımışlardır (Gmırya, 2002:288; Novoseltsev, 1990:122). Kağanlığın ikinci 
başkenti ile ilgili tespitler yapan B. N. Zakhoder bu şehrin Derbent’ten dört 
veya sekiz gün uzaklıkta olduğunu söylemektedir (Magomedov, 1983:52). 
Dağıstan coğrafyasının büyük bir kısmı Alban devletinin terkibinde 
olduğundan Semender’in Alban yerleşim yerlerinden biri olarak geliştiği 
varsayılabilmektedir (Gasanov, 2014:105). Artomonov şehrin adını 
Hun kavimlerinden zebender kavimlerine bağlayarak açıklamaktadır 
(Artamonov, 1962:140). VI. yüzyılda Sâsâni Şahı Hüsrev Anuşirvan 
tarafından inşa edildiği kabul edilen şehrin adının Farsça kökenli olduğu 
yönünde açıklamalara da rastlanılmaktadır. Novoseltsev,“Semen” ve 
“der” şeklinde iki kelimeden oluşan Semender’in birinci kısmı Türkçe 
saman rengi anlamında sarışın, ikinci kısmı ise Farsça “dar” kelimesinden 
ortadaki “a” uzatıldığında saray kısa okunduğunda ise ev anlamlarına 
geldiğini tespit etmiştir (Novoseltsev, 1990:125). 

Semender şehrinin Belencer ile mukayesede daha stratejik bir konuma 
sahip olduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Transkafkasya şehirlerine 
daha yakın olan bu şehir VII.-VIII. yüzyıllarda bölgeye sık sık akınlar 
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düzenleyen Hazar devleti için ayrıca önem arz etmekteydi(Magomedov, 
1994:70). 

Tanınmış Azerbaycanlı Türkolog Z.M. Bünyatov Hazarların Albanya 
ülkesindeki hakimiyetinin Kubad (496-531) ve Hüsrev Anuşirvan (531-
579) dönemlerinde başladığını bildirmektedir. Ülkenin şehirlerinin 
birçoğu hatta devletin başkenti olan Kabele şehri de Hazarların hakimiyeti 
altında olmuştur (Bünyatov, 1965:22). 

Araplarla yapılan aralıksız savaşlar Hazar Devleti’nin Kafkasya’daki 
hakimiyetini zorlaştırmıştır. Arap süvari birlikleri Hazarlar için hayati 
önem taşıyan Kafkasya civarındaki bölgelere defalarca saldırmışlardı. 
Bu bölgeler Hazar göçebeleri için kışlak rolünü oynadığı gibi kalabalık 
tarımcı kitleler ve zanaatkarlar için de önemli idi. Arap baskınları sonucu 
köyler yakılıp yıkılmış, sürüler ele geçirilmiş toprakların işlenmesi 
ise engellenmiştir. Bütün bunların sonucunda halkın büyük bir kısmı 
uzağa kuzeye kaçmışlardı. Gelişmeler devlet yönetimini de etkilemiştir. 
Başkent Semender’den İtil şehrine nakledilmiştir. Bu hadise ile ilgili 
Arap kaynaklarında farklı tarihler verilmektedir. Mesudi’de 642 veya 653 
gösterilse de el-Cerrah’ın 722/723 yılındaki seferi anlatıldığında başkent 
yine Semender olarak geçmektedir. Konu ile ilgili Artamonov Hazar 
hakanının otağının kendisinin 737 kaldığı Aşağı İtil’deki el-Beyda’ya 
nakledildiği kanaatindedir (Artamonov, 2008:308-309). Araştırmacıların 
çoğu Hazar başkentinin Kafkasya’dan İtil’e göçmesini VIII. yüzyıl olarak 
kabul etmektedir (Paçkalov, 2018:11).

Hazar devletinin dini tercihinin de hakimiyetinin zayıflamasında 
büyük etkisinin olduğu mutlaktır. Nitekim Hakan başlangıçta ülkenin 
tek hakimiydi. Savaşta orduyu yönettiği gibi barışta da devlet yönetimine 
uygun hareket ederdi. Göktürk geleneğinden gelen şad veya beg adı verilen 
devletin ikinci adamının mutlak yetkisi yoktu. Yahudiliğe geçtikten sonra 
Beg’in çevresini alan Yahudi elit sayesinde Hakan’ın halkla bağlantısı 
kesildi, ona kutsallık atfedilerek saraya kapanması ve yönetimin Beg’e 
bırakılması sağlandı. Devletin bu durumundan en çok rahatsız olanlar 
Kafkasya halkları idi. Çünkü onların hemen hepsi devletin kurucu 
üyeleriydi. Yahudiler yönetimi ele alınca bunlar ikinci sınıf teba durumuna 
düşerek merkezi yönetimden uzaklaşmışlardır. Yaklaşık 833 yılında 
merkezi yönetim İtil şehrinden Don nehri kıyısındaki Şarkel kale şehrine 
nakledilmesi Kafkas halkları ile Hazar yönetimi arasındaki bağlantıyı daha 
da zorlaştırmıştır (Nevruz, 2013:298). 

Arap saldırılarıyla güç kaybeden Hazar Devleti, Peçenekler gibi göçebe 
Türk halklarının ve Slavyanların da aralıksız saldırıları sonucu iyice 
zayıflamıştır. Slavların Svyatoslav önderliğindeki 965 yılında yaptıkları 
büyük saldırıları ise halledici rol oynamıştır (Artamonov, 2008:547). Bazı 
kaynaklar bu saldırıdan sonra Hazar devletinden geriye kalanların Azak 
ve Kırım taraflarına geçerek orada küçük bir devlet olarak varlıklarını 
sürdürdüklerini bildirmektedir. Diğer bazı kaynaklar ise devletin ilk kuruluş 
merkezi olan bugünkü Dağıstan’ın Hazar Denizi kıyılarına dönüldüğünü 
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kaydetmektedir. Fakat bu devletçiklerin Kafkasya’daki politik kargaşa 
nedeniyle bağlantısız ve ayrı ayrı var olmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 
Çünkü bu tarihten sonra Hazar Devleti’nin Kafkasya yönünden bir önemi 
kalmamıştır (Nevruz, 2013:299). 

Kafkasya’da Hazarlardan Geriye Kalanlar Üzerine

Hazar Denizi’ne ismini veren Hazarlarla ilgili son yıllarda araştırmaların 
artması onların tarihi kültür kalıntılarına ulaşmamızı sağlamaktadır. 
Dil, kültür, yer adları ve arkeoloji bilimlerindeki çalışmalar bu hususta 
yolumuzu aydınlatmaktadır. Hazarlarla ilgili arkeolojik çalışmalar Rus 
bilim adamları tarafından başlatılmıştır. XIX-XX. yüzyıllarda iki eski 
anıtın ortaya çıkarılması ile Rus bilimsel literatüründe yaygın olarak 
kullanılan “Saltovo kültürü” ve “Saltovo-Mayak Kültürü” terimleri Hazar 
arkeolojik bulgularını ifade etmektedir. Anıtlardan biri Kuzey Dontsa’nın 
sağ kıyısındaki Yukarı Saltov yakınlarında bir yerleşim birimidir. Diğeri 
ise Don ve Tihaya Sosna ırmaklarının kesiştiği yerlere yakın olan Mayak 
yerleşimidir. Geniş anlamda “saltovo-mayak kültürü” terimi Don ile 
Azov civarı bozkırlarını, Taman, Doğu Kırım, Aşağı İtil boyu ve Hazar 
etrafı Dağıstan bölgelerini kapsamaktadır. Bu terim hipotez şeklinde ilk 
olarak 1950‘li yıllarda M. İ. Artamonov’un Aşağı Don bölgesinde yaptığı 
araştırmalarda kullanılmıştır. Daha sonra S. A. Pletneva’nın çalışmaları ile 
yaygınlaşmıştır (Siderenko, 2015:64-87).

Kafkasya’da yapılan Hazar arkeolojik çalışmaları aynı dönemlerde 
başlamıştır. Dağıstanlı tanınmış arkeolog ve tarihçi Magomedov 
önderliğinde yapılan kazılar sonucu önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Özellikle Hazar Devleti’nin ilk başkentleri olan Belencer ve Semender 
şehirlerinin yerinin belirlenmesi bu kazılar sayesinde olmuştur. Nitekim 
1955-1972 yıllarında Sulak nehri vadisinde yapılan arkeolojik kazılarda 
elde edilen materyaller Belencer şehrinin konumu konusunda önemli 
bilgiler vermektedir. Buna göre Belencer şehrinin kazıların yapıldığı 
Kızılyurt ilçesinin eskiden Yukarı Çiryurt (Şimdi Gelbak) adlanan 
bölgesinde yerleştiği tahmin edilmektedir (http://gelbach.mr-kizilyurt.
ru/about/history/, 2018).  Kaynaklarda geniş alana yayılmış zengin Hazar 
başkenti olarak tasvir edilen Belencer’in burada olduğunu kazılarda ortaya 
çıkarılan zengin mezarlar ve bu mezarlardan elde olunan yüksek sanat 
örnekleri kanıtlamaktadır (Magomedov, 1983:49). Ne yazık ki, Yukarı 
Çiryurt bölgesi 1955-1959 yıllarında yapılan elektrik su barajının altında 
kalmıştır (Magomedov, 1983:195). 

Hazar devletinin ikinci başkenti olan Semender şehrinin Dağıstan’ın 
Mahaçkale şehrinin yakınlarında olduğunu kanıtlayan önemli 
materyaller elde edilmiştir (Magomedov, 1994:70).  Özellikle Mahaçkale 
ve Tarki bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar şehrin burada olduğunu 
kanıtlamaktadır. Bölgede dağlardan denize yönelen duvar kalıntıları 
araştırmacıların dikkatini çekmiştir. 1935 yılında bu duvarlar A. A. İessen 
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tarafından incelenmiş ve kalıntılar arasında kurganlar da bulunmuştur. 
Bölgede dağdan denize yönelen birbirinden 2 km uzaklıkta duvarların 
ortaya çıkarılması burada eskiden sahil yolunu kaplayan Derbent gibi 
devasa bir şehrin varlığını sübut etmektedir (Magomedov, 1983:54). 

Arkeologlar tarafından Karaçay-Çerkeziya bölgesinde ortaya çıkarılan 
Humara yerleşim merkezi Hazarlara ait en önemli abidelerden biridir. 
1960 yılında araştırılmaya başlanılan Humara, Saltovo-Mayak kültürünü 
yansıtmaktadır (Kuznetsov, 1963:298). Savaş kalesi görünümündeki 
bu şehir Kuban nehrinin sağ kıyısında bulunan bir yerleşim merkezidir. 
Toplam alanı 40 hektar olan Humara, esasen kasır, kale-şehir ve açık 
yerleşim merkezi şeklinde üç kısımdan oluşuyor (Biciyev, 1982:84). 
Hazarlara ait kütür kalıntılarına V. N. Çhaidze tarafından detaylı bir 
şekilde araştırılan Fanagoriya bölgesinde de rastlanılmıştır. Pletneva 
Fanagoriya’yı Büyük Bulgar Devletinin başkenti, Hazarların ise önemli 
şehirlerinden biri olduğunu kaydetmiştir (Çhaidze, 2012). 

Transkafkasya vilayetlerinde yapılan araştırmalar sonucu elde olunan 
bulguların özellikle mezar ve ölü gömme kültürlerinin Hazarlara ait 
olduğunu belirlemek zor olsa da yer adları ve isimler durumu aydınlatmada 
önemli rol oynamaktadır. Nitekim bilim adamları Saltovo-Mayak 
kültürünün bir kolu olan katakomba ölü gömme geleneğinin Kafkasya’ya 
Hazarlardan önceki Türkistan göçleri ile geldiğini söylemektedir. 
Azerbaycan’ın Kuzey vilayetlerinde yapılan arkeolojik kazılardaki Yahudi 
geleneğinin izleri bilim adamlarını şaşırtsa da bunların hangisinin 
Hazarlara ait olduğu tespit edilmiştir. 1956-1960 yıllarında Azerbaycan 
İlimler Akademisinin Mil bölgesinde yürüttüğü kazılarda ortaya çıkarılan 
Üçtepe yerleşim merkezinde bulunan nüfuzlu göçebe savaşçı mezar 
kurganın Saltovo-Mayak kültürüne ait olduğu Sara Aşurbeyli tarafından 
ispatlanmıştır (Esedov, 2018:89). Ayrıca Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde 
Hazarlara ait yer adlarına çokça rastlanılmaktadır. Lerik ilçesindeki 
Hazar-yaylak, Ordubad ilçesindeki Hazar-yurt, Füzuli ilçesindeki Hazar-
dağ bunlardan sadece bir kaçıdır. Şimdiki Ermenistan bölgesinde XIX. 
yüzyılda kayda alınmış Tarnevit köy yeri Hazar kökenli bir halka ait 
edilmektedir. Azerbaycan’ın Tovuz ilçesindeki Bozalganlı, Gürcistan’daki 
Bozaleti, Buzala gibi köy ve yer adları kaynaklarda Hazarlarla birlikte anılan 
Basil/Barsaliya kelimesi ile bağdaştırılmaktadır. Hazarların esas kitlesini 
oluşturan Sabar (Suvar) menşeli yer isimlerine de rastlanılmaktadır. Guba 
ilçesindeki Gala-Suvar, Mugan ovasındaki Bilesuvar yer adlarının Suvar 
mensubiyeti kuşkusuzdur. Azerbaycan’ın Abşeron bölgesindeki Bileceri 
kasabası ve Zengilan ilçesindeki Belencer yaylası ise Hazarların ilk başkenti 
Belencer şehri ve halkı ile alakalıdır. Şöyle ki, Belencer şehri Arap komutan 
el-Cerrah tarafından işgal edildiğinde çok sayıda esir ele geçirilmiştir. 
Kaynaklarda bir de Belencerlilerin Güney Kafkasya’ya saldırdıkları fakat 
yenilerek burada yerleştikleri kaydedilmektedir. Buradan onların bu 
bölgelere yerleştikleri anlaşılmaktadır (Esedov, 2018:88-93). 
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Sonuç

Ortaçağın ilk yüzyıllarında aldığı göçlerle çeşitli halklara ev sahipliği 
yapan Kafkasya coğrafyasında askeri-siyasi otorite sık sık el değiştirmiştir. 
Bizans ve Sasani devletlerinin hakimiyet mücadelesine çevrilen bölgede 
zamanla yerel hakimiyetler de ortaya çıkmıştır. Stratejik konumundan 
ötürü Türkistan’da kurulan devletlerin genişleme politikası kapsamına 
giren Kafkasya’da Türk hakimiyeti ağır basmıştır. Bu yüzyıllarda kurulan 
Göktürk devleti Türk ve akraba halkları merkezi otoritesinde birleştirerek 
Batı istikametinde genişleme siyaseti yürütmüştür. Devletin Batı kanadını 
oluşturan halklar kaynaklarda Hunlar, Sabarlar, Hazarlar ve Bulgarlar 
şeklinde geçmektedir. Bu halkların Çin baskısı ile zayıflayan devletlerine 
ve kutsal saydıkları hanedan soyu olan Aşina soyuna bağlılıklarını 
devletin çöktüğü 630 yılından sonra da uzun süre devam ettirmişlerdir. 
Cereyan eden hadiseler üzerine devletsiz kalan Türk halkları askeri-siyasi 
otoriteyi ellerinde tutmaya çalışırken birbirleri ile mücadele etmişlerdir. 
Kafkasya coğrafyasında bu güç mücadelesinden ilk etapta Sabarlar 
başarılı olmuşlardır. Hatta Bizans-Sasani savaşlarında etkin rol oynayarak 
üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir. 

Türk geleneği olarak Kağan’ın devletin çeşitli yerlerinde görevlendirdiği 
evlatları hanedan soyu olan Aşina soyunu bulundukları yerlerde devam 
ettirdikleri tespit edilmiştir. Avar istilaları sonucu askeri-siyasi otoriteleri 
sarsılan Sabarlar, diğer Türk ve akraba halklar Kağan’ın Kafkasya’da 
görevlendirdiği Yabgu etrafında birleşmişlerdir. Bu halkların oluşturduğu 
Belencer merkezli Hazar Devletinin hanedan soyunun bu Yabgu ile Aşina 
soyuna bağlandığı kabul edilmektedir. 

Hazar Devletinin ilk dönemleri birliğe katılmayan Bulgarlarla mücadele 
ile geçmiştir. Bu mücadeleden başarı ile çıkan Hazarlar Kafkasya’da 
hâkimiyetlerini güçlendirerek genişleme siyaseti yürütmüştür. Fakat 
Hazarların bölgedeki üstün konumu Bizans etkisi ile Batıda ve Kuzeyde 
Hristiyanlığın, Doğuda ise Müslümanlığın yayılmasıyla zayıflamıştır. 
Nitekim devleti oluşturan Türk halklarından Bulgarların bir kısmı 
Hristiyanlığa geçtiği gibi büyük bir kısmı da Oğuz Türkleri gibi Müslüman 
olmuşlardır. Bunlara karşılık Hazar Devletinde saygı duyulan hanedan 
soyu ve devlet yöneticileri kendi inanç telakkilerini terk ederek Museviliği 
(Yahudilik) kabul etmişlerdir. Zaten dinin hâkimiyet yolunda politik bir 
araç olduğunun aksini kimse söyleyemez. Bu durumda politik oyunlarda 
Hazar Devletinin pek başarılı olamadığı anlaşılmaktadır.

Kafkasya’da Bizans etkisi ile Hristiyan olan Gürcülerin, Ermenilerin 
ve Albanların büyük bir kısmı Hristiyan kültürün yanında yer alırken 
Albanların bir kısmı ve Sasani bekası olan halklar da Müslümanlığı kabul 
ederek İslam kültürü içerisinde yer almışlardır. Kuzey ve Kuzeybatı’da 
Slavlar, Bulgarlar ve bir kısım Kıpçak-Peçenek Türkleri Bizans etkisi ile 
Hıristiyanlaşmışlardır. Dolayısı ile dört bir taraftan yalnızlaşan Yahudi 
Hazarlar yaklaşık 965-968 yıllarında tarihe karışmıştır. 



40

Telli KORKMAZ
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

1 /
 3

2:
 2

9-
43

Uzun bir süre bölgeye hâkim olan Hazarlar Kafkasya’nın Türkleşmesinde 
önemli rol oynamışlardır. Bugün bile Kafkasya’nın kültüründe, dil 
ve lehçelerinde, yer adlarında hatta yemek kültüründe Hazar izlerine 
rastlanılmaktadır.
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Extended Abstract

The history of Turkish culture in the Caucasus geography is based on ancient 
times. In recent years, the historical view, which bases the beginning of 
Turkishness on the Cimmerians in this geography, has increased its influence 
considerably. The Assyrian sources, who are the first to mention the presence of 
Cimmerians in the Caucasus, who are the representatives of the Central Asian 
kurgan culture, recorded them as Gimirri, while Armenian historians referred 
to them as Gomer, Gimir, Kamir, and Gamr. In the B.C. VIIIth late century, 
Scythians followed the Cimmerians that appeared in the Caucasus.  B.C. IXth 
The Scythians, who migrated from Turkistan to the West in the XVIth century, 
left deep traces in the history of the region. As understood from the Armenian 
sources, BC. The Scythians, who captured the Eastern side of the Kur River 
since 665, made it a homeland. Thus, if we take the thesis that the Cimmerians 
and Scythians are Turkish, the Turkish presence in the Caucasus is as early as 
BC. VIIIth. It seems possible to start from the century. From the beginning 
of the IVth century, Huns entered the region. The Caspian State, founded on 
the ground formed by the Scythians and Huns, is an important stage in the 
settlement process of Turkish culture in these lands.

Caspian geography: It has been determined that there are many different 
sources, old and new, in matters such as its borders, population and 
economy. Hebrew, Arabic, Greek, Persian, Armenian, Latin, old Russian and 
Chinese sources on the subject are accepted as the main historical sources. 
Byzantine, Armenian and Arab-Persian sources mainly mentioned the 
Khazars while writing the history of their country. The most original source 
about the Xth century Caspian history and geography is the Judeo-Caspian 
correspondence. As a matter of fact, the Caspian country has been fully stated 
in this correspondence. There is brief information about the VII-IXth century 
Caspian geography and history in the IX-XIIIth century in Arab-Persian 
sources. Armenian authors who wrote the history of their own countries of 
the Caspian in IX-XIIIth century in Arab-Persian sources of the century, also 
gave important information in terms of the historical geography of the VII-
IXth century Caspian in their works. The archaeological materials obtained on 
the ethnic and political geography of the Caspian State and its founding people 
also support the information obtained from the sources.
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Although the migration of Turkish people from the East to the West dates 
back to ancient times, the main density is known to be with the Huns at the 
end of the IVth century. Since the middle of the 5th century, the dominant 
influence in the Northern Black Sea and Caucasus has been in the hands of 
the Turkish-Bulgarian tribes. The Sabars, a Bulgarian tribe that preserved 
their power and influence in the region until the Avar invasion, constituted 
the main mass of the Khazars. The Hazar-Sabar relationship appears in all 
written sources. Although a definite historical period has not been determined, 
Sources agree that the Khazars rose in the place of the Sabars (Suvarlar), which 
dominated the region in the VIth century. It was determined that the ethnic 
name of the Caspian rose during the period when the Sabar union began to 
dissolve. In this regard, Mesudi’s recording that the Khazars are called Turkish 
Sabir and Persian Hazaran, clarified the Hazar-Sabar relationship.

The process of nationalization of the Khazars, who from time to time 
organized successful raids to the IV.-VIth century, Albanian state established in 
Northern Azerbaijan and Tbilisi before becoming a state. The city of Belencer, 
formed by Massaget, Sarmat, Hun and Bulgarian cultures, is the region where 
the Khazars emerged as the first political authority. The city of Belencer is the 
first capital of the Caspian State. Artamonov, who started the history of the 
independent Caspian state in 651, underlines that the ruling family of this 
state is descended from the Asina lineage and fought to bring back its former 
glorious days by inheriting the Turkish state tradition and international 
authority. The Khazars were not interested in the Caucasus, as they were busy 
obeying the Bulgarians in the early days of their independence. The Caspian 
state was obliged to turn its attention to the southern borders when the Arabs 
entered the Caucasus and entered Hazarya from the north of Derbent. The 
Khazars, who held a fortification city like Derbent, became neighbors with the 
Arabs who connected the Albanian state after 705.

The second successful attacks of the Arabs against the Khazars were 
commanded by Jarrah bin Abdullah al-Hakemi, who was appointed governor 
of Armenia. Surgeon, who captured the capital Belencer in the first attack 
he made in 722, continued his conquests the following year. After that, the 
Khazars stepped back and moved their capital to the city of Salamander, 
which is also mentioned as Varaçan in the sources. Continuous wars with the 
Arabs made it difficult for the Caspian State to dominate the Caucasus. Arab 
cavalry troops repeatedly attacked areas around the Caucasus, which were 
vital to the Khazars. These regions played the role of winter quarters for the 
Caspian nomads and were important for the crowded agricultural masses 
and craftsmen. As a result of Arab raids, villages were burned and destroyed, 
and the cultivation of the land that was captured by herds was prevented. As 
a result of all this, most of the people fled far north. Developments have also 
affected the state administration. It was transferred from the capital city of 
Salamander to the city of Itil.

It is certain that the religious preference of the Caspian state also had a great 
effect on the weakening of its dominance. As a matter of fact, Hakan was the 
sole ruler of the country in the beginning. Just as he directed the army in war, 
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he acted in accordance with the state administration in peace. The second man 
of the state, called the shad, or beg, which came from the Göktürk tradition, 
did not have absolute authority. After the conversion to Judaism, thanks to the 
Jewish elite who surrounded the beg, Hakan was disconnected from the public, 
attributed to him with holiness, and the administration was left to Beg. The 
Caucasus people were most disturbed by this state of affairs. Because almost 
all of them were founding members of the state. When the Jews took over, they 
became second-class subjects and moved away from the central government. 
The transfer of the central government from the city of Itil to the city of Sarkel 
Castle on the banks of the Don river in about 833 made the connection between 
the Caucasus peoples and the Caspian administration even more difficult. The 
great attacks of the Slavs under the leadership of Svyatoslav in 965 played 
a decisive role. Some sources report that the remnants of the Caspian state 
passed to Azov and Crimea after this attack and continued their existence as 
a small state there. Other sources report that today’s Dagestan, which was the 
first establishment center of the state, has returned to the Caspian Sea shores. 
However, it is understood that these statelets try to exist independently and 
separately due to the political turmoil in the Caucasus. Because after this date, 
the Caspian State has no importance for the Caucasus.

Nobody can say otherwise that religion is a political tool in the way of 
domination. Most of the Caucasian peoples have become Muslims like the 
Oghuz Turks. On the other hand, the dynasty and state administrators 
respected in the Caspian State abandoned their beliefs and accepted Judaism. 
In this case, it cannot be said that the Caspian State was very successful in 
political games. While most of the Georgians, Armenians and Albanians who 
were Christians in the Caucasus with the influence of Byzantine sided with the 
Christian culture, some Albanians and Sassanid peoples accepted Islam and 
took part in the Islamic culture. Slavs, Bulgarians and some Kipchak-Pecheneg 
Turks in the North and Northwest were Christianized by the Byzantine 
influence. Consequently, the Jewish Khazars, who were isolated from all sides, 
reached a history. 
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Nadir Şah’ın Dağıstan’a III. Seferi
Nadir Shah’s Third Expedition to Daghestan

Rana MAMMADOVA*

Öz

Sunulan makalenin amacı, Nadir Şah’ın Dağıstan’a yapmış olduğu üçüncü 
seferini (1741-1743) incelerken Nadir Şah’ı bu seferi yapmaya sevk eden 
sebepleri ortaya koymak ve Dağıstanlıların başarısızlığına yol açan nedenleri 
belirlemektir. Sorunun imparatorluğun kurulması bağlamında ele alınması, 
şu kanaate varmamıza yol açtı: Kendi egemenlik alanını oluşturma isteği, tüm 
Güney Kafkasya’nın (ve gelecekte Kuzey Kafkasya’nın) kalıcı fethi ve Osmanlı 
ve Rus İmparatorluklarıyla rekabet düzleminde olması açısından oldukça 
yüksek bir jeopolitik ve askeri-stratejik önem arz eden Dağıstan’ının Nadir Şah 
için ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Böylece, Nadir Şah’ın özel (büyük ölçüde 
irrasyonel) nedenlerden dolayı Dağıstan’ı fethetmek tutkusu için tarihçilerin 
yapmış oldukları açıklamalar ve görüşler tarafımızdan tekzip edilmektedir. 
Nadir Şah’ı Dağıstan’ın dağlık kısmını işgal etmeye iten temel neden Nadir 
Şah’ın, haklı olarak, dağlık kesime sahip olmadan tüm Dağıstan’ı kontrol etmenin 
imkânsız olduğunu düşünmesidir. Öte yandan, Nadir Şah ova ile yetinse ve 
dağlar için çabalamasaydı bile yine de Dağıstan dağlarıyla uğraşmak zorunda 
kalacaktı. Çünkü burası, bilinen nedenlerden dolayı, mevcut durumdan memnun 
olmayan insanların sığınağı haline gelmişti. Nadir Şah’ın Dağıstan’ın siyasi 
varlığına son verme arzusu, bunu gerçekleştirirken şiddet kullanması, yerel 
halkın hoşnutsuzluğunu artırmıştır.

Anahtar Sözcükler: Nadir Şah, Dağıstan, Kazıkumuh, Karakaytak, Avarya, 
Tarki, Osmanlı Devleti, Rus İmparatorluğu.

Abstract

This article is to analyze the third campaign of Nadir Shah to Daghestan namely 
the impulsive causes of this campaign, the main battles in the course of it, and 
the essential reasons that allegedly led to the failure of the Daghestan campaign. 
Considering the problem in the context of empire-building made it possible 
to conclude that Daghestan was of great interest to Nadir Shah as Daghestan 
has a fairly high geopolitical, military and strategic importance both for the 
lasting conquest of the entire South Caucasus (and in the long run – the North 
Caucasus), and withstanding against the Ottoman and Russian Empires. Thus, 
the well-known opinions in historiography, explaining Nadir Shah’s desire to 
conquer Daghestan mostly as his subjective craving (largely irrational) have 
been refuted. As for Nadir Shah’s impulsive causes for invading Mountainous 
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Daghestan, the conclusion we reached is that the reason was as Nadir believed 
that without possession of the mountainous part, it was impossible to control the 
entire Daghestan. On the other hand, even if Nadir would be content with the flat 
part and did not seek the mountains, he would still have to deal with mountainous 
Daghestan, since it was, for natural reasons, the refuge for all the discontented 
of the region. Nadir’s desire to end the peculiar political existence of Daghestan, 
violent actions taken in achieving his tasks, only stirred up the discontent of the 
local population, which ultimately led to the collapse of the Daghestan campaign.

Keywords: Nadir Shah, Dagestan, Kazıkumuh, Karakaytak, Avarya, Tarki, 
Ottoman Empire, Russian Empire.

Giriş

Nadir Şah’ın yönetimi, her şeyden önce, Afşar hükümdarının stratejik 
planının uygulanmasına katkıda bulunmak, siyasi-ideolojik ve sosyo-
ekonomik açıdan kendi imparatorluk alanının askeri sorunlarını çözme 
şeklinde tasarlanmıştır. 

Safevi Devleti’ni orijinal sınırları içinde eski haline getirme sorununun 
öncelikli bir görev olarak hayata geçirildiği sırada, Dağıstan yöneticileriyle 
ilişkiler konusu sağlam bir şekilde gündemdeydi. 1721’den beri geniş Şirvan 
vilayetinin ilk olarak Hacı Davud tarafından ve 1728’den beri de Dağıstan 
hükümdarı Surhay Han Kazıkumukski tarafından kontrol edildiğini 
belirtmemiz gerekir. Özellikle Surhay Han’ın 1734’te Şirvan’ı boşaltmayı 
reddetmesi Nadir Şah’ı kendisine karşı askeri operasyonlar başlatmaya itti. 
Deve-batan kasabasındaki savaşta Nadir Şah, Surhay Han’ın birliklerini 
ezici bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra o Kazıkumuk Hanlığı’na 
bir sefer yaptı, esas köyü olan Kumuk’u işgal etti ve hanın ikamet ettiği 
yerdeki hazinesini de ele geçirdi (Bakıhanov, 1991:138-139; Juze, Huluflu, 
1931; Aliev, 1975:107-114). Ertesi yıl, 1735’te Nadir Şah, Dağıstan’da 
tekrar savaş başlattı. Tarihte bu onun aynı bölgeye yapmış olduğu ikinci 
seferi olarak bilinir. Bu eylemler, ortak bir düşmana karşı mücadelede 
Dağıstan müttefiklerine güvenerek Osmanlılarla savaş çerçevesinde 
gerçekleştirilmekteydi. Seferin acil nedeni, savaşta mağlup olan ve Nadir 
Şah’ın müttefiki Tarkovsky Şamhal Haspulat’ın kontrolünden çıkan ve 
onun yerine Şamhal ailesinin diğer bir temsilcisi Eldar’ı onaylayan Kırım 
Hanı Kaplan Giray’ın önemli sayıdaki bir ordunun başında Dağıstan’a 
gelişiydi. Ancak Kaplan Giray, Rusya-Türkiye savaşının patlak vermesinden 
sonra Rusya’nın Kırım’a gireceği konusunda onu tehdit etmesi sonucu 
Dağıstan’dan ayrılmak zorunda kaldı (Sotavov, 2013:100-101). Nadir Şah, 
11 Ekim 1735’te dağcılara karşı ikinci seferine başladı. Kazıkumuk Surhay 
Han, Kaytakustmisi Ahmed Han, Şamhal Tarkovsky Eldar ve Car-Balaken 
Cemaatleri şahsında ona karşı bir tür ittifak ortaya çıktı. Nadir Şah’ın 
müttefiki, yönetimini geri kazanmaya çalışan Haspulat’tı. 21 Kasım’da Car-
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Balaken Cemaatleri’nin üzerinden tam anlamıyla ateş ve kılıçla geçen Nadir 
Şah, Derbent’i işgal etti. Bu sefer sırasındaki belirleyici savaş, Kumuk’tan 
çok uzak olmayan, dağlıların inatçı direnişlerine rağmen mağlup edildikleri 
Şarrat yolunda gerçekleşti (Kazim, h.1358:283). Surhay Han, Avarya’ya 
gitmek zorunda kaldı. Ancak bir süre sonra değerli hediyeler sunmak için 
Derbent’e geldiğinde Nadir Şah’a itaat ettiğini söylemiştir (Alibekova, 
2018:91). Nadir Şah ayrıca Şamhal Eldar, Ustmi Ahmed Han, Akuşakadısı 
Hacı Eyub’un birliklerini de mağlup etti. Kumuk, Akuşa, Gubden ve 
Başlı’yı işgal ederek 1736 Mart ayı başlarında Derbent’te önemli kuvvetler 
bırakarak Mugan’a dönmüştür (Sotavov, 2013:159).

Dağıstan ve Kuzey Azerbaycan’da Afşar Hakimiyetine Karşı 
1737-1738 Ayaklanması

Nadir Şah, 1737’den beri Afganistan, Hindistan ve Orta Asya’ya yönelik 
askeri girişimler yapmaktaydı. Onun Kafkasya’dan uzaklaşması Dağıstan’da 
ve Kuzey Azerbaycan’ın komşu bölgelerinde ayaklanmalar için bir fırsat 
olmuştur. Dağlıların amansız saldırganlığı, büyük ölçüde Afşar devletinin 
misilleme yapmasına neden olmuştur. Bilindiği üzere Nadir Şah’ın 
kardeşi İbrahim Han, kontrolü altına neredeyse tüm Güney Kafkasya’nın 
devredildiği Azerbaycan’ın hükümdarı olarak atandı. İlk başta, 1738 yazında 
Haspulat, Surhay, Ustmi Ahmed Han ve Ali Sultan Tsakuri’yi anlaşma 
için davet etmiş, ikna ederek sorunu çözmeye çalışmıştı. Ancak ikincisi 
dışında kimse davetine gelmemişti (Kozlova, 1986:127). O zaman İbrahim 
Han, isyancı Dağıstan halklarına karşı bir sefer başlatmaya karar verdi. 
İbrahim Han’ın 1738 sonbaharında, bazı başarılara rağmen cezalandırıcı 
bir sefer karakteri taşıyan Car seferi felaketle sonuçlandı. İbrahim Han 
küçük bir Car milisiyle karşı karşıya değil, aslında Dağıstan’ın her yerinden 
toplanmış güçlü bir silahlı grupla karşı karşıyaydı. Muhammed Kazım’a 
göre, İbrahim Han’ın birliklerinin gelişini öğrenen Carlılar, yardım 
talebiyle Karakaytak Ustmi Ahmed Han’a Surhay Han Kazıkumuk’a haber 
gönderdiler. Yazar ayrıca Tabasaran, Hinalık, Ahtıpara, Kurali ve diğer 
yerlerden Ahmet Han’ın önderliğinde Car’a gelen takviye kuvvetlerinin 20 
bin asker olduğunu belirtmektedir (Kazim, h.1358:173). Bu gerçek Dağıstan 
kaynakları tarafından da doğrulanmaktadır (Murtuzaev, 2009:34). Car-
Balaken topluluğunun kendilerinin ciddi bir askeri güç oluşturabildikleri 
gerçeğini hesaba katarsak, İbrahim Han’ın birliklerinin herhangi bir 
etkileyici sayısal üstünlüğünün söz konusu olamayacağını anlamak zor 
değildir. Sonuç olarak, dağlık arazide baskınlarda ve savaşlarda daha 
deneyimli dağcıların, aceleyle bir araya getirilen ve dolayısıyla daha az 
tecrübeli düşman birliklerini mağlup etmeleri şaşırtıcı değildir. İbrahim 
Han’ın birliklerinin yenilgisi (32 binlik kişilik ordudan yalnızca 7-8 bin kişi 
kaçarak kurtuldu.), özellikle komutanın Car Boğazı’nda Ekim 1738’de bir 
savaşta ölümü, Kuzey Azerbaycan’da ve Dağıstan’da Afşar karşıtı güçleri 
harekete geçirdi. İbrahim Han’ın kampında geride bırakılan çok sayıda 
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silah ve topla takviye edilen Car halkı, “Şeki ve Gah civarını da ele geçirdi”. 
(Juze, Huluflu, 1931:30). Bunların bir kısmı “Muşkuritlerve Kuralinler” 
ile birleşerek Bakü’ye yöneldiler. Yalnız Rus filosunun müdahalesi şehrin 
kuşatıcıların eline geçmesini engelledi (Aliev, 1975:138) Aynı zamanda 
Surhay Han’ın oğlu Murtuzali Bey Şabran’ı istila ederek ele geçirdi (Juze, 
Huluflu, 1931:31). Onun ordusu, Niyazabad ile Derbent arasında savaşarak 
kalenin dış kısımlarına kadar yürüdüler. Murtuzali, başarısız olsa bile bir 
süre Yeni Şamahı-Aksu’yu kuşattı (Sotavov, 2013:171).

Nadir Şah’ın Dağıstan’ı İşgal Hazırlığı

İbrahim Han’ın yenilgisi, aslında Güney Kafkasya’da kurulan tüm iktidar 
yapısını tehdit etmekteydi. İsyancılar oturdukları yerler dışındaki bölgeleri 
ele geçiriyor, Sünni nüfusu merkezi yetkililere karşı kışkırtıyorlardı. 
Ekonomi, dağlıların eylemlerinden aşırı derecede zarar gördü. Bu nedenle 
Nadir Şah dağlıları yatıştırmak zorundaydı. Bunu çözmeden imparatorluk 
kurma çabaları boşuna gitmiş olacaktı. Böylece, Nadir Şah Orta Asya 
seferinden döndüğünde, yeni seferin muhatabı olan Dağıstan çoktan 
belirlenmişti. Bu dağlık ülkenin fethedilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde 
Güney Kafkasya’nın imparatorluk alanına dâhil edilmesi planlarına veda 
edilebilirdi. Peşaver’deyken kardeşinin ölüm haberini alan Nadir Şah, 
buna şu şekilde tepki göstermişti: “Azerbaycan’ın bölgelerinin durumu 
şöyle ki, bu olay (İbrahim Han’ın ölümü), düşmanları cesaretlendirecek, 
cesurların saflarını zayıflatacaktır” (Kozlova, 1986:72). Böylece, sadece 
kardeşinin intikamını almak değil, aynı zamanda isyankâr toprakların 
kabilelerini yatıştırmak amacıyla yani stratejik niyetler Nadir Şah’ı 
Dağıstan’a yürümeye sevk etti.

Nadir Şah gibi görkemli şahsiyetlerin eylemleri, yalnızca özel güdüleri 
ve istekleri düzleminde açıklanamaz. Çoğu zaman, tarihçiler devlet 
çıkarlarından kaynaklanan onun bu adımlarının daha temel nitelikteki 
nedenlerini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Nadir Şah, elbette, kararı bir 
anda değil, tüm artıları ve eksileri tarttıktan sonra vermekteydi. Daha 
Afganistan’da iken Nadir Şah Şirvan’a gönderilmek üzere Abdal Gani 
Han komutasındaki süvarileri donattırarak dağ yollarının geçilmez 
hâle geldiği kış mevsiminde Carlılara karşı taarruz edilmesini emretti. 
Feteli Han, Kosa Ahmedli, Serdar Azerbaycanski ve Mehmed Ali Han’ın 
15 bin Horasan birliği ile Gürcistan’ın tüm komutanlarına Gani Han’ın 
seferine katılmaları emredildi” (Bakıhanov, 1991:146). Astrabadi’ye göre 
3 Mart 1741’de bu birlikler Alazan kıyılarında toplanmışlardı (Astrabadi, 
1377:364). İsyancılar kendilerini üç noktada güçlendirdiler: Car, Kanıg 
ve dağın doruğunda yapılmış Agzıbir kalesi. Aynı zamanda, İbrahim 
Han’ın askerlerinden farklı olarak dağcılara karşı deneyimli savaşçılar 
ve her şeyden önce dağlık arazide savaşmayı çok iyi bilen Afganlar 
savaşmaktaydılar. Bütün bunlar operasyonları etkiledi. Carlılar, Agzıbir 
kalesinin savunması sırasında en sağlam direnişi sergileseler de bütün 
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cesaretine ve çabalarına rağmen yenilgiye uğradılar. (Bakıhanov, 1991:146) 
G. Alkadari’ye göre, yukarıdaki üç hanın birlikleri Car-Balaken toplumlarını 
harap etti (Alkadari, 1929:70). Yukarıdaki sefer, Nadir Şah’ın ordusunun 
Dağıstan’a yürüyüşünün başlangıcıydı. Devletinin çeşitli bölgelerindeki 
hoşnutsuzluk ve huzursuzluğun farkında olan Türk komutanlığının 
Güney Kafkasya, Azerbaycan ve Dağıstan’a saldırmaya hazırlandığına dair 
söylentiler duyduğu için hazırlıklarını hızlandırmak zorunda kaldı (Aliev, 
1975:151-152).

Nadir Şah Seferde: Dağıstan Topraklarındaki İlk Eylemler

Nadir Şah, 14 Mart 1741’de 100.000 kişilik dev bir ordunun başında 
Meşhed’den Dağıstan seferine çıkmıştır (Kazim, h.1358:883). Dağıstan’daki 
savaşta tüm birliklerin doğrudan dahil olmadığı burada belirtilmelidir. 
Bazen araştırmacılar, dikkatleri karşıt tarafların ölçülemez güç dengesine 
odaklamak için, Dağıstan’da aynı anda 30 ilâ 60 bin askerin savaştığını 
söyleseler de Şubat 1743’te Nadir Şah’ın elinin altında en fazla 15-20 bin 
savaşa hazır askerinin bulunduğu bilinmektedir. Yukarıda gösterilen 
sayılara, askerler dışında, servis personeli ve yardımcı birlikler de dahil idi. 
Dahası, askerlerin bir kısmı Kuzey Azerbaycan’da görev yapmakta oldukları 
için Dağıstan’daki operasyonlara katılmamıştılar. Yazın başında Nadir 
Şah zaten Şirvan’daydı. Bu sırada, Gani Han ve Fatali Han komutasındaki 
birlikler Car bölgesinde bulunmaktaydılar. Bir diğer 10.000 kişilik askeri 
birlik kıyı bölgelerinde ilerlerken, Nadir Şah de Berde, Kabele ve Şahdağ 
üzerinden Kazıkumuk’a yollandı. Rus sakinlerinin raporlarına göre, “İran 
birliklerinin Derbent’e yaklaştığı için Kazıkumug Han Surhay ve Ustmiy 
Ahmed Han, düşmanla sonuna kadar birlikte savaşmak için karşılıklı yemin 
etmişlerdi” (Sotavov, 2013:185). Bu bilgi Muhammed Kazım’ın verdiği 
bilgilerle de doğrulanmaktadır. Ayrıca Surhay Han’ın direnişin gerçek 
liderlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor ve “Dağıstan’ın bütün şehirlerine 
askerleri ile birlikte varmaları için haber salıyordu.” Mervi, Nadir Şah’ın 
karargahına gelen Dağıstanlı hükümdarları şöyle sıralıyor: “Masum Han, 
Kiyan Han, Kureli ve Sefi Kulihan, Hacı Novruz, Uğurlu Nugay, Aslanbey, 
Mehdi Bey, Mahmud Bey, Tabasaran” (Kazım, h.1358:297).

Mirza Mehdi Han Astrabadi’ye göre, Samur Nehri’ne bitişik bölgeler 
hızla işgal edildi (Astrabadi, h.1377:366-369). Bizim görüşümüze göre, 
burada, Nadir Şah stratejik bir yanlış hesaplama yaptı. En azından yerel 
halkın inancını kazanmak yerine, pek çok kişiyi kendisine karşı konuma 
getirmek için sanki her şeyi kasten yapıyordu. Birlikleri Dağıstan’a girer 
girmez karşılaştığı ilk 14 köyü yok etti (Gadjiyev, 1967:363). Nadir Şah toplu 
rehinler alıyor ve yerli nüfusun bir kısmını Horasan’a sürmeyi planlıyordu. 
Baskıcı önlemler yalnızca yerel halkın nefretini artırıyor ve misilleme 
şiddeti kışkırtıyordu. Pek çok yiyecek toplayıcı ve rehine öldürüldü. Bu da 
Nadir Şah kampında birçok soylu Dağıstanlı rehinenin infaz edilmesine 
yol açtı (Kozlova, 1986:77).
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İlk ciddi çatışmalar Güney Dağıstan -Tabasaran’da gerçekleşti. 
“Tabasaran ve Rutul halkı ayaklanma ve isyan başlattığı için, önce onların 
üzerine gitmeleri gerektiğini, onlar yeryüzünden silmek ve o topraklarda 
yaşayanları yok etmenin daha iyi olacağını düşündü” (Kazim, h.1358:299). 
Diğer toplulukların temsilcileri ve Dağıstan’a ait, Surhay Han ve Ustmi 
Ahmed Han’ın askeri birlikleri yanı sıra “on bin Avar” da dahil olmak üzere 
Tabasaranlılara katıldı (Kazim, h.1358:303). Kanlı savaşlardan biri, sadece 
Nadir Şah’in kendisinin gelmesi ile savaşın seyrini değiştirdiği Dubek köyü 
yakınlarında gerçekleşti. 

Nadir Şah, Ağustos 1741’in başında iki yönde operasyon düzenledi. 
Haydar bey önderliğindeki bir grup asker, Kaytak üzerinden Mehtuli 
Hanlığı’na taşındı (Murtuzaev, 2009:36-37). Belirlenen mülk, Avarya’nın 
daha fazla işgali açısından stratejik öneme sahipti. Nadir Şah, ana güçlerle 
birlikte Surhay Han’ın mülklerine doğru ilerledi. Nadir Şah, Kazıkumug 
Hanlığı’na dahil oldu ve Surhay’dan itaat talep etti (Gadjiyev, 1996:149). 
Alkadari’nin yazdığı gibi A. Bakıkhanov’un bilgilerine dayanarak “bu kez 
Surhay Han ona geldi, onun iyiliğini kazandı ve Şah’ın armağanlarından ve 
iyiliklerinden memnun kaldı. Şamhal Haspulat Han, Ustmi Ahmed Han, 
Agusinli Kadı ve diğer ilçelerin emirleri ve büyükleri de ona geldi ve herkes 
onun rağbetini kazandı. Sadece Avar bölgesinin nüfusu ona boyun eğmedi 
ve Surhay Han’ın oğlu Muhammed Han da diğer tarafta kaldı”. (Alkadari, 
1929:70-71). Kaytakların direnişi ancak Şah’ın gönderdiği Lütfali Han’ın 
24 binlik ordusunun yardımıyla ciddi kayıplar pahasına aşıldı. Sonra bu 
birlik Haspulat Tarkovsky’nin mülklerinden Mehtulinsky Hanlığı’na 
gitti ve küçük bir çatışmadan sonra Aymagin geçidinde durdu. (Tamay, 
1958:115). Kısa süre sonra İran birlikleri, yerel milislerin çaresiz direnişini 
kırarak Cengutay, Akuşa, Tsudaghar ve Kubaçi’yi aldı. Dağıstanlı tarihçi 
V. Haciyev, Surhay Han ve Ahmed Han’ın teslim olmasının Avarya’nın 
fethedilmesinin geciktirilmesi amacıyla ihtiyatlı bir eylem olduğu 
varsayımını ileri sürdü (Gadjiyev, 1996:152). Nitekim Nadir Şah, Avarya’ya 
ancak 12 Eylül’de ilerledi. İngiliz tarihçi L. Lockhart’a göre, “Nadir Şah, 
Avarya’ya saldırısını yaklaşık bir ay önce veya daha önce başlatmış olsaydı, 
zorlu dağ geçitlerinden Nutsala’nın başkenti Hunzak’a gidebilirdi; böylece 
Dağıstan’ın anahtarları elinde olacaktı” (Lockhart, 1938:241).

Dağıstan Dağlılarının Direniş Merkezi 

Yazın sonlarına doğru kilit bölge olan Avarya’nın istilası olmaksızın 
Dağıstan’ın kalıcı bir şekilde ele geçirilmesinin söz konusu olamayacağı 
anlaşıldı. Dahası, önerilen operasyon başarılı olursa, Nadir Şah, sadece 
Dağıstan’ı değil, tüm Kuzey Kafkasya’yı, Kırım ve Astrahan’a kadar 
Rusya topraklarını da fethetmeyi başaracağını umuyordu (Sotavov, 
2013:202). Daha önce de belirtildiği gibi Avarya bölgesi aslında bir direniş 
merkezine dönüşmüştü. Buraya, Surhay Han’ın bahsedilen oğullarına 
ek olarak Mehtuli hükümdarı Ahmed Han Cengutayi’nin yanı sıra farklı 
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toplulukların çok sayıda silahlı birlikleri de dahil olmak üzere diğer 
Dağıstan hükümdarları da gelmişti. Ustmi Ahmed Han’ın kısa süre sonra 
özgürlüğüne kavuşunca tekrar Nadir Şah’a karşı savaşmaya başladığını da 
belirtmek gerekir (Astrabadi, h.1377:404).

Dağıstan’daki bölgeler arasındaki kısa mesafelere rağmen (Astrabadi’nin 
mecazi ifadesine göre Dağıstan’ın tamamı 12 günde keşfedilebilir.), burada 
bir kara yolu bulmanın imkânsız olduğunu belirtiyor. Buradaki yollarda 10-
12 kişilik bir birlikle omuz omuza geçilebiliyordu (Astrabadi, h.1377:403). 
Nadir Şah’ın sarayında bulunan Rus İ. P. Kaluşkin ise durumu şöyle 
anlatıyor, “Avar bölgesinin çevresi yüksek dağlarla çevrili olduğu için, 
çok dar patikalarla girilmesi gerekiyordu. Bu yollarda saldırılara maruz 
kalınarak yürümek insanlara ve atlara zarar verecekti. Ayrıca geçtiğimiz 
ağustos ayında tüm üst dağlara derin kar yağmıştı ve sonbahar geldiğinden 
daha sert ve soğuk bir mevsim bekleniyordu. Askerler de bu tür geçilmez 
dağların haberini aldıkları için sefere büyük isteksizlikle gidiyorlardı” 
(Gadjiyev, 1996:156).

Aşağıda göreceğimiz gibi, birçok açıdan hava koşulları, düşmanla savaşa 
giren birliklerin çoğu zaman çevreyi yeterli keşif yapmadıkları ve almak 
zorunda oldukları arazinin koşulları hakkında yetersiz bilgilendirildikleri 
gerçeğiyle birlikte savaşı kabul ediyorlardı. Bu, İran birliklerinin 
yenilgisinde önemli bir rol oynadı. Afşar ordusu, Avarlar üzerine iki yönde 
ilerledi: Haydar Bey, Lütfali Han ve Celil Bey komutasındaki birliklerin bir 
kısmı Aymakin geçidinden geçerken 50 bin kişilik bir ordunun başında 
Nadir Şah’in kendisi daha sonra Hunzah’a girmek amacıyla Andalal’a 
gitti. Kısa süre sonra kampını kurduğu Turçidağ Dağı’na ulaştı. Aymakin 
geçidi bölgesinde faaliyet gösteren birlikler, kendilerine verilen görevi 
yerine getiremediler. Lütfeli Han komutasındaki 20.000 kişilik ordunun 
çoğu fiilen yok edildi. Aynı kaderi Haydar Bey ve Celil Bey’in askerleri de 
paylaştı (Tamay, 1958:119).

Aymakin geçidindeki yenilgi, birçok yönden Avar seferinin genel 
mağlubiyetini de etkiledi. Nadir Şah’ın askeri planlarında, Lütfali 
Han komutasındaki birliklere, Avarya’da uğrundaki savaşlarda çok 
önemli bir rol verildi. Avaria’daki belirleyici savaşlar 5 gün boyunca 
Andalal bölgesiinin özgür topluluklarının-Sogratl, Megeb, Obok, Çok 
ve diğerlerinin yakın çevresinde gerçekleşti. Burada Nadir Şah, şimdiye 
kadar bilmedikleri bir eylem olan halk direnişiyle karşılaştı. Nadir Şah’ın 
davranışı, zulmü kendi aleyhine işledi ve bu dağlık ülkenin çok ırklı, 
heterojen nüfusunun toplanmasına neden oldu. Ünlü Dağıstanlı tarihçi-
Kafkasya uzmanı R. M. Magomedov: “Ortak acı insanları birleştirdi ve 
dağlılar kısa sürede böyle bir durumun hepsini beklediğini anladılar. 
Andalal Kadısı Pir-Muhammed ve yetkili ruhani figür Gidatlı Hacı 
İbrahim, destek mesajlarıyla Dağıstan’ın tüm halklarına ve cemaatlerine 
seslendi. Böylelikle, Nadir Şah’ın sadece Surhay’ın değil, tüm Dağıstan’ın 
düşmanı olduğu bilinci güçlendi, yaygınlaştı ve ona karşı mücadelenin 
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sadece Andalalıların değil, tüm dağlıların da olduğu kabul edildi. Böylece, 
birçok insan gerçekte avlularının ve köylerinin sınırlarının ötesine bakma, 
kendi çıkarlarını hiçe sayarak sadece Andalalılar, Karahaklar, Gidatlinler, 
Akuşinler Las olmadıkları, her şeyden önce Dağıstanlı oldukları bilincine 
vardılar” (Magomedov, 1999:138).

Dağıstanlıların özverili kahramanlığı, geçilmesi zor dağlık arazi, sert 
hava koşulları gibi şartların her biri Nadir Şah birliklerinin yenilgisinde 
çok önemli etken oldu. Tüm talihsizliklere ilaveten yağmurlar nedeniyle 
İran kibrit silahları da işe yaramadı. Askerler çakmaktaşı ile silahlanmış 
dağlılar için iyi erişilebilir hedefler haline geldiler (Arunova&Aşrafyan, 
1958:194). Avar dağlarında, Nadir Şah, aslında kendi taktik ilkesini ihlal 
etti. Savaşı başlangıçta düşman için uygun olan koşullarda kabul etti. 
Askerleri kendilerini dağlılar tarafından engellenen dar bir geçitte buldu. 
Aslında tuzağa düşürüldüler. 28 Eylül’de başarısızlığını anlayan Nadir 
Şah, Avar dağlarından çekilmeye başladı. Ancak geri çekilirken benzeri 
görülmemiş kayıplar verildi. Rusyalı İ. P. Kaluşkin’nin verdiği bilgiye göre, 
Nadir Şah’ın askerleri daha önce hiç bu kadar büyük zarar görmemişti. 
Avar seferinin sonunda 52 bin kişilik Nadir Şah ordusundan geriye kalan 
27 bin kişiden fazla değildi. Ayrıca birlikleri 79 top, 33.280 at, deve ve katır 
ile silah ve ekipmanlarının çoğunu kaybetti (Gadjiyev, 1967:367).

Tarih-i Cahanguşa-yı Nâdirî eserine göre, seferden dönüşü üzerine 
Nadir Şah, 16 Ekim’de Derbent yakınlarında bir kamp kurarak burada 
kışlamaya karar verdi. (Astrabadi, h.1377:405). Uzun bir savaşa hazırlanan 
Nadir Şah, Derbent’in kuzeyinde Ustmi Kaytak’ın arazisinde yüksek surları 
ve kuleleri olan büyük bir kale inşa ettirdi ve bunu Dağıstan’ı fethetme 
veya İran’ı yok etme kararlılığının bir işareti olarak adlandırdı: İran-
Harab (İran’ın Yıkılması) (Tamay, 1958:123). O andan itibaren, hızlı 
bir cezalandırma kampanyası olasılığı ortadan kalktıkça Nadir Şah’ın 
Dağıstan’daki sorunları ve hayal kırıklıkları büyüdü ve katlandı. Aşiretlerin 
direnişlerindeki artıştan sonraki asıl sorun, birliklerine erzak tedarik 
etmenin zorluğuydu. Nadir Şah’ın askerleri, Derbent’te gerekli yiyeceğin 
olmaması nedeniyle açlıktan ölüyordu. 1742 yazında askerler arasında bir 
veba salgını patlak verdi (Butkov, 1869:213).

Nadir Şah, orduyu beslemek için Tabasaran, Karakaytag ve Güney 
Dağıstan’ın diğer bölgelerine baskın yapmak zorunda kaldı ve bu da yerel 
halkın nefretinin artmasında ek bir faktör olarak ortaya çıktı. Dağlar, 
vadiler ve ormanlar, onun yiyecek gereçlerini karşılayanlara karşı gerilla 
savaşı için idealdi. Bariz çözüm, malzemeleri Derbent’e deniz yoluyla 
ulaştırmaktı. Ancak Hazar’daki İranlıların yeterince büyük gemileri yoktu. 
Nadir Şah, gemileri Ruslardan almaya çalıştı ama Ruslar gemilerini geri 
alamayacaklarını bildikleri için reddettiler (Axworthy, 2006:236). Yine 
de müttefikliklerine sadık kaldıklarını kanıtlamak adına, yüksek bir 
meblağ karşılığında Rus tüccarlarının Afşar ordusu için bir miktar erzak 
getirmelerine izin verdiler. Rus hükümeti, bu durumu daha iyi kontrol 



52

Rana MAMMADOVA
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

1 /
 3

2:
 4

4-
60

etmek için bu ticareti yapan gemileri denetim altında tutuyorlardı. 
1742yılının yazında Nadir Şah, İngiliz tüccar Yüzbaşı John Elton’u 
Kazan’da bir İngiliz Rus şirketi için inşa edilen bir gemide Gilan’dan 
Derbent’e pirinç taşıması için ikna etmeyi başardı. Ama bu sadece Rusları 
daha da rahatsız etti. Büyükelçileri Kaluşkin’in tavsiyesi üzerine, Terek’teki 
sınırı ve Kızılyar’daki kaleyi korumak için ek birlikler gönderdiler ve ayrıca 
Astrahan’daki garnizonlarını güçlendirdiler (Hanway, 1762:204-206). 
1742’de Nadir Şah, Tabasaran ve Kaytag’a birçok sefer düzenledi. Mayıs 
ayı sonunda, iletişimlerine tehdit kaynağı olan Tabasarlıların yaşamlarına 
son vermeye karar verdi. Rus doğubilim uzmanı İ.N. Berezin, “Bu fatihin 
zaferlerinden korkan Tabasaranlılar Derbent’e hediyeler gönderdiklerini, 
ancak İran-Harab’daki İran ordusunun kışlaması sırasında kampı 
baskınlarla rahatsız ettiklerini, bunun için ilkbaharda Nadir Şah Şah’ın, 
Tabasaran’ı ateş ve kılıçla harap ettiği”ni belirtiyor (Berezin, 1850:77-78).

Daha önce 10 binlik ordusunu Tabasaran’a gönderdi. Onlara, 
Tabasaran’a girmek için stratejik öneme sahip olan geçide giden yolu 
kapatma görevi verildi. Yerel halk, birliklerin ilerleyişinden çoktan 
haberdar edilmişti. Onu püskürtmek için silahlı Tabasaranlar geçidin 
girişine yerleştiler ve onu çevreleyen yüksekliklerde avantajlı konumlar 
aldılar. Öndeki askerler ve tüfekçiler, Cezayir birliklerinin çabalarına 
rağmen, Tabasaralıların direnişinin üstesinden gelemedi. Bunu öğrenen 
Nadir Şah, savaş alanına önemli takviyeler gönderdi ve ertesi gün 
oraya yollandı. İnisiyatifinden vazgeçmeyen isyancıların kararlılığını 
görünce arkadan saldırmak için 500 kişilik bir ordu donattı. Ancak 
bu manevra, Tabasaranlılar tarafından bilinmesi sonucunda belirtilen 
birliğin önemli kayıplarla geri çekilmeye ve en yakın tepenin arkasına 
saklanmak zorunda kalmaları bilinmektedir (Kazim, h.1358:844-845). 
Tabasaranların kendilerinin de takviye aldığı unutulmamalıdır. Tüm savaş 
süresi boyunca, Dağıstan’ın her yerinden dağcıların silahlı birlikleri savaş 
alanına gelmekteydi. Bazı zamanlar Nadir Şah birliklerinin kaçınılmaz 
bir yenilgiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyordu (Butkov, 1869:213). 
Ancak Muhammed Kazım’a göre, sonunda Tabasarlılar tereddüt edip 
geri çekildiler. Bundan sonra Nadir Şah, bölgede bazı önemli yerleri ve 
hakim yükseklikleri ele geçirmeyi başardı (Kazim, h.1358:847). Ancak 
Nadir Şah, hedeflerine tam olarak ulaşmada başarısız oldu. Kayıtsız şartsız 
kendisi Tabasaranda egemenlik oluşturamadı ve en önemlisi, yerel halkın 
direnme iradesini kıramadı. Nadir Şah’ın bazı küçük başarıları, durumu 
kendi lehine, stratejik bir dönüş yapması açısından yetersizdi. Bunlar 
genel tabloyu değiştiremedi. Bir yıl önce itaatini ifade eden bölgeler bile 
periyodik olarak itaat etmeyi reddettiler. Örneğin, sakinleri dağlara kaçan 
Buynak köyünde durum böyleydi. Onların komşuları olan Akuşin halkı da 
silahlı mücadeleyi yeniden başlatmaya karar verdiler (Arunova&Aşrafyan, 
1958:199). 1742 baharında ve yazında, Nadir Şah bir şekilde kendi bağımlı 
hükümdarlar sistemini kurmaya çalıştı. Örneğin, Şamhal Haspulat 
aracılığıyla onun himayesini kabul etme teklifiyle Kumuk prenslerine 
döndü ve karşılığında cömert ödüller vadetti. Eldar ve Mehtulilere de 
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benzer önerilerde bulunuldu. Şah, onları İranlıların asla sahip olmadığı 
ayrıcalıklarla ödüllendirmeye söz verdi. Bununla birlikte, ileri gelenleri ve 
yaşlıları cezbetme girişimi beklenen sonuçları vermedi. Gerçi Nadir Şah 
silahlarını bırakan kabilelerin yüksek zümrelerini cömertçe bağışladı. 
“Nadir Şah okşama siyasetiyle, sadece Karakaytak yaşlılarını yanına 
çekmeyi başardı.  Onlara para ödülü vererek kaftanlar giydirdi, vergi ne 
de başka haraç talep etmeyeceği umuduyla evlerine gitmelerine izin verdi. 
Onlara köylerinde sakin yaşama avantajı sağlayacağını da belirtti” (Yudin, 
1899:381). Ayrıca İ. P. Kaluşkin’nin yerine geçen V. F. Bratişev’in verdiği 
bilgiye göre Ekim 1742’nin ortalarından itibaren, Nadir Şah dağlılar 
arasında ordusu için asker toplamayı bıraktı ve yerel nüfusu İran’ın 
derinliklerine yerleştirmekten de vazgeçti. Ancak Nadir Şah’in o zamana 
kadar uyguladığı yakıp yıkma yöntemi ve en önemlisi dağlıların namus ve 
ahlak kuralları açısından aşağılayıcı davranışları, Afşar hükümdarının halk 
içindeki itibarını büyük ölçüde düşürdüğü için onun onarımı söz konusu 
bile olamazdı.  Dahası, yerel topluluklarla ilişkilerde biriken sorunları zorla 
çözmekten hiç vazgeçmedi. Örneğin, Ağustos ve Eylül aylarında, askerleri 
Akuşa’ya ve bazı Avar topluluklarına karşı ayrı ayrı operasyonlarda aynı 
zorlukları yaşattı. Akuşa, birçok çatışmadan sonra tekrar teslim oldu ve 
bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanan Avariya’ya girme girişimleri Nadir 
Şah’a pahalıya mal oldu. Eylül’de sadece bir çatışmada İran askerleri 
300’den fazla kişiyi kaybetti (Butkov, 1869:215).

1742’nin sonbaharında Nadir Şah, esaretten kaçan Ustmi Ahmed 
Han’ın Afşar karşıtı hareketin başına geçtiği Kaytak’a bir sefer yaptı. 
Ahmed Han, dağın tepesine inşa edilen ve yoğun ormanlarla çevrili 
Karakaytak hükümdarlarının eski sığınağına Kalakoreyş kalesine sığındı. 
Oraya giden tek bir yol vardı. Alkadari’ye göre, Ustmi Ahmed Han “orada 
güçlü siperler inşa etti ve toplayabildiği askeri birliklerle Nadir Şah’in 
taburlarıyla savaştı” (Alkadari, 1929:72). Bu nedenle Nadir Şah, kendisi 
için en uygunsuz koşullarda kanlı bir savaşa girmek zorunda kaldığı 
için zaferi daha da parlak görünüyor. A. Bakıhanov’a göre, üç günlük bir 
savaştan sonra Ustmi kaçmayı ve Avarya’ya gitmeyi başardı. Kalakoreyş, 
Nadir Şah’ın emriyle yerle bir edildi (Bakıhanov, 1991:148).

Dağıstan Seferinin Başarısızlığının Sebepleri

1742’nin sonunda Nadir Şah, kontrol ettiği Kumuk, Kaitak, Tabasaran 
bölgelerini kademeli olarak genişletti (Arunova&Aşrafyan, 1958:201). 
Ancak fethedilen toprakların nüfuzu, mücadeleye devam etmek için 
Avarya’ya taşındı.

O zamana kadar Nadir Şah’ın askerleri yalnızca yiyecek kıtlığı değil, 
gerçek bir kıtlık yaşamaktaydılar. Sonra zor dönemler geldi. Büyük kış ve 
onu sulu kar izledi, yiyecek kıtlaştı. İnsanlara ve hayvancılığa büyük zarar 
verdi. Kaç kişi öldü ve her kademeden çiftlik hayvanı yiyecek yokluğundan 
mahvoldu. Samura Nehri’nden Şabran’a kadar 55 kilometrelik mesafedeki 
yol, insan cesetleri ve leşlerle dolup taşıyordu” (Butkov, 1869:226-227). 
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Kısa süre sonra, Rus hükümetinin eylemleri de dâhil olmak üzere salt bir 
yiyecek sıkıntısı yaşayan Nadir Şah, kuzeye ilerleme niyetini gerçekleştirdi. 
P.G. Butkov, “Nadir Şah, kışın Terek buzla kaplıyken oraya sürpriz bir 
saldırı yapmaya karar verdi. Enderlilere yaptığı gibi (burada belirtilmek 
istenen Kumuk köyü Enderey’dir. R. M.). Oradan Kabardey’e gitmek için 
Kızlar’a saldırarak Rusya sınırlarını istila etmek istiyordu. Kızlar’a karşı 
tuhaf bir iddiası vardı, sanki bir zamanlar İran mülkiyetinde olduğunu 
iddia ediyordu.” (Butkov, 1869:220).

Kumuk’un Endirey, Kostek ve Aksay’nin köylerine yönelik sefer 1743 
Ocak sonu, Şubat başında gerçekleşti. Bu zamana kadar, V. F. Bratişçev’in 
verdiği bilgilere göre Nadir Şah’ın mahiyetinde yaklaşık 28 bin asker vardı. 
Bunlardan 14 bini “hemişe-keşik” (yani sürekli koruma) adı verilen ordunun 
bir parçasıydı. 5500 kişi farklı ekiplerden seçilmişler ve en fazla 2.000 kişi, 
“Lezgilerin tehlikesini defetmek ve gönderilen mesajları sessizce kampta 
tutmak” eylemini gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Birliklerin geri kalanı 
Şabran, Muşkur ve Mugan bozkırındaydı (Yudin, 1899:381-382).

Doğrudan Kumuk harekâtına, 35 top ve 15 silahla silahlandırılmış 
yaklaşık 12 bin asker katıldı. Aslında bu sefer Rusya ile Afşar İmparatorlukları 
arasında savaşı kışkırtabilecek olan bir seferdi. Dağıstan’da Rusların kendi 
kaleleri vardı -Kızlar kalesi. Öte yandan 1735 tarihli antlaşmaya göre 
Sulak Nehri iki güç arasındaki sınır olarak kabul edilmişti. Ve belirtilen 
sınırı aşan herhangi bir operasyon, Rus komutanlığı tarafından düşmanca 
bir eylem olarak algılanacaktı. Bu arada, sefer hakkında bilgi alan Rus 
komutanlığı, Kızlar kalesini güçlendirmek için aceleyle birlikleri bir araya 
getirmeye başladı (Butkov, 1869:222-223). Ancak kuzeye yollanmasının 
hemen ardından Nadir Şah, Osmanlıların Kafkasya’ya asker sevk ettiğini 
öğrendi. 10 Şubat 1743’te nihayet eski düşmanı Osmanlıların arkalarında 
silahlanırken Ruslara saldırmanın imkânsız olduğunu anlayan Nadir Şah, 
tekrar güneye hareket ederek Mugan Ovası’na doğru ilerledi. Derbent’te 
önemli bir Afgan garnizonu bıraktı ve ayrıca Muhammedali Han Kırklı’yı 
garnizonun başına atadı. Eski güzel hava yerini kar ve şiddetli yağmurlarla 
birlikte kötü havaya bıraktı. Yol boyunca dağlardan akan dereler şiddetli 
akıntılara dönüştü, hayvanlar soğuktan ve bitkinlikten, bazıları çamur 
ve sellerde mahvoldu, yiyecek kıttı, çok sayıda asker de bu sırada öldü. 
Ordunun zavallı kalıntılarının Mugan ovasında bulunan Kura Nehri’ne 
ulaşması kırk gün sürmüştür (Astrabadi, h.1377:381-383).

Sonuç

Zamanının en güçlü ordularından birine sahip olan Nadir Şah’ın 
Dağıstan’daki görevleri yerine getiremediğini görüyoruz. Burada akla şu 
sorular gelmektedir: Nadir Şah, Dağıstan’ı zor coğrafyasıyla ele geçirmek 
için neden bu kadar hevesliydi? Bu uğurda ordusunun büyük kısmını 
mahvetmeye, büyük miktarlarda para harcamayı neden istedi? Neden 
rahat ettiği ovalarla yetinmedi ve Avar dağlarına yöneldi?
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Bize göre, bu soruların cevapları büyük ölçüde askeri-stratejik ve 
jeopolitik düzlemle ilgilidir. 

Birincisi, 1730’larda Dağıstan ve ağırlıklı olarak Sünni nüfusa 
sahip komşu Azerbaycan toprakları, Safevi hükümetinin merkeziyetçi 
girişimlerine karşı istikrarlı muhalefet merkezlerine dönüşmüştü. 
Osmanlı hükümeti her zaman Sünni kozunu rakiplerine, Safevilere karşı 
kullanmaktaydı. 18. yüzyılın ilk on yılında gelişen durum onun jeopolitik 
isteklerine çok uygun görünüyordu. Ne de olsa, Sultan yönetiminin 
1720’lerde Güney Kafkasya’da geniş çapta bir genişleme harekâtı 
başlatmasına ve uzun zamandır sevilen jeopolitik planlarını uygulamaya 
başlamasına izin veren, birçok açıdan Azerbaycan ve Dağıstan’ın Sünni 
nüfusunun yardımıydı. Buna ek olarak, Safevi Devleti’nin çöküşü çeşitli 
Dağıstanlı yöneticilerin kollarını çözmüş oldu: Onlar bağımsızlıklarını 
güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda Kuzey Azerbaycan topraklarına 
da baskınlar düzenlemişler.

İkincisi, dağlık kesime sahip olmadan, Dağıstan’ın tamamını kontrol 
etmek imkânsızdır ve Dağıstan, sözde kendi devletinin kuzey doğal sınırları 
olarak, onun ile Rusya’nın artan gücü arasında bir tür tampon olarak Nadir 
Şah’ın ilgisini çekiyordu. Nadir Şah, güçlenen ve büyüyen Rusya’nın, inşa 
etmekte olduğu imparatorluğunun önemli yerlerinin er ya da geç işgal 
edeceğinin farkındaydı. Er ya da geç, makul bir şekilde Rusya ile yüzleşmek 
zorunda kalacağını düşünüyordu. Bu nedenle, askeri operasyonları istediği 
şekilde idare etmek için stratejik olarak daha avantajlı pozisyonlar elde 
etmek çabası şaşırtıcı olmamalıdır.

Üçüncüsü, Nadir Şah ova ile yetinmiş ve dağlar için çabalamamış olsa 
bile büyük olasılıkla, Dağıstan dağlarıyla uğraşmak zorunda kalacaktı, 
çünkü burası, doğal nedenlerden ötürü, tüm hoşnutsuz insanların sığınağı 
yerdi. Gerçek direniş merkezinin oluştuğu yer ise Avar dağındaydı. 
Mücadele dürtüleri buradan kaynaklanıyordu. Başka bir deyişle, toprağa 
sahip olma mantığı, dağlık bölgeleri fethetme ihtiyacını dikte etti. Çünkü 
dağlar olmadan ovayı yönetmek imkânsızdı.

Dağıstan, Nadir Şah’ın daha önce seferler yaptığı ülkelerden çok 
farklıydı. Ancak Afganistan’daki Hindu Kuş’un dağlık koşullarında 
inanılmaz savaşlar yapmak zorunda kaldığı durumları buna benzetebiliriz. 
Bu savaşlarda dağlıların yaşam ve ölüm için savaşmaya hazır olduğu ortaya 
çıktı. Başkalarının silah bıraktığı yerlerde Dağıstanlılar, ciddi yenilgilerden 
sonra bile özverili bir mücadele ruhunu sürdürerek direnmeyi bırakmadı.

Buna Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya’nın dağlılara silah tedariki gibi 
önemli bir unsur da eklenmelidir. Rusya, Nadir Şah’ın tüm Dağıstan’ı 
fethetmesini engellemek için çok çaba harcadı, çünkü bu durumda 
Kafkasya’daki Rus topraklarına ciddi bir tehdit ortaya çıkabilirdi. Bu 
nedenle, Nadir Şah’ın Dağıstan’a yaptığı seferlerinin mantıklı gerekçelerinin 
olmasına şüphe yoktur. Bunun yanı sıra, askeri görevleri yerine getirme 
yöntem ve yöntemlerinin son derece mantıksız olduğunu, hatta belirlenen 
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hedefler açısından ölümcül olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca şiddet içeren 
önlemlere güvenmek, bazen yerel halkın imhası ve yerleşim yerlerinin 
yıkılması gibi eylemler büyük bir hataydı. Aslında, Nadir Şah’ın eylemleri 
dağlılara bir seçenek bırakmadı: alternatifler kölelik, evlerinden sürülme 
ve hatta imha olduğu için onlar son fırsata kadar savaşmaya zorlandılar. 
Burada Nadir Şah, heterojen unsurların (farklı ittifaklar ve etnik gruplar) 
bazen kendi içyapıları ve düzenleriyle birleştirilmesini öngören egemenlik 
politikasından ayrıldı.

Safeviler, siyasi ve askeri güçleri döneminde bile Dağıstan 
hükümdarlarının çok az kısmının kontrol altında tutulmasına razı 
gelmekteydiler. Öte yandan Nadir Şah, daha fazlası için çabaladı ve sonunda, 
küçük ama güçlü devlet oluşturmakla başıboş ve kırsal toplulukların kendi 
kendini yönetme mekanizmasını yıkmaya karar verdi. Pek çok yönden, 
Nadir Şah’ın Dağıstan’ı parçalamak ve onun siyasi yaşamına son vermek 
arzusu şiddetli direnişe yol açtı.
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Extended Abstract

The power of Nadir Shah is primarily power for military purposes, which were 
intended to promote his strategic vision to build up his own imperial space 
with its own political, ideological and socio-economic structure.

Already at the beginning of the 1730s, when the contours of the plan of 
restoring the Safavid State to its original borders were getting visible in which 
the problem was given priority, the issue of relations with the Daghestan 
owners was firmly on the agenda.

During the Indian campaign of Nadir Shah, the mountaineers of Daghestan 
rebelled. The brother of Nadir, Ibrahim Khan, who virtually controlled the 
entire South Caucasus decided to march against the rebels but was defeated 
and killed.

While still in Afghanistan, Nadir Shah sent cavalry under the command of 
Ghani Khan Abdali to Shirvan, who on March 3, 1741, joined with other Iranian 
forces on the shores of the Alazani River.

The rebels fortified their positions at three points - Jar, Kanyikh and 
Agzybir fortress. Unlike Ibrahim Khan’s campaign against the mountaineers, 
seasoned Afghans warriors experienced in fighting in mountainous terrain - 
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fought against the Daghestanis. And despite the courage of the defenders of the 
fortress, the fortress soon fell. 

The expedition was a prelude to the army’s march under Nadir Shah to 
Daghestan. He had to accelerate preparations, as rumors were circulating that 
the Turkish command being aware of discontent in various areas of the state, 
was preparing to attack the South Caucasus, Azerbaijan and Daghestan. 

And on March 14, 1741, Nadir set out on his third Daghestan campaign 
from Mashhad rallied a huge army of 100,000 to Shirvanwhere arrived in early 
summer.

The troops under the command of Ghani Khan fought in the Jar area, 
another group of 10-thousand advanced through the coastal areas, and Nadir 
himself to Kazykumukh through Barda, Kabala and Shahdag. All the territories 
adjacent to the Samur River were quickly occupied by Iranian troops.

In August 1741, Nadir was fighting in two combat areas. The first group 
moved through Kaitag to the territory of the Mehtuli Khanate, which was of 
strategic importance for the further invading of Avaria.

Nadir himself headed the main forces to the domain of Surkhai Khan, 
demanding him to be obedient. Sukhai along with the emirs and elders of the 
region came to bow before him. Only the population of the Avar region with 
the son of Surkhai, Muhammad Khan refused to obey him. Soon, Iranians 
managed to break the desperate resistance of the local militias and seize 
Dzhengutai, Akasha, Tsudakhar, and Kubachi. 

By the end of the summer, it became obvious that the Avaria was a key 
region, without which it was impossible to retain lasting control over Daghestan. 
Moreover, in case of success of the prospective operation, Nadir Shah intended 
to conquer not only Daghestan but also the entire North Caucasus, as well as 
the Crimea and the Russian lands up to Astrakhan.

The Nadir’s army made an advance in two attack vectors: one laid through 
the Aimak gorge, and Nadir himself headed the troops of 50.000 to Andalal to 
move on later on to Hunzah. In the area of the Aimak gorge, the troops could 
not complete their task: most of the Nadir troops were destroyed, which largely 
predetermined the overall defeat in the Avar expedition. 

The decisive battles in Avaria lasted 5 days at the villages of the Andalal. 
Here Nadir has confronted a nationwide unprecedented resistance. Nadir’s 
brutal way of waging war worked against him inspiring the consolidation of 
the multi-ethnic, diverse population of this mountainous country. 

The selfless heroism of the Daghestanis, the impassable mountainous 
terrain and harsh weather conditions – every of these factors played their role 
in defeating Nadir Shah’s troops. In addition to all the misfortunes the rains 
had rendered the Iranians’ matchlock guns useless, and they became well-
placed easy targets for the mountaineers armed with flintlocks.

Realizing his failure, on September 28, Nadir began to retreat from the 
Avar mountains and on October 16 set up camp near Darband to wait until 
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the winter was over. Due to lack of sufficient food in Darband Nadir’s troops 
were starving. To feed his army, Nadir had to raid various regions of southern 
Daghestan, which stirred up hatred of the local population, who waged a guerilla 
war with him. The obvious solution to this problem was supplies delivery to 
Darband by sea, but the Iranians in the Caspian did not have large ships. The 
Russians allowed their merchants to deliver supplies for the Afsharid army, 
but in small quantities and at a high price.

In the summer of 1742, Nadir persuaded the English captain Elton to 
transport rice for him from Gilan to Darband by the sea that made the Russians 
utterly worried: they sent troops to guard the border on the Terek and the 
fortress in Kizlyar and fortified their garrison in Astrakhan.

In 1742 Nadir undertook campaigns to Tabasaran and Kaitaq. To block 
the road to the gorge, which was of strategic importance for penetrating 
Tabasaran, he sent a detachment of 10.000 in advance. The local population, 
notified of offensive operations of Nadir’s troops, encamped at the entrance 
to the gorge and on the heights surrounding it. When Nadir learned of this, 
he went there himself the next day. There were moments when it seemed that 
inevitable defeat awaited the army of Nadir. But the Tabasarans eventually 
retreated. However, Nadir was not able to fully achieve his goals – he was not 
able to gain an unqualified foothold in Tabasaran.

In the fall of 1742, Nadir made a campaign to Kaitaq, where Utsmi Ahmed 
Khan, who had escaped from captivity, led the anti-Iranian movement and 
holed up in the fortress of Kala Koreish. Here Nadir had to engage in a bloody 
battle in the worst conditions possible for him and the more valuable was his 
victory. Utsmi managed to escape and go to Avaria. Although by the end of 
1742 Nadir managed to expand the territories of Kumukh, Kaitaq, Tabasaran 
controlled by him, the inhabitants of these lands moved to Avaria to continue 
the struggle.

At this time, Nadir’s troops were experiencing a real famine. Soon intention 
to move on to the North was ripped. A campaign against the Kumukh villages 
of Endirey, Kostek and Aksai in January-February 1743 could provoke a war 
between Russia and the Afsharid Empire. The Russians had their stronghold in 
Daghestan - the Kizlyar fortress. After having been informed of the campaign 
the Russian command began to draw the troops and reinforced the Kizlyar 
fortress. In the course of advancing to the north, having been learned that the 
Ottoman troops are maneuvering toward the Caucasus twisted southward, 
having left much of Afghan garrison in Darband.

Summing up, it should be noted that Nadir was eager to seize Daghestan 
with its hard-to-reach relief at any cost that he was ready even to annihilate 
the entire elite of his army. And he had his military-strategic and geopolitical 
reasons for this.

Firstly, by the 1730s Daghestan and adjacent Azerbaijani territories with 
a predominantly Sunni population have become resistant foci counteract the 
centralist attempt Safavid government. The Ottoman government always used 
the Sunni factor against its since earliest times opponents - the Safavids.



60

Rana MAMMADOVA
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

1 /
 3

2:
 4

4-
60

Secondly, it was impossible to control the entire Daghestan without the 
possession of its mountainous part because Daghestan was of interest to 
Nadir as the northern borders of the prospective power and could serve as a 
kind of buffer between it and growing stronger Russia. Nadir was well aware 
that sooner or later Russia growing stronger would use all its might to invade 
the area which was the zone of vital interests of the empire he was starting. 
Therefore, he sought more strategically advantageous positions that would 
make it possible to unleash hostilities on the military-operational terms 
dictated by him.

Thirdly, even if Nadir was content with the plain and did seek for the 
mountains, he would still have to deal with the mountainous Daghestan, since 
its natural conditions represented the refuge for the discontented of the region.

In other words, the very logic of possession an edge dictated the need to 
conquer the upland regions, for without mountains it was impossible to govern 
the plain. 

To this it should be added that the supply of weapons to the mountaineers 
by the Ottoman Empire and Russia. Russia was vitally interested in preventing 
Nadir from conquering the entire Daghestan, as in this case a serious threat to 
Russian possessions in the Caucasus could arise.

Thus, it is beyond any doubt that the campaign to Daghestan had strong 
arguments. However, the ways of realization of his military tasks turned out 
to be extremely unreasonable, even be said, fatal from the point of view of 
the goals set. Violent acts, such as forceable depopulation and devastation of 
the settlements were Nadir’s huge mistake. Nadir’s actions left Daghestanis no 
choice but to fight to the end, otherwise, living in exile far from their homes 
right up to total extermination were their alternatives. Here Nadir conflicted 
with his sovereign policy, which implied the incorporation of heterogeneous 
elements - different confessions and ethnic groups, sometimes with their 
internal structures and orders.
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Dağıstan Cumhuriyeti’nin 
Khunzakh Bölgesindeki Avarların 

Arapça El Yazma Eserleri
Arabic Manuscrıpts of Avars in the 

Khunzakh Region of the Republic of Dagestan

Alibekova Patimat MAGOMEDOVNA*

Öz

Dağıstan’ın İslamlaşma süreci Müslüman kültürün yayılmasına katkı sağladı, 
en önemli katkı Arap Halifeliğine bağlı olan ülkelerdeki farklı insanlar tarafın-
dan meydana getirilen yazılı kültürdür. İslami kitap kültürü Dağıstan’ın her 
köşesine yerleşti. Bu gerçek, “ev sahibi” tarafın doğal kültürünün yüksek sevi-
yede gelişmesine tanıklık etti. Bu sadece Arap-Müslüman edebiyatının akıllıca 
hâkim olmasına izin vermekle kalmadı, aynı zamanda, Dağıstan Arap diline, 
Fars diline ve Türk diline uygun bir edebi zeminin oluşmasına temel oluştur-
du.  Dağıstan alimleri, şairleri, ilahiyatçıları tarafından yaratılan bu zengin 
edebiyat, Dağıstan’ın kitap kültürünün eşsiz bir tarafını oluşturur. Khunzakh 
el yazmaları ve ilk basılmış kitaplarla çalışan yerel topluluklarla yapılan gö-
rüşmeler olumlu sonuçlar verdi. Khunzakh bölgesi, Müslüman kültürü, eğitimi 
ve bilimsel düşüncenin gelişme düzeyi açısından kilit konumlardan birini işgal 
ediyor.  Bu, Khunzakh Yaylası ülkelerinin köylerinden doğuya özgü el yazma-
larının kitap koleksiyonlarının çalışması. Bu çalışma, Dağıstan halklarının ru-
hani kültürünün incelenmesi için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ’da Dağıstan, Avar bilginleri, el yazmaları, eski 
basılı kitaplar, Arapça kaynaklar.

Abstract

The process of Islamization of Dagestan contributed to the spread of Muslim 
culture, the most important part of which is the written culture created by va-
rious peoples of the countries of the Arab Caliphate. Islamic book culture has 
penetrated all corners of Dagestan. This fact testifies to the high level of deve-
lopment of the spiritual culture of the “host” side, which allowed it not only to 
brilliantly master the Arab-Muslim literature, but also on its basis to create the 
Dagestani Arabic-speaking, Persian-speaking and Turkic-speaking literature 
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proper. The richest literature created by Dagestan scholars, poets, theologi-
ans constitutes a unique fund of Dagestan’s book culture. Interviews with local 
communities, working with Khunzakh manuscripts and early printed books 
have yielded positive results. Khunzakh district occupies one of the key positi-
ons in terms of the level of development of Muslim culture, education and scien-
tific thought. The study of the book collections of oriental manuscripts from the 
villages of the Khunzakh Highlands continues. This work is important for the 
study of the spiritual culture of the peoples of Dagestan.

Keywords: Medieval Dagestan, Avar scholars, manuscripts, old printed bo-
oks, Arabic-language sources.

Introduction

The process of Islamization of Dagestan contributed to the spread of Muslim 
culture, the most important part of which is the written culture created by 
various peoples of the countries of the Arab Caliphate. Islamic book culture 
has penetrated all areas of Dagestan. This fact testifies to the high level of de-
velopment of the spiritual culture of the “receiving” side, which allowed it not 
only to brilliantly master the Arab-Muslim literature, but also on its basis to 
create the Dagestani Arabic-speaking, Persian-speaking and Turkic-speak-
ing literature proper. The richest literature, created by Dagestani scientists, 
poets, theologians, constitutes a unique fund of the book culture of Dagestan.

Khunzakh district of Dagestan occupies one of the key positions in terms 
of the level of development of Muslim culture, education and scientific 
thought. The study of private and mosque libraries of oriental manuscripts 
preserved in Khunzakh villages provides us with rich material testifying to 
the wide spread of written culture, a network of educational institutions in 
which scientists known throughout Dagestan and beyond were engaged in 
teaching and scientific activities. There are private and mosque manuscript 
collections practically in all villages of the Khunzakh region. In the village 
of Khunzakh, for example, private collections of manuscript work of the 
famous family of scientists Alimchulal, the library of the Shalapilal clan, 
the famous qadies Maksud-qadi, Dibir-qadi and Nurmukhammad-qadi are 
kept. While studying these libraries, we repeatedly came across notes on the 
study or correspondence of Arabic works in the margins of Arabic writings. 
They contain the names of Khunzakh scientists, qadis, manuscript scribes, 
mutaalims, and the names of villages. The records named such settlements 
of the modern Khunzakh region as Khunzakh, Ginichutl, Batlaich, Siukh, 
Tanusi, Oboda, Gotsatl, Akhalchi, Butsra, Araderich, Hindakh, Ochlob, 
Gortkolo. Maktabs, madrasahs, private and mosque libraries functioned 
in these villages; many of these libraries have survived to this day. The 
prominent orientalist Dr. Amri Shikhsaidov believes that one of the earliest 
madrasahs was located in Khunzakh. This conclusion was made after getting 
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acquainted with the collection of manuscripts of the ancient Khunzakh 
mosque of the Samilal quarter. Amri Shikhsaidov writes: «Samilal is the 
oldest quarter of Khunzakh, and the mosque of this quarter is the oldest in 
Avariya and, according to historical tradition, the oldest in Dagestan, along 
with the mosques of Derbent, Kumukh, Akhty, Akusha, Kalakoreysh and 
other «Islamic centers». Obviously, there was also one of the early madrasas 
here» (Shikhsaidov, 1999:97).

Famous Muslim schools in Avaria include the Shaban madrasah from 
Oboda. Shaban-qadi is a prominent scholar and religious figure of the 17th 
century. He is the author of scientific treatises and literary works. Nazir 
from Durgeli, in his biobibliographic work, gives the titles of these works 
and excerpts from them (Ad-Durgeli, 2012:23–24). Shaban-qadi opened a 
Muslim school in his native village of Oboda, which later became famous 
throughout Dagestan. In the Shaban-qadi madrasah, it was possible to 
improve knowledge in many areas of Muslim sciences. Shaban-qadi had 
many students, among whom the famous scientist Muhammad from Kudutl 
is also named.

In the village of Khunzakh, in addition to the collection of manuscripts of the 
Samilal mosque, private collections of manuscript work belonging to Amirov 
Hizmagomed, Hajiev Magomed, a famous family of scientists Alimchulal, the 
famous scholars Maksud-kadi, Dibir-kadi and Nurmukhammad-kadi, have 
been preserved to this day. Libraries are characterized by thematic diversity 
and contain valuable manuscripts from the 16th to 18th centuries on Muslim 
jurisprudence, logic, Arabic grammar, astronomy, hadith and Quranic 
literature. The manuscripts contain many entries of informative value.

I will tell you in some detail about the unique scientist from Hunzakh 
Dibir-qadi. Dibir-qadi al-Khunzahi al-Awari (1742–1817) was an encyclopedic 
scholar, qadi, confidant and secretary of the ruler of Avar state Umma Khan of 
Avar (1761–1801). Dibir-qadi is rightfully considered the founder of Dagestan 
lexicography, he compiled dictionaries of Persian, Arabic, Turkish, Georgian 
and Avar languages, translated literary works and scientific treatises from 
Arabic and Persian, wrote poetic works in Avar and Eastern languages. 
Dibir-qadi is a lakab, a name given by the nature of his occupation, at birth 
he was called Muhammadshapi, he is the son of Maqsud-qadi al-Khunzahi. 
For many centuries, representatives of this family were qadis, scientists, 
had schools (maktabs) and their own students. Dibir-qadi improved his 
knowledge in the countries of the Near and Middle East. He spoke Arabic, 
Persian, Turkish, Azerbaijani, and Georgian. Dibir-qadi has a rich scientific 
heritage (Alibekova, 2009). His knowledge of Oriental languages allowed 
him to achieve a deep knowledge of Muslim jurisprudence, logic, theology, 
astronomy, philology, fiction and poetry in these languages. Dibir-qadi wrote 
several lexicographical works in 1781–82 in Panahabad, in the house of the 
Karabakh ruler Ibrahim-Khan. These are dictionaries of Arabic, Persian, 
Turkish and Avar languages. The words interpreted in these dictionaries are 
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grouped by subject and cover a wide range of vocabulary related to human 
labor activity, flora, fauna, geographical and cosmographic representations. 
«Madjmaʻ al-’asam» («Collection of Words») is a Persian-Arabic-Turkish 
dictionary. This dictionary has another name – «Tibyan al-lisan li taʻlim as-
sibyan» – textbook for children (1784). The lexical material is divided into 
sections (bab) and chapters (fasl), which are arranged alphabetically. Each 
chapter contains grammatical comments in Arabic. The dictionary reflects 
a significant layer of vocabulary of the Avar language. «Madjmuʻ al-lugat 
(«Collection of Languages», 1783–84) is a Persian-Turkish dictionary, in 
which Arabic equivalents of Persian words are given in places. And in this 
dictionary, as in the previous one, there are quite a large number of words in 
the Avar language. These are designations of natural phenomena, products of 
agriculture and horticulture, birds, animals, humans (names of body parts), 
and tools. The fundamental lexicographic work of Dibir-qadi «Djamiʻ al-
lugatain li taʻlim al-’ahavain – Qamus Farsi-ʻarabi-turki» («Collection of two 
languages for teaching two brothers» – «Persian-Arabic-Turkish dictionary», 
1800) was created at the direction of Umma-Khan al-Avari for educational 
purposes, because there was a need to train translators with knowledge of 
Persian and Turkish. The dictionary was conceived as a Persian-Turkish 
dictionary, but since the vocabulary of the Arabic language was reflected in it 
in the same way as the vocabulary of the named languages, it actually turned 
out to be a trilingual dictionary. It contains 538 pages valuable material 
from the field of lexicography, etymology, linguistics, and fiction. It consists 
of 3790 dictionary entries, the lexical material of the dictionary is divided 
into 20 chapters (Alibekova, 2014). The sections of the chapters begin with 
grammatical material, with an explanation of the grammatical rules. The 
value of the dictionary also lies in the fact that a great variety of sources in 
Arabic, Persian and Turkish are used for its compilation, among them there 
are rare copies that have not been preserved to this day. The dictionary entry 
shows the graphic and phonetic variations of the interpreted word, gives its 
main, primary meaning and variants of meanings, including the allegorical, 
metaphorical meaning, and shows the scope of use of this word. In addition, 
synonyms, antonyms, homonyms, examples of alliteration, reduction, 
dialect variants of the interpreted word and cases of the use of this word 
in the languages of different peoples are given. The article presents phrases 
and phrases that demonstrate semantic shifts in the use of the interpreted 
word. To confirm his comments, Dibir-qadi cites medieval explanatory 
dictionaries, scientific and literary works. To confirm the meanings of the 
interpreted word, Dibir-qadi cites lines from the poems of the Persian poets 
Ferdowsi, Rumi, Hafiz, Saadi, Kamal Khojandi and many, many others. He 
is the compiler of the Avar-Georgian, Avar-Azeri and Avar-Lak phrasebooks. 
The last two have not reached us. Dictionaries of Oriental languages were 
compiled for educational purposes on the instructions of Umma-Khan al-
Avari. This was caused by the state interests of the country, the need to train 
secretaries – «munshi», i.e. clerks for the Khan›s office with knowledge of 
Persian, Arabic, Turkish, Azerbaijani and Georgian languages.
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Dibir-qadi is the author of poetic works of a didactic and philosophical 
nature. Among them are a qasida in Arabic about Derbent; an Elegy (marsiya) 
dedicated to Umma-Khan al-Avari; Sermons and instructions in the mawaʻiz 
genre. He wrote an essay in Arabic on the prohibition of drinking wine 
“Takrirat fi tahrim al-hamr wa shurbihi “(“Regulations on the prohibition 
of wine and its drinking”). He is characterized by a deep knowledge of the 
Qur’an, hadith, a special style of artistic transmission of the semantic content 
of ayats, scientific methods of commenting on his own text.

He copied many Arabic works of famous medieval authors on Muslim 
jurisprudence (fiqh), theology (usul al-din), fiction (nasr) and poetry (nazm). 
In the margins of these works, Dibir-kadi left his own comments. If we 
collect his comments on Arabic writings, then they could compose separate 
scientific works. Dibir-qadi provides commentary on texts not only in Arabic, 
but also in the native Avar language. We see many references in his works to 
the works of Dagestani scientists. 

Maqsood-qadi and his sons Dibir-qadi, Nurmuhammad-qadi and 
Muhammad-qadi owned a rich family library, which was replenished by 
them and subsequent generations. However, only a small part of this library 
has survived to this day. Part of the library, hidden in the mountains during 
the years of repression against religious figures, has been lost. Some of the 
books ended up in private and public libraries. According to the preserved 
manuscripts and the list of books of the Dibir-qadi’s own library, we can have 
an idea of the number and content of the book collection of the Shalapilal 
family. The library is characterized by thematic diversity and it contains 
works on theology, Muslim law, logic, astronomy, Sufism, and Arabic 
philology. The library of Dibir-qadi kept the famous dictionaries of the Arabic 
language, for example: «Tadj al-luga va sihah al-‘arabiyya» by Abu Nasr 
Ismaʻil b. Hammad al-Javkhari (died after 1002), «Al-Qamus al-muhit wa-
l-qaboos al-wasit» Majdaddin Muhammad b. Yaʻkub al-Firuzabadi (died in 
1414), al-Garibayn – an explanatory dictionary of the Arabic language on the 
vocabulary of the Koran and hadiths of Abu ‘Ubayd Ahmad b. Muhammad 
b. Muhammad al-Haravi (died in 1010), «Kitab as-sami fi-l-asami» Abu-l-
Fadl Ahmad b. Muhammad al-Maidani, compiled in 1103. This manuscript 
includes, in addition to the above, thematic Arabic-Persian dictionaries 
«Kitab al-kuttab» ‘Ali b. Muhammad al-Yazdawi (XIII century), «Kitab 
alfaz al-kuttab» by Abdarrahman b. Isa b. Hammad al-Hamadani and «Sirr 
al-adab fi majari kalam al-‘arab» Abu Mansur Abdalmalik b. Muhammad 
as-Saʻalibi (961–1038) (Catalog, 1977: 22–23). The dictionaries «as-Sihah» 
and «al-Qamus» are among the first places among the Arabic sources of 
the Dibir-qadi dictionary «Djamiʻ al-lughatayn li taʻlim al-akhavain» by the 
frequency of citation among the Arabic sources.

These most valuable works have survived to this day and they contain the 
owner’s notes of Dibir-qadi, notes on the study, correspondence of the texts 
of the works to them.



66

Alibekova Patimat MAGOMEDOVNA
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

1 /
 3

2:
 6

1-
75

From the works of Dagestan scholars stored in the library of the 
descendants of Dibir-qadi, one can name the commentary of the famous 
Dagestani scholar Davud Usishinsky (died in 1757) to the commentary of 
Ahmad al-Charpardi to Ibn al-Hajib’s essay on the grammar of the Arabic 
language «ash-Shafiya fi-t-tasrif», contains the record of the owner of 
Hajibek, the son of Shalap-qadi. Next – «Zij al-kavkab», a commentary 
by the famous Dagestan scholar Damadan from Megeb (died 1726) to the 
commentary of Nizamaddin Abdalali b. Muhammad b. Hussein al-Birjandi 
to the astronomical tables of Ulugbek «Sharh-e zidj-e Ulugbek». Damadan 
Megebsky translated this work from Persian into Arabic and commented on 
it.

A distinctive feature of the Dibira-qadi library is the availability of 
manuscripts in Persian and Turkish. Judging by the list of books in the 
library, compiled by Dibir-qadi himself, it contained such works as «Tafsir» 
in Persian from Sura «Maryam» to the end of Sura «Furqan», rewritten by 
Habibullah b. Maulana Tukhraddin al-Kubi in 1093/1682–83, a historical 
work of Utamysh-hadji b. Maulana Muhammad Dusti «Chingiz-name», 
the story of Nadir-shah «Nadir-name»; Collected Works of Hafiz Shirazi 
in two copies, Saadi Shirazi «Golestan», Moslehaddin Shaaban Sururi’s 
commentary on Saadi’s «Golestan», commentary by Yakub b. Sayyid Ali ar-
Rumi al-Hanafi to Golestan «Sharh-e Golestan», essay on medicines and 
nutrition by Ibn al-Baytar «Djami ‘al-mufradat al-’adwiyya wa-l-’agziyya», 
«Leila wa Madjnun», «Bustan» Saadi Shirazi, a Persian-Turkish dictionary 
in poetic form by Ibrahim b. Khudai Dada ash-Shahidi «Tuhfat fi-l-lugat al-
farsiyya», etc. It is important to note that in the manuscripts rewritten by 
Dibir-qadi and his descendants, or manuscripts belonging to them, we find 
lists of books in their libraries. So, in the medical treatise «Shifa’ al-’asqam 
va dava’ al-’alam» by Khidr b. ‘Ali b. al-Khattab has a list of books from his 
own library, compiled by Dibir-qadi from Khunzakh.

There are private collections of manuscripts and collections of mosques 
in almost all villages of the Khunzakh region. In the villages of the Khunzakh 
Highlands, work was organized on the correspondence of Arabic manuscripts. 
Many manuscripts have been lost, entire libraries have been destroyed, but 
the study of the surviving works serves us as an indicator of the high level 
of education and the demand for Arabic scientific literature. I will cite the 
titles of some of the works rewritten by the Khunzakhs. Among the early 
works rewritten by the scribes of Khunzah is Al-Muharrar (work on fiqh 
‘Abu-l-Qasim ʻAbd al-Karim b. Muhammad ar-Rafi al-Qazwini), rewritten in 
884/1479 by Darwish Imadaddin son of Sheikh Muhammad from the village 
of Tanusi (). «Al-Wafiya fi sharh al-Kafiya» (commentary by Ahmad b. 
Muhammad b. Abi Bakr b. Muhammad to the treatise on the grammar of the 
Arabic language bn al-Hajib «ash-Shafiya fi-t-tasrif»), rewrote Karabudag 
b. Shahsha from the village of Gotsatl in 1047/1637 (Khunzakh library of 
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Hassan and Musa Shalapov). «Sharh al-ʻAqaid» (Commentary by Masud b. 
Umar at-Taftazani on Umar al-Nasafi (the science of monotheism) rewrote 
Hussein b. Atanas in Ramadan 1069/1659, May. The manuscript contains 
records of Dibir-qadi about his participation in the campaigns of Umma-khan 
to Gumushkhana and Wakhan in 1199/1785. «Ar-Risalat ash-shamsiyya fi-
l-qawaʻid al-mantiqiyya» (a work on the logic of Nadjmaddin ʻAli b. ʻUmar 
al-Qazwini al-Katibi), copied in the month of Shawal 1111/1699, March, by 
ustad Umar al-Awari al-Ginichutli. «Al-Istiʻara ʻala dibadja Sharh al-Izzi li-t-
Taftazani», in which there are comments by Muhammad, the son of Manilaw, 
to the preface to the work on Arabic grammar by at-Taftazani «Sharh tasrif 
al-ʻIzzi», rewritten by Khazam, the son of Surakat in madrasah of the village 
of Butsra. «Hashiyya ʻala Sharh Djamʻ al-djavamiʻ» (a supra-commentary 
to an essay on the fiqh of Tajaddin as-Subki) was copied by Murtazali, the 
son of Muhammad, who made a pilgrimage to Mecca and Medina from the 
village of Oboda in 1121/1709. «Sharh Marah al-’arwah» (a commentary on 
an essay on the grammar of the Arabic language by Shamsaddin Ahmad b. 
Dinkuzi ar-Rumi) was rewritten by Nurmukhammad, son of Firav from Siuh 
village in 1143/1730 year. 

From the writings of Dagestan scientists, one can name Supracommentary 
of the famous Dagestani scholar Davud Usishinsky (died in 1757) to the 
commentary by Ahmad al-Charpardi on the essay on Arabic grammar by 
Ibn al-Hajib «al-Shafiya fi-t-tasrif», «Zidj al-kavkab», a supracommentary 
by the famous Dagestan scholar Damadan from Megeb (died in 1726) to 
the commentary of Nizamaddin ‘Abdalali b. Muhammad b. Hussein al-
Birzhandi to the astronomical tables of Ulugbek «Sharh-e zij-e Ulugbek». 
Damadan Megebsky translated this work from Persian into Arabic and 
commented on it. The colophon says that he copied (name not specified) 
from the manuscript of the author of the composition Damadan from Megeb 
in the month of Rabbiʻ al-avval 1134/1721, December. The manuscript has 
the owner’s record of Muhammad, the son of Dibir-qadi.

There are private and mosque manuscript collections practically in all vil-
lages of the Khunzakh region. In the villages of the Khunzakh upland, there 
was a well-organized work on the correspondence of Arabic manuscripts. 
Many manuscripts have been lost, entire libraries have been destroyed, but 
the study of the surviving works serves us as an indicator of the high level of 
education and the demand for Arabic scientific literature. Here are some of 
the above entries as examples in chronological order.

Among the early works rewritten by Khunzakh scribes is «al-Muharrar» 
(a work on fiqh ’Abu-l-Qasim ‘Abd al-Karim b. Muhammad ar-Rafi al-Qaz-
vini), rewritten in 884/1479 by Darwish Imadaddin, son of Sheikh Muham-
mad from the village of Tanusi.
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«Al-Wafiya fi sharkh al-Kafiya» (commentary by ’Ahmad b. Muhammad 
b. ’Abi Bakr b. Muhammad on the treatise on the grammar of the Arabic 
language «Ibn al-Hajib. Ash-Shafiya fi-t-tasrif») rewrote Karabudag, son of 
Shahshi from the village Gotsatl in 1047/1637 (library of Hassan and Musa 
Shalapov).

«The Sharh al-‘aqa’id» (commentary by Mas‘ud b. ‘Umar at-Taftazani on 
‘Umar al-Nasafi (the science of monotheism)) rewrote the essay of Hussein b. 
Atanas at Ustad ‘Abdalqadir b. ‘Ali in the month of Ramadan 1069/1659, May. 
There are records of the study of the book by Shalap, the son of Muhammad-
qadi under the leadership of Hajibek in the mosque village of Andykh. The 
date of completion of work on the essay is the 23rd Rajab, 1296/1879, July 
13. The manuscript contains records of Dibir-qadi about his participation in 
the campaigns of Umma-khan in Gumushkhan and Wakhan in 1199/1785, 
during which he studied the works «Sharh al-‘aqa›id» and  «ar-Risalat fi-l-
’adab».

 «Ar-Risalat ash-shamsiyya fi-l-qava‘id al-mantiqiyya» (a work on the 
logic of Najmaddin ‘Ali b. ‘Umar al-Qazwini al-Katibi) copied in the month 
of Shawwal 1111/1699, March, at the ustad Umar al-Avari al-Ginichutli. 

 «Al-’Isti‘ara ‘ala dibadzha Sharh al-‘Izzi li-t-Taftazani», in which the 
comments of Muhammad, the son of Manilav, to the preface of the work 
on Arabic grammar at-Taftazani «Sharh tasrif al-‘Izzi» are given, rewrote by 
Khazami , son of Surakat in madrasah of village Butsra. 

«Hashiyya ‘ala Sharh Jam‘ al-javami‘» (a supra-commentary on an 
essay on fiqh by Tajaddin al-Subki) was copied by Murtazali, the son of 
Muhammad, who made a pilgrimage to Mecca and Medina, from the village 
of Oboda in 1121/1709.

«Marah al-›arwah» Sharh Marah al-›arwah «(a commentary on the essay 
on the grammar of the Arabic language by Shamsaddin ‹Ahmad b. Dinkuzi 
ar-Rumi) was rewritten by Nurmukhammad, the son of Firav from the 
village of Siukh near the ustad of Abdurrahman from the village of Gakvari 
in 1143/1730.

Scientific and educational life in Dagestan was not confined to a certain 
village or district on the basis of nationality. The Avars for knowledge went to 
the Dargin, the Lak, and Kumyk villages, where the famous scientists taught 
at the madrasah. They traveled to Arab countries, Iran, and Turkey to im-
prove their knowledge.

I consider it necessary to say a little about the libraries of my native 
village of Batlaich. There are twelve private libraries that have been collected 
and replenished by many generations of Arabic scholars. Among them is 
the library of the famous mufti of Avaria state Shahsha-qadi (1793–1848). 
These libraries contain works on logic, fiqh, Quranic literature, many 
works on Arabic philology, there are works of Dagestani scholars, such 
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as a supracommentary on «Mukhtasar at-tasrif» by Murtadaali from 
Urada, commentary on «al-Unmuzadj fi-n-nahv» by Abu Bakr al-Tsuldi, 
questions on fiqh and answers to them by Muhammad Tatilav from Karata 
and Davud from Usisha and many others. I will name several names of 
the Batlaichi scientists, there are many more. Shahsha-qadi is a famous 
scientist in Dagestan, qadi, participated in the battles of Imam Shamil, 
was appointed mufti of Avaria. He died in the battles for Gergebl in 1848, 
as stated in the essay of Muhammad-Tahir al-Karakhi «The brilliance of 
the Dagestan sabers in some Shamilian battles» (Al-Karakhi, 1990: 44). 
His son Qadi had a good education, was well versed in the Arab sciences. 
The grandson of Shahsha-qadi Sadruddin had deep knowledge of Arabic 
studies, preserved for posterity a rich library of his grandfather and father.

Muhidin, the son of Muhammad al-Batlaichi, an expert in Arabic sci-
ences, a calligrapher, and a poet, collected an extensive library of Arabic 
manuscripts. His son Mukhidinov Shamil is known today as an Arabist, a 
teacher of the Arabic language, the author of many textbooks and manuals 
on the Arabic language, and a poet. He is the author of a valuable according 
to testimony of the book «Batlaich and batlaichiens». Here, too, we see a 
striking example of generational continuity.

Yunus (Inusilav), the son of Hajiyav al-Batlaichi (~1851–1917), received 
a good theological education, his spiritual mentor was a scientist from As-
trakhan Mahmud-afandi. Yunus was the dibir of Batlaich for many years 
and then went to Turkey, taught the Islamic Sciences in Turkey. He made 
the pilgrimage to Mecca seven times. The son of Yunus in the colophon of 
the commentary to the work of Ibn al-Hadjib on the grammar of the Ara-
bic language «al-Fawaid al-wafiya fi hulli muskilat al-kafiya», rewritten by 
him, notes that manuscript was rewritten by Khadzhayav, son of Yunus, 
son of Ahmad, son of Shaaban, son of Kebed, son of Muhammad, son of 
Hasanilav, son of Shaban, son of Qebed, son of Hasan al-Batlaichi al-Avari. 
This recording is a shining example of the culture of dynastic memory and 
respect for it.

Hadjiali Darbishhadjilav (born in 1849) was educated by the scientists 
of Oboda, Arakani, Sogratl, Urib and Kahib. He taught Islamic sciences in 
Irganay, Butsra and Batlaich. The famous poets Chanka from Batlaich and 
Mahmud from Kakhabroso studied with Hadjiali. Hadjiali’s descendants 
cherish a large library of Arabic manuscripts.

A distinctive feature of the Batlaich libraries of Arabic manuscripts is 
the presence of works by Dagestani authors. They contain the following 
scientific works:

Supracommentary of Muhammad, son of Manilaw, son of Arab, son 
of Haji al-Karakhi al-Kakhi (died in 1757) «al-Isti‘ara ‘ala dibadja Sharh 
al-‘Izzi li-t-Taftazani» to the interpretation of the widespread in Dagestan 
of the treatise on Arabic morphology «Sharh tasrif al-‘Izzi» by Sa‘daddin 
Mas‘ud b. ‘Umar at-Taftazani.
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Commentary of the Elder Hasan from Qudali (18 century) to the essay 
on Islamic law by Djalaladdin as-Suyuti «Sharh at-tasbit» (autograph, the 
writing of the work was completed in Zerekhgeran in the month of Sha‘ban 
1192/1778, August) (Abdurrahman, 1997: 214).

Scientific works of Muhammad-Tahir al-Tsuldi al-Karakhi (1809–
1880): «Tahrir al-furud fi sharh al-mafrud» – a commentary on his own 
composition on fiqh «al-Mafrud ʻala muʻadda-l-furud», «Vasilat al-ahkam 
fi masa’il zawi al-arham» – extracts from various works on inheritance 
law, as well as a supracommentary to the essay on the syntax of the Arabic 
language «Sharh al-Unmuzadj» by Muhammad al-Ardabili (copied by Ab-
dulbasir, son of Djamaluddin al-Batlaichi from the scientist Abdulghafur 
al-Ubudi in 1304/1886).

The essay of Muhammad, the son of Tatilav al-Karati, which contains 
questions on the fiqh, and the answers to them by Dawood al-Usishi 
«Masa’il al-fiqh wa adjvibatuhu» (copied by Sadruddin Shahshaev from 
Batlaich in 1342/1923).

An essay on theology «Kitab al-zadjir ̒ an muvalat al-kuffar» Abubakr b. 
Muawiya al-Aimaki al-Avari (died in 1791) (copied by Muhammad, son of 
‘Ali al-Batlaichi from the handwriting of  Muhiddin al-Khazanischi).

An essay according to the logic of Umarjan al-Kudali (died in 1801) 
«Fath al-galib ‘ala al-mubtada at-talib» (copied by Hadjali al-Batlaichi in 
1330/1911).

Works on the grammar of the Arabic language by Murtazali al-Uradi 
(died in 1865): a supracommentary to «al-Fava’id ad-Diya’iyya» by Abdar-
rahman al-Djami and a supracommentary to «Tasrif al-‘Izzi» by ‘Izzaddin 
az-Zandjani, a supracommentary «Maqis al-masa’il» on the composition 
«Sharkh al-Unmuzadj fi-n-nahv» by Muhammad al-Ardabili (rewritten on 
the 2nd of the month of Rabi al-Awwal 1296/1879, February 23).

Qasyda by Abdulatip al-Khutsavi (1857–1890) «ar-Raud an-nadiyya fi 
madh-l-hadrat al-mu‘zamat al-muhammadiyya», which is a panegyric ad-
dressed to the prophet Muhammad (copied by Sadruddin, son of Qadi al-
Batlaichi in 1332/1913).

The library of the mufti of Avariya state Shakhsha-qadi, whom we 
mentioned earlier is of great interest. Shakhsha-qadi had a comprehensive 
education, his teachers were famous scientists Lachenilav from Harikolo 
and Muhammad from Tanusi. He deeply studied the Qur’anic sciences, 
fiqh, logic, and astronomy. The library of Shahsha-qadi and his descendants 
is one of the largest and best-preserved collections of Arabic manuscripts 
and printed books in Batlaich. Among these books, there are many works 
with the autographs of Shakhsha-qadi, which contain information about 
the correspondence and study of certain works. Most of the manuscripts 
are Arabic philological writings. For example, a popular commentary in 
Dagestan by a well-known Azerbaijani scientist of the late XIV-early XV 
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century Sa‘daddin Sa‘dallah al-Barda‘i «Hada’iq ad-daqa’iq fi sharh Risalat 
‘allamat al-haqa’iq» (the essay on the grammar of the Arabic language «al-
Unmuzadj fi-n-nahv» by az-Zamakhshari (died in 538/1143) is kept in 
three copies. One of them rewritten by learner Muhammad, son of Qurban 
Muhammad from Batlaich, edited by Hadjiyav, son of Yunus from Batlaich.

«Al-Fawa’id ad-Diya’iyya» – commentary by ʻAbdurrahman al-Djami 
on the famous treatise on the basics of the syntax of the Arabic language 
«al-Kafiya fi-n-nahv» by the Egyptian scholar Ibn al-Hadjib (died in 
646/1249). The commentary was written by Djami for his son Diyaaddin, 
therefore called «Utility (for) Diyaaddin».

The grammar of the Arabic language was studied in the madrasah of 
Dagestan using this work. According to the memoirs of the arabist and 
ethnographer Abdulla Omarov about the lessons of the Arabic language in 
the madrasah: «... then they take the book of Dinquzi, which also explains 
word formation, and the book of Vafiy of the same content. After that, they 
teach a rather large book by Djami, which explains the rules for changing 
the endings of words and the meaning of syllables» (Omarov, 1868: 47).

The private libraries of the villages of the Khunzakh district in addition 
to manuscripts store books published in the printing houses of Dagestan, 
Bakhchisaray, Kazan, Cairo and Turkey. Dagestan old, printed books are 
editions of the typolithographs «al-Matbaʻa al-islamiyya» by Muhammad 
Mirza Mavraev in Temir-khan-Shura and in the typolithography of A. M. 
Mikhailov in Port-Petrovsk. Among the old printed products predominate 
imported books from Bakhchisaray («Tarjuman printing house»), Ka-
zan («Karimov brothers printing house»), Cairo («al-Matbaʻa al-’amira 
ash-sharifa», «al-Matbaʻa al-maymaniyya», «al-Matbaʻa al-’amiriyya», 
«al-Matbaʻa al-misriyya al-bahiyya», «al-Matbaʻa al-kubra al-’amirа, «al-
Matbaʻa al-kheiriyya», «Printing house of Mustafa al-Babi al-Halabi and 
his two brothers») and Istanbul («al-Matbaʻa al-ʻusmaniyya», «al-Matbaʻa 
kitabkhane-ye jahan», «Sahafiye-ye ʻusmaniyya»). In the book collections 
there are works of theological, scientific and artistic orientation. These 
book collections are an indicator of the repertoire demand and intellectual 
preferences of the Dagestani reader.

It seems that it would be appropriate to quote here the statement of 
Abdurrahman from Kazikumukh about the scientists of Khunzakh district 
of Avariya state. He writes: «Among the well-known scientists in Avariya 
there were my teacher a lawyer Muhammad from Gortkolo, Qadi Khun-
zakhsky, a lawyer Qadi Akhalchinsky, among the little-known lawyers 
there are Qebed-dibir from Gortkolo, Dibir from Oboda, my dear guest and 
imam’s friend from the beginning of the djihad, lawyer Amirkhamzat from 
Gatsalukh, naib Muhammad from Tanusi, elder Nurmuhammad from Si-
ukh, teacher of Imam Shamil profound scholar-lawyer Lachinilav from 
Harikolo» (Abdurrahman, 1997:80).
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My article is of an overview nature. A separate publication can be de-
voted to each of the villages of the Khunzakh region, and I think - more 
than one. This region occupies one of the key positions in terms of the level 
of development of culture, education and scientific thought. The study of 
the book collections of oriental manuscripts of the villages of the Khunzakh 
Highlands continues. This work is important for the study of the spiritual 
culture of the peoples of Dagestan.
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Extended Abstract

The process of Islamization of Dagestan contributed to the spread of Muslim 
culture, the most important part of which is the written culture created by va-
rious peoples of the countries of the Arab Caliphate. Islamic book culture has 
penetrated all corners of Dagestan. This fact testifies to the high level of deve-
lopment of the spiritual culture of the “host” side, which allowed it not only to 
brilliantly master the Arab-Muslim literature, but also on its basis to create the 
Dagestani Arabic-speaking, Persian-speaking and Turkic-speaking literature 
proper. The richest literature created by Dagestan scholars, poets, theologians 
constitutes a unique fund of Dagestan’s book culture.
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Interviews with local communities, working with Khunzakh manuscripts 
and early printed books have yielded positive results. Khunzakh district occu-
pies one of the key positions in terms of the level of development of Muslim 
culture, education and scientific thought. The study of private and mosque lib-
raries of oriental manuscripts preserved in Khunzakh villages provides us with 
rich material testifying to the wide spread of written culture, a network of edu-
cational institutions in which scientists known throughout Dagestan and be-
yond were engaged in teaching and scientific activities. There are private and 
mosque manuscript collections practically in all villages of the Khunzakh regi-
on. In the village of Khunzakh, for example, private collections of manuscript 
works of the famous family of scientists Alimchulal, the library of the Shalapi-
lal clan, the famous Taltaqadi Maksud-qadi, Dibir-qadi and Nurmukhammad-
qadi are kept. Having studied the manuscripts of Dibir-qadi, his diary entries, 
left by him in the margins of the pages of Arabic manuscripts, we managed to 
write a biography of the encyclopedic scholar, qadi, confidant and secretary of 
the ruler of Avar state Umma Khan of Avar (1761–1801) Dibir-qadi from Khun-
zakh. Dibir-qadi is rightfully considered the founder of Dagestan lexicography, 
he compiled dictionaries of Persian, Arabic, Turkish, Georgian and Avar langu-
ages, translated literary works and scientific treatises from Arabic and Persian, 
wrote poetic works in Avar and Eastern languages.

While studying these libraries, we repeatedly came across notes on the study 
or correspondence of an essay in the margins of Arabic writings while studying 
in such and such a madrasah, with such and such a scientist. They contain 
the names of scientists, qadis, scribes, mutaalims. The records named such 
settlements as Khunzakh, Ginichutl, Batlaich, Siukh, Tanusi, Oboda, Gotsatl, 
Akhalchi, Butsra, Araderikh, Hindah, Ochlob, Gortkolo. Maktabs, madrassas, 
private and mosque libraries functioned in these villages, many of these lib-
raries have survived to this day. For example, in one small village of Batlaich, 
there are twelve private libraries that have been collected and replenished by 
many generations of Arabic scholars. Among them is the library of the famous 
Avaria Mufti Shahsha-qadi, who heroically died in the battle of the Murids of 
Imam Shamil near Gergebl in 1848. The study of the library of Shahsha-qadi 
and his Arabist descendants led us to the conclusion that in Batlaich, as in all 
the villages of Khunzakh the highlands and, in general, throughout Dagestan, 
work was established on the correspondence of significant Arabic manuscripts 
on Koranic literature, fiqh, Sufism, logic, hadith, astronomy, rhetoric, and 
grammar of the Arabic language. A distinctive feature of the Batlaich libraries 
of Arabic manuscripts is the presence of works by Dagestani authors. They 
contain the following scientific works:

Supracommentary of Muhammad, son of Manilaw, son of Arab, son of Haji 
al-Karakhi al-Kakhi (died in 1757) «al-Isti‘ara ‘ala dibadjaSharh al-‘Izzi li-t-
Taftazani» to the interpretation of the widespread in Dagestan of the treatise 
on Arabic morphology «Sharhtasrif al-‘Izzi» by Sa‘daddinMas‘ud b. ‘Umar at-
Taftazani.
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Commentary of the Elder Hasan from Qudali (18 century) to the essay on 
Islamic law by Djalaladdin as-Suyuti «Sharh at-tasbit» (autograph, the writing 
of the work was completed in Zerekhgeran in the month of Sha‘ban 1192/1778, 
August).

Scientific works of Muhammad-Tahir al-Tsuldi al-Karakhi (1809–1880): 
«Tahrir al-furud fi sharh al-mafrud» – a commentary on his own composi-
tion on fiqh «al-Mafrudʻalamuʻadda-l-furud», «Vasilat al-ahkam fi masa’ilza-
wi al-arham» – extracts from various works on inheritance law, as well as a 
supracommentary to the essay on the syntax of the Arabic language «Sharh 
al-Unmuzadj» by Muhammad al-Ardabili (copied by Abdulbasir, son of Dja-
maluddin al-Batlaichi from the scientist Abdulghafur al-Ubudi in 1304/1886).

The essay of Muhammad, the son of Tatilav al-Karati, which contains qu-
estions on the fiqh, and the answers to them by Dawood al-Usishi «Masa’il 
al-fiqhwaadjvibatuhu» (copied by SadruddinShahshaev from Batlaich in 
1342/1923).

An essay on theology «Kitab al-zadjir ʻanmuvalat al-kuffar» Abubakr b. 
Muawiya al-Aimaki al-Avari (died in 1791) (copied by Muhammad, son of ‘Ali 
al-Batlaichi from the handwriting of  Muhiddin al-Khazanischi).

An essay according to the logic of Umarjan al-Kudali (died in 1801) «Fath 
al-galib‘ ala al-mubtada at-talib» (copied by Hadjali al-Batlaichi in 1330/1911).

Works on the grammar of the Arabic language by Murtazali al-Uradi (died 
in 1865): a supracommentary to «al-Fava’id ad-Diya’iyya» by Abdarrahman 
al-Djami and a supracommentary to «Tasrif al-‘Izzi» by ‘Izzaddinaz-Zandja-
ni, a supracommentary «Maqis al-masa’il» on the composition «Sharkh al-
Unmuzadj fi-n-nahv» by Muhammad al-Ardabili (rewritten on the 2nd of the 
month of Rabi al-Awwal 1296/1879, February 23).

Qasyda by Abdulatip al-Khutsavi (1857–1890) «ar-Raud an-nadiyya fi 
madh-l-hadrat al-mu‘zamat al-muhammadiyya», which is a panegyric addres-
sed to the prophet Muhammad (copied by Sadruddin, son of Qadi al-Batlaichi 
in 1332/1913).

The private libraries of the villages of the Khunzakh district in addition to 
manuscripts store books published in the printing houses of Dagestan, Bakh-
chisaray, Kazan, Cairo and Turkey. Dagestan old printed books are editions 
of the typolithographs «al-Matbaʻa al-islamiyya» by Muhammad Mirza Mav-
raev in Temir-khan-Shura and in the typolithography of A. M. Mikhailov in 
Port-Petrovsk. Among the old printed products predominate imported books 
from Bakhchisaray («Tarjuman printing house»), Kazan («Karimov brothers 
printing house»), Cairo («al-Matbaʻa al-’amira ash-sharifa», «al-Matbaʻa 
al-maymaniyya», «al-Matbaʻa al-’amiriyya», «al-Matbaʻa al-misriyya al-
bahiyya», «al-Matbaʻa al-kubra al-’amirа, «al-Matbaʻa al-kheiriyya», «Prin-
ting house of Mustafa al-Babi al-Halabi and his two brothers») and Istanbul 
(«al-Matbaʻa al-ʻusmaniyya», «al-Matbaʻakitabkhane-ye jahan», «Sahafiye-ye 
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ʻusmaniyya»). In the book collections there are works of theological, scientific 
and artistic orientation. These book collections are an indicator of the reperto-
ire demand and intellectual preferences of the Dagestani reader.

The study of the book collections of oriental manuscripts from the villages 
of the Khunzakh Highlands continues. This work is important for the study of 
the spiritual culture of the peoples of Dagestan.
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ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ИМАМА ШАМИЛЯ

İmam Şamil’in Son Yolculuğu

Imam Shamil’s Last Journey

Donogo Hadji MURAD*

Абстрактные

В статье говорится о приезде имама Шамиля с семьей в Османский халифат, для 
совершения паломничества (хадж). Описывается его прибытие в Стамбул, где он 
вынужден был дожидаться наступления времени хаджа, после чего он отправился 
в Египет, через Суэцкий канал в Джидду и оттуда в Хиджас. В Стамбуле, Каире, 
Александрии, Мекке, Медине Шамиля встречали восторженно. Султан и хедив 
оказали ему самый высокий почет. После совершения хаджа имам некоторое 
время жил в Медине, где скончался и был похоронен на кладбище «Джаннат ал-
Бакия». В статье представлены некоторые размышления автора о том резонансе, 
произведенном Шамилем на современное общество. Статья написана на основе 
самых разных источников.
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Öz

Makale, İmam Şamil’in ailesiyle birlikte hac yapmak üzere Osmanlı Halifeliğine 
gelişine değiniyor. Hac vaktini beklemek zorunda kaldığı İstanbul’a gelişi 
anlatıldıktan sonra Mısır’a, Süveyş Kanalı’ndan Cidde’ye oradan da Hicaz’a 
gitti. İstanbul’da, Kahire’de, İskenderiye’de, Mekke’de, Medine Şamil coşkuyla 
karşılandı. Sultan ve Hidiv ona en büyük şerefi verdi. Hac’dan sonra İmam 
Medine’de bir süre yaşadı ve orada öldü ve Cennettü’l-Bakiye mezarlığına 
gömüldü. Makale, yazarın Şamil’in modern toplum üzerindeki rezonansına 
ilişkin bazı düşüncelerini sunmaktadır. Makale çeşitli kaynaklara dayanılarak 
yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İmam Şamil, İstanbul, Hac, Medine, Şeyh, Hacı.

Abstract

The article refers to the arrival of Imam Shamil with his family in the Ottoman 
Caliphate, to make a pilgrimage (hajj). His arrival in Istanbul, where he was 
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forced to wait for the hajj time, is described, after which he went to Egypt, the 
Suez Canal to Jeddah and from there to Hijas. In Istanbul, Cairo, Alexandria, 
Mecca, Medina Shamil was greeted enthusiastically. The Sultan and the Khediv 
gave him the highest honor. After the hajj, imam lived for some time in Medina, 
where he died and was buried in the Jannat al-Bakiya cemetery. The article 
presents some of the author’s reflections on the resonance of Shamil on modern 
society. The article is written on the basis of a variety of sources.

Keywords: Imam Shamil, Istanbul, Hajj, Medina, Sheikh, Pilgrim

Вступление

16 февраля 1869 года имаму Шамилю, проживавшему с семьей в Киеве, 
представилась возможность, наконец, совершить паломничество (хадж). 

12 мая 1869 года Шамиль выехал из Киева в Одессу.

Прибыв в Одессу, семейство Шамиля стало дожидаться рейса на Стамбул. 
«Одесса – город резких противоположностей, писал К. Скальковский в 
1869 году. – Хорошие гостиницы, железная дорога, газовое освещение, 
пароходные сообщения, гранитная мостовая, постройка громадного порта, 
четыре ежедневные газеты, гласный суд, банки, университет и т. д., придают 
ей вид европейского города; но, при ближайшем рассмотрении, за этой 
блестящей внешностью оказывается множество непривлекательных сторон, 
низводящих Одессу на степень такого города, каких немало у нас на Руси». 
Рейсы из Одессы в Стамбул еженедельно осуществляло Русское общество 
пароходства и торговли. 

15 мая в 16.00 часов пароход с Шамилем и его семейством на борту отправился 
в столицу Османской империи. В России остались сыновья Шамиля Гази-
Мухаммад и Мухаммад-Шефи со своими семьями в качестве заложников.

Шамиль покидал Россию. Возможно, он осознавал, что больше сюда не 
вернется, поскольку с каждым днем чувствовал себя слабее. Возможно, 
такие мысли были и у Александра II, который спустя 10 лет после своего 
обещания, отпустил имама к святым местам. Тем не менее, так об этом 
сказал современник: «И нельзя не обратить внимания на тот почет, который 
был оказан имаму, подобный которому великий царь не оказывал никому». 

В понедельник 17 мая 1869 года Шамиль прибыл в Стамбул. Город был 
великолепен. «Нельзя отрицать также, – писал современник Шамиля 
К. Скальковский, – и значительного прогресса в европейском смысле, 
сделанного в Турции в последнее время. Все новые постройки роскошны 
и с большим вкусом; образцы турецких броненосных судов в Босфоре 
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достойны внимания; многие улицы…расширены и освещены газом; система 
водопроводов и водостоков замечательна; пассажирское пароходство 
необыкновенно деятельно и благоустроено, в порте порядок. Повсюду 
страшная суета и оживление, но без давки и неприятностей…». 

Приезд семьи имама в столицу Османской империи был торжественным: 
«... Когда судно Шамиля достигло стороны Стамбула, то он послал к его 
присутствию падишаху ислама (султану Турции Абдул-Азизу. – Авт.) двух 
своих товарищей, чтобы они просили у него разрешения остановиться на его 
земле. Падишах разрешил с радостью и почтением.

Когда Шамиль сошел с судна, его встретили из великих и знатных настолько 
неисчислимое количество, что большинство их брали за руки в знак 
приветствия тех, кто в свою очередь здоровался до этого с Шамилем».

Абдул-Азиз, 32-й султан Османской империи вступил на престол 
после своего брата Абдул-Меджида 25 июня 1861 года. Сторонник 
реформ, окружив себя либералами, обещав подданным государственную 
и дворцовую экономию, он в первые годы своего правления приобрел 
популярность. Султан приготовил Шамилю большой дом для проживания, 
назначил ему солидную пенсию. 

В числе встречавших имама в Стамбуле были и представители российского 
посольства, которое на тот момент возглавлял Чрезвычайный и полномочный 
посол генерал-адъютант Н.П. Игнатьев. От посольства поступило 
приглашение, однако Шамиль на это ответил так: «Истинно, ваш падишах 
угощал и кормил меня до сего дня лучшим образом. Сейчас же я – гость 
падишаха ислама», и он пожелал им счастья и восхвалил их».

«Доблестный господин, – писала пресса, – обладатель достоинств шейх 
Шамиль прибыл в Стамбул и поселился в гостинице… Для надзора 
за исполнением его личных нужд и помощи в отправлении почетных 
обязанностей ему назначен господин Осман-паша, глава переселенческой 
комиссии. Поговаривают, что господин шейх проведёт этот месяц в Стамбуле, 
а затем отправится в Хиджаз».

Имаму показывали достопримечательности Стамбула. «Из наиболее 
удивительного, что он видел в Стамбуле, – жернов, который вертится, а из-
под него сыплется множество маленьких тонких иголок уже с просверленным 
ушком. Затем его повезли на море для того, чтобы показать судно султана 
Махмуда. Оно было усеяно множеством точек вследствие обилия пробоин 
от пушечных ядер, выпущенных по нему, которые были зачинены белым 
железом. Когда увидел его Шамиль с тем, что было внутри, он сказал: «Это 
не судно, это – селение!..».

Во время многочисленных встреч в Стамбуле Шамиля несколько раз 
сопровождал придворный художник султана. Это был поляк Станислав 
Хлебовский (1835-1884)., получивший художественное образование в 
Санкт-Петербургской академии, затем в Мюнхене и Париже. В 1864 году 
он был приглашен ко двору султана, и, конечно же, воспользовался случаем 
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пребывания Шамиля в столице, написав с него портрет. Несмотря на то, 
что это был этюд, и живописец видел его назначение в создании отдельного 
портрета, он по своему художественному достоинству является вполне 
завершенным и в полной мере дает окончательный художественный образ 
портретируемого. Портрет Шамиля художник увез с собой и впоследствии 
он оказался в Львовской картинной галерее, где хранится по сей день. 

Абдурахим, зять Шамиля, уволенный в отпуск и прибывший с семьей имама 
в Стамбул, должен был возвращаться в Россию. Отпуск его заканчивался 
и, попрощавшись с женой Патимат, со своей матерью, имамом и другими 
членами семьи, он должен был приступать к службе. Покидая родственников, 
как потом выяснится, навсегда, Абдурахим, по приезду расскажет сыновьям 
Шамиля о прибытии в Стамбул и благополучном проживании здесь семьи 
имама. 

В письме в российское посольство к Богуславскому от 22 июня 1869 года 
Шамиль писал по этому поводу: «…Зять наш Абдурахим скоро возвращается, 
и он сообщит о нашем положении нашему сыну Гази-Мухаммаду…А если 
он осведомится о нас и нашем положении, то мы во здравии и благополучии 
и нет у нас другой заботы и печали, как отсутствие лицезрения вас и его…». 
Отсутствие старшего сына, конечно, же печалило Шамиля, прощание с 
ним в Одессе было навсегда. Не увидит больше своего отца и другой сын 
– Мухаммад-Шефи, служба которого в царском конвое проходила довольно 
успешно. С июля 1868 по сентябрь 1869 года он в чине штабс-ротмистра, был 
командирован на Кавказ для отбора молодых людей «на укомплектование 
2, 3 и 4-го взводов Лейб-гвардии Кавказского эскадрона Собственного Его 
Величества конвоя».

«Торжества по случаю прибытия Шамиля в Турцию, массовое ликование 
горских переселенцев, осевших в Стамбуле, бесчисленные встречи с 
представителями дипломатических миссий и эмигрантами (поляками, 
венграми) из числа участников антироссийских восстаний 40-60-х гг. XIX 
в., а также ухудшение здоровья заставили Шамиля на полгода задержаться 
в Стамбуле». 

Перед отправлением в Хиджас, Шамиль прибыл к султану прощаться.

«Когда Шамиль вошел к нему, он взял его руку и поцеловал ее, а великий 
имам также поцеловал руку Шамиля. Русская знать говорит, что подобного 
дела не случалось до сих пор и не произойдет в будущем. Имам (т.е. султан. – 
Авт.) дал Шамилю 3 тысячи кыршей для расходования на нужды его поездки 
и поездки тех, кто был с ним из паломников, слуг и семей».

Султан принял Шамиля в торжественной аудиенции, «какою удостаивал 
только хедива и царственных особ, и при всех поцеловал его руку; а когда 
Шамилю доводилось проезжать или идти пешком по улицам турецкой 
столицы, то османлисы падали пред ним ниц и лежали распростертые на 
земле все время, пока он мимо них проходил или проезжал. Таково было в 
глазах турок и других восточных народов обаяние человека, провоевавшего 
с могущественной Российской империей почти 25 лет…».
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Впоследствии, по распоряжению султана Абдул-Азиза было выделено 50 
тысяч курушей на благоустройство пожалованного Шамилю поместья до его 
возвращения из Мекки и Медины. 

На пристани Шамиля провожала масса народа, многие знатные люди во 
главе с шейх-уль-исламом. После длительного прощания, Шамиль отбыл из 
Стамбула.

Во время пребывания Шамиля в Стамбуле, Порта переживала непростые 
времена. Все более становились натянутыми отношения между султаном и 
его наместником в Египте Исмаилом. Последний, в январе 1863 года ставший 
правителем Египта, в качестве наследственного губернатора, через 4 года 
принял от султана титул хедива, что ставило его выше других наместников 
Османской империи. Одновременно он получил от османского султана 
право заключать с иностранными державами торговые договоры и другие 
соглашения, не имевшие политического характера. Между тем хедив Исмаил 
оказался ревностным сторонником движения в направлении независимости.

Открытый в ноябре 1869 года, Суэцкий канал, значительно укрепивший 
авторитет хедива Исмаила, заставил Британию и Францию пересмотреть свои 
интересы и сосредоточить внимание не на Османской империи с центром в 
Стамбуле, а на тех возможностях, которые теперь открывались за пределами 
Ближнего Востока. Как и Абдул-Азиз, Исмаил хотел продемонстрировать, 
что в его владениях быстрыми темпами идет модернизация, и желал укрепить 
связи с Францией. Султан не раз пытался убедить Исмаила умерить свои 
амбиции. Все это приводило к трениям между султаном и хедивом.

Летописец Мухаммад-Тахир ал-Карахи утверждает, что, узнав об этой 
проблеме, Шамиль предложил свои услуги в урегулировании конфликта. 
Водный путь в Мекку пролегал через Александрию. Здесь была сделана 
остановка, Шамиль был приглашен в Каир для встречи с хедивом, 
наместником султана.  

Имам был принят с большими почестями. Во дворце его встречал вице-
король, хедив Исмаил-паша. Хедив «оказал ему почтение, сошел со своего 
трона и усадил на него Шамиля. Затем Шамиль говорил с ним в отношении 
этого дела и сказал в заключение: «Не надлежит, чтобы был между вами 
обоими спор, которому радуются неверные». Исмаил-паша сказал Шамилю: 
«Я сделаю то, что ты мне прикажешь». Шамиль ему сказал: «Я думаю, 
что тебе нужно послать к нему твоего сына». И Исмаил послал. И когда 
к падишаху прибыл этот сын Исмаила, то все обрадовались и проявили 
радость многократной стрельбой из пушек». 

Личность имама волновала и египтян. С ним встречались для бесед, оказывали 
уважение. «В один из дней к Шамилю пришел ученый из египтян и говорил 
с ним в отношении убийств. Шамиль ему ответил: «Истинно, мы совершали 
это в соответствии с тем, что [написано] в книгах шариата». Тогда этот 
ученый сказал: «Если это было так, то добро тебе». Затем Шамиль приказал 
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подать книги. Их принесли в мешке, который несли 2 человека. Шамиль 
показал ему в них доказательство, оправдывающее то, что он совершал. Этот 
ученый был удовлетворен и признал [достоинства] Шамиля».

Из Каира семейство Шамиля направилось в Порт-Саид, откуда через 
недавно открытый Суэцкий канал надо было продвигаться в Красное 
море и далее до Джидды. Это был типичный восточный город. Главной 
достопримечательностью окрестностей Джидды была гробница Хавы (Евы). 
В городе было заметно множество паломников, которые после прибытия 
сюда и отдыха, направлялись в Мекку. Туда же последовало семейство имама.

Популярность Шамиля у местного населения в Аравии была огромна, «никто 
даже из владык Турции не пользовался таким обожанием и поклонением, 
каковые выпали на долю бывшего властителя Кавказа. Например, в мечетях 
Мекки в то время, когда туда приходил молиться Шамиль, происходила 
всегда такая страшная давка, что турецкая полиция и муллы решили, 
наконец, назначить для Шамиля особые ночные часы, когда жители города и 
богомольцы отправлялись спать. Народ бросался за ним вслед и целовал не 
только его руки, ноги и одежду, но и те места на плитах мечети, где ступала 
его нога, и где он стоял во время молитвы».

«Жизнь в Мекке была для Шамиля приятной, – писал летописец Хайдарбек 
из Геничутля. – Состояние его там первоначально улучшилось. Он исполнил 
церемонии, связанные с хаджем – как с большим, так и малым».

Вместе с Шамилем в хадже участвовало немало паломников из Дагестана: 
Мухаммад-Амин (бывший наиб), Хаджияв (бывший казначей в имамате), 
двоюродный брат имама Ибрахим и Магома, Махмуд-Эфенди и др. 

«В Мекку к Шамилю пришли большие алимы, мударисы, имамы, 
проповедники, шейхи, – вспоминал Абдурахман из аварского селения 
Телетль, прибывший на хадж вместе с Шамилем. – Они пришли к нему 
в качестве паломников, чтобы увидеть его лицо. Эмир Мекки издал указ, 
чтобы его почитали».

В одну из пятниц до проповеди шериф Мекки Абдулла Камиль Паша 
пригласил Шамиля подняться на кафедру «мечети для того, чтобы видели 
его и знатные и простой народ». 

Наступил месяц зуль-хиджа 1286 года (4 марта 1870 г.), когда мусульмане 
совершают ритуалы пятого столпа ислама. Шамиль со своим семейством 
сделали полное омовение и направились в мечеть аль-Харам для совершения 
таваф аль-кудум (семикратный обход Каабы), пили воду из источника Зам-
зам, поднялись на холм Сафа и Марва. В восьмой день месяца зуль-хиджа 
паломники вступили в состояние ихрама для хаджа и направились из Мекки 
в долину Мина, где провели ночь, читая молитвы и поминая Аллаха. С 
восходом солнца следующего дня все направились в местность Арафат, 
пребывание в которой является основным действием хаджа. После захода 
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солнца паломники покинули Арафат и переместились в долину Муздалифа, 
где провели ночь. Наутро все проследовали в местность Мина, совершали 
бросание камней в джамрат аль-анаба и выполняли оставшиеся ритуалы.

После благополучно совершенного паломничества в 1870 году, Шамиль со 
своей семьей поселился в Медине. Город произвел впечатление на Шамиля, 
прежде всего тем, что здесь был похоронен пророк Мухаммад.

По указанию царского правительства, после выполнения хаджа, имам с 
семьей обязан был вернуться в Россию.

Но непредвиденные обстоятельства задержали отъезд паломников. 13 
мая 1870 года в Медине умерла дочь Сафият. Сам Шамиль, видимо, 
предчувствовал и свой конец. Он был стар, болен, да и многочисленные 
старые раны давали о себе знать, а поэтому скорое возвращение в Россию 
откладывалось.

По просьбе Шамиля было составлено письмо к султану Абдул-Азизу, в 
котором он просил обратиться к Александру II, чтобы тот разрешил его сыну 
Гази-Мухаммаду приехать к нему повидаться в последний раз. И султан с 
успехом исполнил пожелание своего почетного гостя. Информация о болезни 
Шамиля в Медине дошла до Гази-Мухаммада, проживавшего с семьей в 
Киеве, который спешно начал хлопотать о поездке к отцу. Разрешение было 
получено.

В своей летописи ал-Карахи, рассказывая о жизни имама в Медине, писал, 
что «семья Шамиля считала нездоровым для себя климат Медины». Скорее 
всего жены и дочери имама прибыли в эти края уже, будучи больными, а 
смена климата усугубила их недуг. Сам Шамиль об этом говорил так: «Самая 
приятная для меня вещь - умереть здесь, так ради чего же мне переезжать в 
другое место».

Шамиль много молился, размышлял... Снова хоронил близких. Страдал 
безмерно от застарелых ран и перемены климата. 

Из записок И.Н. Захарьина (Якунина), на основе его встреч и бесед с 
Мухаммадом-Шефи, средним сыном Шамиля, следует, что имам в начале 
1871 года пожелал еще раз совершить хадж. Поскольку он был слаб, и не мог 
уже ехать верхом, то ему было приспособлено особое сиденье, укрепленное 
между двумя верблюдами, вести которых ровным шагом должен был особый 
поводырь. «…В первую же ночь по выезде из Медины, поводырь не досмотрел 
как-то, и один из верблюдов шагнул вперед другого, вследствие чего один 
конец сиденья сорвался с горба продвинувшегося вперед верблюда, и старик 
Шамиль упал на землю и сильно расшибся. Караван тотчас же вернулся в 
Медину».

С этих пор Шамиль уже почти не вставал.  Имам постоянно думает о том, 
что станет с семьей после его кончины. Силы покидали старого Шамиля. 
И кто же определяет – когда человеку умирать? Ведь поистине «…никто 
не умрет ранее предопределенного часа смерти». До последних дней своих 
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имам молил и просил Всевышнего о прощении грехов, когда ангел смерти 
тихо посетил и забрал его душу в ночь с третьего на четвертое февраля 1871 
года. «После того, как все мечты Шамиля исполнились, отведенный ему срок 
жизни закончился».

«…Увидев, что состояние Шамиля резко ухудшилось, его жены 
Заидат и Шуайнат, сообщили об этом шейху Ахмеду ур-Руфаи. Этот 
благородный шейх, ставший духовным и верным братом Шамиля, тотчас 
же поторопился к больному. Когда он пришел, члены семьи Шамиля, 
стоявшие вокруг его постели, тотчас же вышли из комнаты. По просьбе 
Шамиля в комнате остался лишь сын Мухаммад-Камиль, которому едва 
исполнилось семь лет.

Войдя в комнату, шейх встал у изголовья Шамиля. Его взор, полный 
любви и грусти был направлен на угасающие глубокие и спокойные глаза 
великого путника, собравшегося в свой последний путь, словно шахид, 
который предстал перед взором Аллаха, который еще не отдал душу и изо 
всех сил старался быть в сознании. В его голосе стонала самая грустная и 
страдальческая загробная музыка.

Шейх, срывающимся от плача голосом обратился к Шамилю: «Эй, 
стоящий перед взором Аллаха брат, скажи, что Аллах один, и кроме него 
другого не бывает!»

Шамиль, бывший в сильной горячке и готовясь предстать перед Аллахом, 
услышав обращенные к себе слова, с достоинством и внушительно 
повернул свою голову к шейху и, словно от глубокого сна открывая 
глаза, сделал рукой знак. Имам лежал на спине, а пальцы обеих рук были 
соединены у него на груди. Уважаемый и достойный путник, выходя в 
свой великий и вечный путь, последним усилием гаснущих глаз сделал 
знак, чтобы ему помогли. Когда его пальцы были освобождены, Шамиль 
вытянул руки вдоль своего тела, и, подняв указательный палец правой 
руки, исходящим из глубины души львиным голосом и порывом произнес 
слова шахады. Эти глаза, полные света и огня, разгонявшие сон русских 
царей, годами громившие отборные их войска, угасали вместе с вечерним 
солнцем Медины. Перед волей Всевышнего упала грива Дагестанского 
Льва, который внушал страх сильным и реальным смертям и в самые 
драматические годы отгонял их от себя. 

Во время этого «солнечного затмения», бросившего в темный зиндан 
осиротевший Кавказ, оставалось несколько минут до вечернего азана. 
Был четверг, двадцать пятого зуль-каида 1287 года по хиджре».

Сразу после утреннего намаза началось прощание с имамом. Жены Заидат 
и Шуанат, дочери Патимат, Наджават с супругом Давудом, Баху-Меседу 
и младший сын Мухаммад-Камиль с няней Вали-Кыз вошли в комнату 
и в почтительной позе стали вокруг покойного. В это время шейх Ахмед-
ур Руфаи, взяв за руку маленького Мухаммада-Камиля, подвел его к 
дорогому телу отца и сказал: «Сынок, поцелуй праведную руку своего 
отца!» С сиротской скорбью и волнением ребенок, взяв обеими руками эту 
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бесподобную руку, давшую высокое достоинство саблям и наводящую ужас 
на врагов, приложил к ней свои губы.

«Этот священный аромат, – сказал мальчику шейх Ахмед-ур Руфан, – бывает 
лишь у тех, кто достиг степени шахида. Несомненно, твой отец один из 
предводителей той группы святых шахидов, которые являются самыми 
любимыми для Аллаха!» Сказав это, он обнял осиротевшую голову ребенка.

Представитель османского падишаха в Медине шейхул-харам Хаджи Амин-
паша, после посещения семьи Шамиля, подойдя к покойному, начал лично 
контролировать процесс его омовения и одеяния в саван. Взяв кувшин и 
участвуя в процессе омовения, шейхул-харам Амин-паша выполнил по 
отношению к Шамилю свои обязанности и продемонстрировал от имени 
султана его исключительное уважение к покойному.

Летописец ал-Карахи в своей книге поместил воспоминания-свидетельства 
некоторых очевидцев того, что происходило в Медине после смерти имама 
Шамиля. Например, шейх Ахмед ал-Мадани ар-Ригуни передал Хаджи 
Абдулле, внуку шейха Абдурахмана Сугури свои впечатления о похоронах 
Шамиля, при которых многие горожане, провожая в последний путь имама, 
плакали и восклицали: ««О султан ислама! О венец сражающихся за веру и 
защитник религии, смерть твоя - великое бедствие». К его телу столпилось на 
местности ал-Бакия ал-Гаркад, желая снискать благословения, неисчислимое 
множество народу». 

Исхак из селения Урма (Исхак ал-Урмави), о котором ал-Карахи отзывается 
как о рассудительном и заслуживающим доверие, передал, что «когда умер 
шейх Шамиль, да будет свята его душа, в Медине, то его тело принесли к 
месту нахождения благородной могилы [т.е. могилы Мухаммада], да будет 
молитва Аллаха над прославившим ее, и оставили его для молитвы над ним. 
Старший из их шейхов призывал благословение Аллаха, а все остальные 
заключали «амин». Этот старший из шейхов сказал [обращаясь к могиле 
Мухаммада] следующее: «Поистине, этот шейх Шамиль приложил все 
свои усилия для распространения твоего шариата, ради которого ты был 
послан. Он справедливо сражался на пути Аллаха Всевышнего за веру, для 
возвеличения религии твоей до тех пор, пока не пленили его враги. Затем он 
спасся, [укрывшись] в священном доме Аллаха и местопребывании твоей 
благородной могилы. И, истинно, мы все присутствующие, ища у тебя 
заступничества для него и свидетельствуя в его пользу об этом упомянутом 
[приложении всех усилий Шамилем], все до единого - перед тобой. Итак, 
прими же это свидетельствование от нас и возьми его [и поставь] перед 
собою для заступничества перед твоим благородным подателем владыкой»».

Очевидец похорон Шамиля Абдурахман из селения Телетль писал: «На 
похороны имама Шамиля пришли большие алимы и другие известные 
люди города Медины. И джаназа-намаз (погребальный намаз) совершили 
в Равза, в мечети пророка, ملسو هيلع هللا ىلص. Много людей оплакивало его. Женщины, 
дети, поднявшись на крыши домов, провожали имама, говорили, что 
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смерть эмира людей газавата большая беда. Перед тем, как отнести тело на 
кладбище, собралось много народу. Было много желающих, готовых отнести 
тело Шамиля на кладбище Бакия, ибо от этого хотели получить воздаяние 
Аллаха». 

Тем временем, Гази-Мухаммад, продвигаясь в Хиджас тем же морским 
путем вдоль берега Красного моря, что и ранее его отец, пытался добраться 
до Медины. Однако вследствие преграждения дороги на Медину арабами-
кочевниками, ему пришлось плыть чуть далее и прибыть в Мекку. Здесь он 
узнал о смерти отца. 

Всю свою жизнь Гази-Мухаммад находился рядом со своим отцом, в годы 
войны, в Калуге, Киеве, а вот проводить в последний путь своего родителя, 
ему было не суждено. 

Получив печальную весть, Гази-Мухаммад произнес: ««Истинно, мы от 
Аллаха и к нему возвращаемся», а затем заплакал. Он стал произносить 
эту фразу и плакать до того, что его глаза покраснели и распухли. Затем он 
устроил поминки для всех паломников-дагестанцев и сказал им следующее: 
«Мой отец владел этой страной Дагестаном, и когда вы достигнете 
вашей родины, то требуйте от ее жителей, чтобы они совершили по нем 
заупокойную молитву и чистосердечно простили все то, чем он их огорчил». 
Затем Гази-Мухаммад сказал паломникам: «Истинно, я пленник русского 
царя, так помолитесь же за меня, чтобы избавил меня Аллах Всевышний 
от этого плена». Затем Гази-Мухаммад достиг Медины и посетил места 
паломничества, прежде чем посетить могилу своего отца». 

По свидетельству современников Шамиля предали земле на вершине 
небольшого холмика, на месте, которое еще при жизни было выбрано самим 
имамом.

Рассказ одного из паломников, Мала Хусейна из селения Гимры, посетившего 
кладбище Джаннат аль-Бакия в конце XIX века, записанный и хранящийся у 
потомков, дает некоторую информацию о месте захоронения имама: «Могилы 
его (Шамиля) дочерей Фатимы и Сафии тоже находятся рядом с его могилой. 
После его (Шамиля) могилы – Фатима, далее Сафия, рядом могила Аббаса 
дяди пророка Мухаммада, ملسو هيلع هللا ىلص, и Фатима дочь пророка Мухаммада, ملسو هيلع هللا ىلص. Между 
могилами Аббаса и Шамиля 4 шага и это на восточной части от могилы 
Аббаса (да будет доволен им Аллах). Сзади них Къубба, где похоронены 
дочери пророка Мухаммада, ملسو هيلع هللا ىلص». От себя добавим, что за могилой Аббаса 
находятся захоронения потомков пророка Мухаммада, ملسو هيلع هللا ىلص, Зейн аль-Абидина, 
Мухаммад-Бакира, Джафар-Садика. Их небольшие скромные надмогильные 
камни можно видеть и сегодня. Исходя и вышеприведенного описания, 
местонахождение могилы Шамиля и его детей можно определить лишь 
приблизительно, поскольку в мае 1925 года по приказу короля Ибн Сауда все 
мавзолеи и высокие плиты на кладбище были снесены. 

Так закончилась необыкновенная жизнь горца, начавшаяся в ауле Гимры и 
закончившаяся в священных местах Аравии.
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Еще при жизни Шамиля, составившей целую эпоху, его имя стало легендой. 
В этой жизни было много побед и поражений, взлетов и падений, обретений 
и горьких потерь. Но при всем этом, этот человек всегда оставался верным 
своим принципам, через все испытания проходил с достоинством. Он являлся 
основателем уникального для того времени государственного образования 
на Кавказе, которое было гораздо более современнее и прогрессивнее в 
философии обеспечения жизни людей, чем многое из того, что окружало 
тогда имама и его имамат. Его реформы способствовали объединению 
горских общин, формированию общекавказского самосознания, 
утверждению государственности, порядка и права. Поистине, он был 
человеком государственного мышления.   

«Шамиля, попавшего в плен к противникам, Всевышний Аллах избавил 
от унижения и мести с их стороны. Они с почетом, выказывая большое 
уважение, доставили имама в свою столицу Петербург. Аллах при этом спас 
не только Шамиля, но также его семью и прочих домочадцев… Мало того, 
Всевышний принудил их безвозмездно действовать в пользу имама - в конце 
концов, они сами доставили Шамиля вместе с его семьей в священный город 
Мекку, куда, как известно, люди попадают обычно, лишь с величайшим 
трудом».

От смерти Шамиль никогда не скрывался. Об этом свидетельствует его 
боевая жизнь, многочисленные раны на теле. В самых жарких сражениях 
вокруг него гибли его сподвижники, родственники, ради спасения людей он 
жертвовал своими близкими, в том числе и старшим сыном на Ахульго в 1839 
году. Видя бедственное положение вокруг, он и себе желал подобное, дабы 
не отстать от своих подчиненных. Но смерть всегда обходила его стороной. 

Он был похож на Халида бин Валида, сподвижника пророка, ملسو هيلع هللا ىلص, который 
желая быть убитым в бою на пути Аллаха, врывался в самую гущу сражений, 
и на его теле не было места размером с ладонь, на котором не было бы следа 
от ранений. Но Всевышний Аллах предопределил ему умереть в своей 
постели никем не побеждённым.

И Шамилю было уготовано, не погибнуть в жестокой войне, не умереть 
в тоскливом плену, пусть даже почетном, а совершив обязательный для 
каждого мусульманина ритуал, о котором он всегда мечтал, завершить свою 
удивительную жизнь в священном городе Медине, где покоился его любимец 
- пророк Мухаммад,ملسو هيلع هللا ىلص.

Здесь в Медине медленно опускался занавес эпохи Шамиля, занесенной в 
скрижали всемирной истории, люди провожали человека, всколыхнувшего 
человечество, оставившего ярчайший след в его памяти, давшего богатейший 
материал для писателей, поэтов, драматургов, композиторов, философов, 
политиков, которые писали и продолжают писать о его невероятном 
жизненном пути. 

В далекой Медине уходила эпоха кавказского Шамиля. Его провожали 
как простого смертного, совершая обычные ритуалы, воздвигнув над его 
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могилой простой камень. В своей летописи Мухаммад-Тахир ал-Карахи, 
отметил этот факт просто: «Шамиль погрузился во всякое благоденствие».

Многие дагестанские паломники после совершения хаджа, прибыв в 
Медину, посещают могилу пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует). Затем на кладбище «Джаннат аль-Бакия» они стараются 
найти место захоронения имама Шамиля, но, увы, безрезультатно. Но одному 
дагестанскому паломнику в свое время удалось переписать надпись на стеле 
имама, которая в переводе гласила: 

«Могила шейха Шамуйила, [бывшего] борцом за правое дело, так что 
в теле его оказалось двадцать ран, [полученных] от неверных и людей 
порока. Эта могила сведущего об Аллахе и борца за правое дело, двадцать 
пять лет ходившего по пути Аллаха, славного, превосходного ученого, 
труженика, имама, повелителя правоверных ал-Хаджи аш-Шайх Шамуйила 
ад-Дагустани. Да простит Аллах его и родителей его и потомков его и да 
будет милость тому, кто посетит могилу его для [произнесения] благородной 
Фатихи за его душу! 1287 года, 24 зи-л-када».

В середине памятника еще написано: Он (т.е. Аллах) живой, вечный»

В другом месте на памятнике написано:

«Это могила шейха, имама, борца за правое дело, повелителя правоверных 
аш-Шайх Шамуйила ад-Дагустани, который в течение двадцати пяти лет 
боролся с русскими, так что тело его получило двадцать четыре раны. Душе 
его – благородная Фатиха!».

В комментарии к надписи, говорится, что летописец Кавказской войны 
Мухаммад-Тахир ал-Карахи относит смерть Шамиля к «ночи заклания», 
т.е. к 10-му дню месяца зул-хиджа, что соответствует 4 марта. Зять Шамиля 
Абдурахман пишет, что имам умер 4 февраля. Данная эпитафия вносит 
ясность, указывая на 3 февраля или на 15 февраля по новому стилю. Так 
как мусульманский календарь считает начало суткам с вечера, после захода 
солнца, и если смерть произошла вечером, то Абдурахман отнес ее уже к 
следующему числу месяца, т.е. 4 февраля.

Что касается старого и нового стиля, то хронологию Кавказской войны мы 
изучаем по источникам, где даты даны по старому стилю. Поэтому и дату 
смерти Шамиля можно определять по старому стилю, хотя не будет ошибкой, 
если делать это по новому стилю.

Осиротевшая семья имама, пребывая в печали, ожидала приезда Гази-
Мухаммада, который прибыв в Медину, несколько скрасил пребывание 
жен и детей Шамиля. Ситуация была непростой, существовала некоторая 
неопределенность в будущем семьи. Надо было возвращаться в Россию, как 
было оговорено ранее, однако практически все были больны и не могли в 
скором времени отправиться в обратный путь. Сам Гази-Мухаммад через 
некоторое время должен был вернуться в Киев. Было решено написать письмо 
князю Барятинскому, в надежде, что дело как-то разрешится положительно.
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К чести Барятинского, надо отметить, что князь никогда не забывал о Шамиле 
и его семье, всегда был к нему внимателен и по многим благодарностям в его 
адрес в письмах, можно судить, что он не раз помогал семье имама. Вот и в 
данном письме, соболезнуя женам по случаю смерти Шамиля, князь обещал, 
что по возвращении в Россию, их судьба будет устроена.  

На основе переписки и воспоминаний, можно предположить, что по каким-то 
причинам семья имама решила переехать из Медины. Куда? Скорее всего, в 
Стамбул, где климат был мягче, да и ближе к центру. По дороге, в городе Таиф, 
что в 70 километрах юго-восточнее Мекки, как свидетельствует Мухаммад-
Шефи, в мае 1871 года скончалась супруга имама Заидат, пережившая мужа 
лишь на три месяца. Похоронили ее в Мекке.

Некоторое время поредевшая семья имама проживала в Мекке. Отсюда 
Барятинскому были посланы письма. В своем послании к князю Шуанат 
просит о внимании к Гази-Мухаммаду, намекая, чтобы Барятинский 
похлопотал о его переезде в Османскую империю, а дети благодарят князя 
за его письмо к ним. Скорее всего, на семейном совете во главе с Гази-
Мухаммадом было решено не возвращаться в Россию. Это становится 
понятным из писем к Барятинскому. Шуанат и дети имама благодарят князя, 
а свое нахождение в Аравии объясняют заветами родителей, «не покидать так 
скоро их могил». Гази-Мухаммад же надеется на положительное разрешение 
своего вопроса о переселении к осиротевшей семье в роли попечителя.

Побыв некоторое время с осиротевшей семьей, Гази-Мухаммад, как и 
обещал, вернулся в Россию. Здесь с братом Мухаммадом-Шефи они 
обратились с ходатайством дозволить Гази-Мухаммаду «переселиться, в 
виде бессрочного отпуска, в Турцию для устройства быта оставшихся вдов 
Шамиля и для попечения за ними».  

После ознакомления с докладом военного министра, 17 августа 1871 года 
Александр II соизволил повелеть: 

«1) Дозволить Гази-Магомету (находящемуся ныне в Киеве) с его семьею, 
вдовами покойного Шамиля и находящимся при одной из них сыном, 
проживать за границею, не лишая их при этом назначенного уже им 
высочайшею милостию содержания, именно Гази-Магомету по пяти тысяч 
руб. в год, а двум вдовам Шамиля (с сыном одной из них) по одной тысяче 
каждой, всего же по семи тысяч руб. в год. Штабс-ротмистру Собственного 
Его Величества конвоя, Магомету-Шеффи, как состоящему на службе, 
производить, как уже было повелено, по одной тысяче добавочного пособия 
сверх получаемого им по службе содержания.

2) Для покрытия долгов, вызванных переселением Шамиля с его семейством 
в Мекку, болезнью его, и расходов на предстоящий переезд Гази-Магомета 
отпустить сему последнему, в виде единовременного пособия, всю ту сумму, 
которая останется свободною по смете текущего 1871 г. от уменьшения 
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расходов казны на содержание покойного Шамиля и на наем ему в Киеве 
помещения».

Разрешение было получено, и Гази-Мухаммад со своей женой и дочерью 
покинул Россию. И если проводить в последний путь отца он не успел, то 
дальнейшую свою жизнь сын имама провел на службе у султана, а последние 
годы жизни в Медине, где закончил свой земной путь и был похоронен, как и 
его отец, на кладбище Джаннат аль-Баки. 

Когда в октябре 1859 г. Шамиля пригласили посетить Императорскую 
публичную библиотеку в Санкт-Петербурге, ему были показаны книги на 22 
языках, написанные о нем, изданные в разное время на русском, английском, 
шведском, датском, немецком, польском, венгерском, французском, 
голландском, итальянском, латышском и других языках.

Наверное, это понравилось имаму, он долго рассматривал свой портрет, 
помещенный в одном английском издании. При прощании директор 
библиотеки спросил Шамиля, что ему более всего понравилось здесь.

«Осмотр мой, – отвечал имам, – был слишком быстр, чтобы я мог сказать, 
что здесь всего примечательнее, но более всего меня поразила возможность 
собрать в одном месте столько источников знания...». Имам тогда не 
предполагал, что книг о нем будет еще больше.

«Подробное перечисление всех подвигов Шамиля, – отмечал летописец 
Хайдарбек Геничутлинский, – дело просто невозможное для подобных 
мне слабых людей. Глубоко познать все его похвальные качества – это 
все равно, что пытаться переплыть море, а на это не решится никто из 
моих современников. Разве не так? Клянусь, если бы я, при содействии 
Всевышнего Творца попытался собрать и описать все деяния названного 
имама, то образовались бы огромные тома».

И сегодня Шамиль продолжает волновать ученых, поэтов, писателей, 
художников, политиков. Слово об имаме Шамиле еще впереди, а поэтому 
история человека-легенды еще не дописана.
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Extended Abstract

The article refers to the arrival of Imam Shamil with his family in the Ottoman 
Caliphate, to make a pilgrimage (hajj). 

On Monday, May 17, 1869, Shamil arrived in Istanbul. The arrival of the Imam’s 
family in the capital of the Ottoman Empire was solemn when Shamil got off 
the ship, he was met by a large number of people. The imam was shown the 
sights of Istanbul. Before departing for Hijas, Shamil arrived to the sultan to 
say goodbye. The Sultan received Shamil in a solemn audience, which honored 
only the headive and the royals, and at all kissed his hand. At the wharf Shamil 
saw off a mass of people, many noble people led by Sheikh-ul-Islam. After a 
long farewell, Shamil left Istanbul.
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The waterway to Mecca ran through Alexandria. A stop was made here, Shamil 
was invited to Cairo to meet with Hediv, the sultan’s governor.  The imam was 
received with great honors. At the palace he was met by the viceroy, Hediv 
Ismail Pasha. Hediv paid homage to him, stepped down from his throne and 
placed Shamil on it. The identity of the imam also worried the Egyptians. We 
met with him for conversations, were respected. From Cairo, the Shamil family 
headed to Port Said, from where the newly opened Suez Canal had to advance 
to the Red Sea and further to Jeddah.

Shamil’s popularity with the local population in Arabia was huge, no one 
enjoyed such attention, which fell to the share of the Caucasian imam. In the 
mosques of Mecca, when Shamil came there to pray, there was always such a 
terrible stampede that the Turkish police and mullahs decided to appoint a 
special night watch for Shamil, when the inhabitants of the city and pilgrims 
went to sleep. The people followed him and kissed not only his hands, legs and 
clothes, but also those places on the slabs of the mosque where his foot had set 
foot and where he stood during prayer. Together with Shamil, many pilgrims 
from Dagestan took part in the hajj. One Friday before the sermon, the sheriff 
of Mecca, Abdullah Kamil Pasha, invited Shamil to go up to the mosque pulpit 
to be seen by everyone.

After a successful pilgrimage in 1870, Shamil and his family settled in Medina. 
The city impressed Shamil, especially because the Prophet Muhammad was 
buried here. At the direction of the Russian government, after the hajj, the 
imam and his family had to return to Russia. But the circumstances delayed 
the departure of pilgrims. On May 13, 1870, Safiyat’s daughter died in Medina. 
Shamil himself, apparently, foresaw his end. He was old, ill, and numerous old 
wounds made themselves felt, and therefore the imminent return to Russia 
was postponed. At Shamil’s request, a letter was written to Sultan Abdul-Aziz 
in which he asked him to ask Alexander II to allow his son Ghazi-Muhammad 
to come to see him for the last time. And the sultan successfully fulfilled the 
wish of his guest of honor. Information about Shamil’s illness in Medina 
reached Ghazi-Muhammad, who lived with his family in Kiev, and he began to 
worry about going to his father. Permission was obtained.

In early 1871, Shamil wished to once again perform the hajj. Since he was weak 
and could no longer ride, he was prepared a special seat, fortified between two 
camels, which should have been led by a special guide. However, as soon as 
they left Medina, Shamil fell to the ground and crashed violently. The caravan 
returned to Medina. Since then, Shamil almost did not get up.  The imam is 
constantly thinking about what will become of the family after his death. The 
forces left old Shamil. On the night of February 3 and 4, 1871, Shamil died. 
The representative of the Ottoman Padishah in Medina, Sheikhul-haram Haji 
Amin Pasha, after visiting Shamil’s family, came to the deceased, began to 
personally control the process of his abode and attire in the shroud. Sheikhul-
haram Amin Pasha fulfilled his duties towards Shamil and demonstrated on 
behalf of the Sultan his exceptional respect for the deceased.
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The funeral of Imam Shamil was attended by large alims and other famous 
people of the city of Medina. Janaz-namaz was carried out in Ravza, in the 
mosque of the prophet. A lot of people mourned him. Women, children, rising 
on the roofs of houses, saw off the imam, said that the death of the emir of the 
people of Gazawat is a big disaster. Before the body was taken to the cemetery, 
a lot of people gathered. There were many willing to take Shamil’s body to 
the cemetery of Bakia, for they wanted to receive Allah’s retribution from it. 
Shamil was buried on top of a small hill, on a place that was chosen by the 
imam himself during his lifetime. Meanwhile, Ghazi-Muhammad, advancing 
to Hijas by the same sea along the Red Sea coast as his father had previously 
been, was trying to reach Medina. However, due to the blocking of the road to 
Medina by the Nomads Arabs, he had to sail a little further and arrive in Mecca. 
Here he learned of his father’s death. 

Even during Shamil’s life, which made up the whole era, his name became 
a legend. In this life there were many victories and defeats, ups and downs, 
gains and bitter losses. But with all this, this man has always remained true 
to his principles, through all trials passed with dignity. He was the founder 
of the unique state education in the Caucasus at that time, which was much 
more modern and progressive in the philosophy of ensuring people’s lives than 
much of what surrounded the Imam and his imam at that time. His reforms 
contributed to the unification of mountain communities, the formation of 
Caucasian identity, the establishment of statehood, order and law. Truly, he 
was a man of state thinking.

Shamil was prepared not to die in a brutal war, not to die in a dreary captivity, 
even if honorable, but to perform a mandatory ritual for every Muslim, which 
he always dreamed of, to end his amazing life in the holy city of Medina, where 
his beloved - the Prophet Muhammad rested. 

The article presents some of the author’s reflections on the resonance of Shamil 
on modern society. The article is written on the basis of a variety of sources.
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Kafkasya’da Müslüman Olmak:
Batum’daki Gürcü Müslümanların 

Karşılaştıkları Sorunlar
Being a Muslim in the Caucasus:

Problems Faced by Georgian Muslims in Batumi

İlknur Beyaz ÖZBEY*

Öz

Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada etkilerinin görüldüğü değişme ve 
gelişmelerin birini kimlik tartışmaları oluşturmaktadır. Kimlik tartışmaları 
ise özellikle etnik ve dini meseleler üzerinden gerçekleşmektedir. Farklı etnik 
ve dinsel grupların mevcut olduğu Kafkasya bölgesi, kimlik tartışmalarının 
odağında bulunmaktadır. Kafkasya, farklı kimliklerin karşılaştıkları, iç 
içe geçtikleri ve çatıştıkları bir coğrafi mekân konumundadır. Bu mekânda 
Müslüman kimliğe sahip olmak, çok farklı sorunlarla karşılaşmayı 
gerektirmektedir. Müslümanların yoğunlaştığı ülkelerden biri olan Gürcistan, 
Kafkasya’da Müslüman olmanın gerektirdiği sorunları anlamada merkezi 
bir yer tutmaktadır. Çalışmanın konusunu, Gürcistan’ın Batum kentinde 
yaşayan Gürcü Müslümanların karşılaştıkları sorunlar oluşturmaktadır. 
Batum’da bir dinsel azınlık konumunda yer alan Gürcü Müslümanların öteki 
olarak nasıl konumlandırıldığını anlamaya çalışmak, bu çalışmanın temel 
amacını oluşturmaktadır. Gürcü Müslümanların dinden ekonomiye, çalışma 
hayatından kültüre, eğitimden siyasete kadar uzanan çizgide ne tür sorunlarla 
karşılaştıkları, bu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Çalışmada, 
Gürcü Müslümanların karşılaştıkları sorunları anlamada gözlem tekniğine 
başvurulmuştur. Gürcü ulusal kimliği karşısında öteki olarak konumlanan 
Gürcü Müslümanlar, yaşadıkları ülkeye eklemlenme deneyimlerinde pek çok 
sorunla karşılaştıkları, aynı etnik kimliğe dâhil olmalarına rağmen farklı 
dinsel anlayışları Gürcü Müslümanların yaşadıkları ülkenin ötekisi olarak 
konumlanmalarına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Gürcü 
Müslümanların dini kimliklerinden dolayı din, ekonomi, çalışma hayatı, 
kültür, eğitim ve siyaset konularında da pek çok sorunla karşılaştıkları 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Batum, Müslüman, Gürcü Müslüman, 
Acara.
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Abstract

Identity discussions constitute one of the changes and developments that 
have effects all over the world with the effect of globalization. Identity 
discussions take place especially on ethnic and religious issues. The Caucasus 
region, where different ethnic and religious groups are present, is at the 
center of identity debates. The Caucasus is a geographical place where 
different identities meet, intertwine and clash. Having a Muslim identity in 
this place requires encountering very different problems. Georgia, which is 
one of the countries where Muslims are concentrated, has a central place in 
understanding the problems required by being a Muslim in the Caucasus. 
The subject of the study is the problems faced by Georgian Muslims living 
in Batumi, Georgia. The main purpose of this study is to try to understand 
how Georgian Muslims, who are in a religious minority position in Batumi, 
are positioned as the other. What kind of problems Georgian Muslims face 
in the line from religion to economy, from working life to culture, from 
education to politics constitutes the main problematic of this study. In the 
study, the observation technique was used to understand the problems faced 
by Georgian Muslims. It has been concluded that Georgian Muslims, who 
are positioned as the other in the face of the Georgian national identity, face 
many problems in their experience of articulation in the country they live in, 
and although they belong to the same ethnic identity, their different religious 
understandings cause Georgian Muslims to be positioned as the other of the 
country they live in. In addition, it has been observed that Georgian Muslims 
face many problems in religion, economy, business life, culture, education 
and politics due to their religious identity.

Keywords: Caucasus, Batumi, Muslim, Georgian Muslim, Adjara.

Giriş

Sosyal bilimlerin temel ilgi alanlarının başında gelen kimlik tartışmaları, 
günümüzde küreselleşmeye bağlı olarak daha çok görünür hale gelmiş 
ve yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte çeşitli yönleriyle etkili olmaya 
başlamıştır. Kafkasya, kimlik tartışmalarının odağında yer alan bölgelerin 
başında gelmektedir. Çünkü Kafkasya’nın farklı dinsel, etnik ve kültürel 
kimlikli yapısı, kimlik merkezli meselelerin gündemi işgal etmesine neden 
olmaktadır. Kafkasya’nın farklı kimlikleri içermesi, farklılık, çeşitlilik ve 
çoğulculuk gibi temaları gündeme getirdiği gibi, birlikte yaşama konusunda 
da birbirinden farklı sorunları beraberinde getirmiştir.

“Kafkasya olarak adlandırılan bölge günümüzde olduğu gibi tarih 
boyunca da son derece önemli bir alan olmuştur. İlk kez 19. yy başlarında 
“Kafkasya” bir bölge adı olarak kullanılmaya başlamıştır. Karadeniz ve 
Hazar Denizi arasında yer alan, Avrupa ve Asya’nın sınırında bulunan 
bir bölgedir” (Kılıç, 2015: 687). “Kafkasya; Batıda Karadeniz kıyılarından 
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doğuda Hazar Denizi’ne kadar olan ve bölgenin belkemiğini oluşturan, 
kuzeybatıdan güneydoğuya uzanan Kafkas Dağlarının kuzey ve güney 
olarak ikiye ayırdığı bölgedir. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan 
devletlerinin bulunduğu Güney Kafkasya’nın yanı sıra, Kuzey Kafkasya’da 
ise Dağıstan, Çeçen-İnguş, Osetya, Kabartay-Balkar, Abhazya ve Adige 
bölgeleri bulunmaktadır” (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
2012:3).

“Kafkasya, Rus İmparatorluğu’nun en renkli ve en fazla farklılık 
gösteren bölgelerinden biriydi ve gerçekten de etnografya açısından 
dünyanın en garip ve en ilginç bölgelerinden biri olarak tanımlanmıştır. 
Aynı zamanda en çalkantılı yerlerden biri olmuştur; siyasi ve kültürel, 
tarihi, komşu birçok bölgeden birbiri ardı sıra bölgeye akan veya buradan 
geçen karmaşık topluluklar ve etkiler zincirini yansıtmaktadır. Avrupa ve 
Asya’yı birleştiren bu bölge, binlerce yıl boyunca birçok göç, işgal, ticaret 
ve kültürel etki yolunun kesiştiği bir bölge olmuştur” (Forsyth, 2019:21). 
Farklı işgal ve göç hareketleri, Kafkasya’nın farklı etnik ve dinsel kimlik 
içeriklerini barındıran bir bölge olmasına neden olmuştur. Farklı etnik ve 
dinsel kimlikleri barındıran Kafkas ülkelerinden birisi de Gürcistan’dır. 

Gürcistan, tüm Kafkasya bölgesi gibi, tarihsel olarak Doğu ve Batı’nın, 
Hristiyanlığın ve İslam’ın karşılaştığı bir yerdir ve hala bu özelliğini 
sürdürmektedir. Gürcistan, medeniyetlerin eşsiz bir kavşağıdır. Gürcistan 
üzerine artan uluslararası ilginin anahtar faktörlerinden biri de tam da bu 
farklı jeopolitik konum oluşturmaktadır (Gelovani, 2012). Gürcistan aynı 
zamanda dini kimlik ile ilgili gelişmelerin yaşandığı bir yer olagelmiştir. 
Gürcü olmak, Ortodoks Hristiyanlığına abone olmakla eş anlamlıdır. Bu 
eğilim, Gürcistan nüfusunun büyük çoğunluğu için Ortodoks Hristiyan 
olmaya ve bu şekilde kalmalarına neden olmuştur. Bu durum herhangi bir 
sorun teşkil etmese de Gürcü Müslüman nüfusu için dini bir kimlik sorunu 
ile karşı karşıya bırakmıştır (Liles, 2012). Gürcistan farklı etnik ve dini 
kimliklerin sentezinin yaşandığı bir bölgedir. Göç ve işgal hareketlerinin 
merkezinde bulunması, etnik ve dini ve dolaysıyla kültürel bir çeşitlilik 
sunmaktadır. Kültürel çeşitliliğin yanı sıra etnik ve dini kimlikler ekseninde 
gerilimler, çatışmalar ve tartışmalar da söz konusu olmaktadır. 

Gürcistan’da Gürcü Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları yer, 
Batum’un merkez olduğu Acara Özerk Cumhuriyeti’dir. Hâkim din 
anlayışı olan Hristiyanlık karşısında azınlık konumunda bulunan Gürcü 
Müslümanlar, dini kimliklerinden dolayı pek çok sorunla karşılaşmışlardır. 
Bu anlamda çalışmanın temel konusunu Ulusal bilinçle özdeşleşmiş olan 
Hristiyanlık karşısında azınlık durumunda bulunan Gürcü Müslümanlar 
oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacını Gürcü Müslümanların dini 
kimliklerinde dolayı yaşadıkları ötekileştirilmenin, gündelik yaşam 
pratiklerine nasıl yansıdığını anlamaya çalışmak oluşturmaktadır. 
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Özellikle çalışma hayatı, siyaset, eğitim, din, sosyo-kültürel açıdan nasıl 
konumlandıkları, çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda bu çalışma, Gürcistan Batum’un merkez ve ilçelerinde daha 
önceden yapılmış sistematik gözlemlere dayanmaktadır. 

Araştırmada veri toplama tekniklerinden gözlem tekniğine 
başvurulmuştur. “Araştırmacılar, alan araştırması haricinde, aynı zamanda 
gözlem yaparak da veri toplayabilirler” (Browne, 2014:82). Bu çalışmada 
katılımcı olunmayan ya da doğrudan gözlem türüne başvurulmuştur. 
“Katılımsız gözlem tekniğinde, araştırmacı kimliğini saklamaz, araştıracağı 
kümeye asıl kimliğini, araştırma konusunu ve amacını söyler. Araştırma 
biriminde zaman zaman yaşar, olayları gözlemler” (Aziz, 2010:80). 
Özellikle çalışmacı uzun yıllar Türkiye-Gürcistan sınırında yaşıyor 
olmasından dolayı, Gürcü Müslümanların gündelik yaşam pratiklerini 
gözlemleme fırsatı yakalamıştır. 

Kafkasya’da Din, Etnisite ve Kimlik

“Dünyanın birçok kısmında insanlar deri rengi, saç dokusu, çeşitli yüz 
şekilleri, kafa biçimleri gibi ırk özellikleriyle farklılık gösterirler. Bu tür 
doğuştan gelen özellikleri biz soy olarak belirliyoruz. Buna karşılık dil, 
din, iktisadi düzenlemeler, hükümet, beslenme alışkanlıkları, elbise 
şekilleri ve aile kalıplarıyla dünya üzerindeki insanlar kültürel ayrılıkları 
sergilerler. Kültürel uygulamalardaki bu farklılıklardan ötürü bu insanlara 
etnik gruplar diyoruz. Antropologlar da hemen hemen aynı görüşte 
birleşmektedirler. Esasında azınlıkta kalan grubun özelliği, etnik grup 
olmasından ileri gelmektedir. Özellikle dil, din, kültürel kalıplar, aile, 
beslenme şekilleri, giyim-kuşam farklılaşmaları, etnik grubun önemli 
nitelikleri arasında sayılabilir. Bir anlamda etniklik, aynı dili konuşan 
ve aynı kültüre sahip olan insan grubudur” (Türkdoğan, 2005: 33). 
Aynı dili konuşan, fakat farklı kültürel özellikler gösteren etnik gruplar, 
aynı zamanda azınlıkta kalan grupları ifade etmektedir. Kültürel açıdan 
farklılıklar temelinde oluşan Etnisite, aynı zamanda kimlik ifade etme 
biçimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

“Kimlik, bireyin kendini hangi bireyle ya da bireylerle, grupla, 
kategori ile hangi özelliğinden (özelliklerinden) dolayı özdeş göreceği 
ya da görmeyeceği, bazen bireyin iradesine bazen özdeşleşmek istediği 
ya da özdeşleşmeyi istemediği birey (veya bireylerin) iradesine, bazen 
bireyin dışındaki yapısal koşullara, bazen de üçüncü kişilerin atıflarına, 
etiketlemelerine bağlı olarak değişir” (Türkdoğan, 1998:74-75). “Çoğu 
kimlik talebinde, bulunan kişi veya topluluklar, kendi farklılıklarını öne 
çıkarırken; ayrımcılık durumunda, aynı kişi veya topluluklar farklılıklarında 
kalmaya zorlanmaktadır. Birinci halde ben/biz, sizden farklıyım/farklıyız 
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söylemi; ikinci halde ise sen/siz, bizden farklısın/farklısınız söylemi 
hâkim olmaktadır. Buradan hareketle, etnik kimlik, belirli bir topluluğun 
üyelerinin kendilerini, diğer topluluk üyelerinden ayırt eden, farklılaştıran 
bir aidiyet duygusudur. Bu duygu, topluluk üyelerinin kendilerini belirli 
bir ‘biz’in mensupları olarak, onlardan farklılıklarını vurgulayarak kendi 
içlerinde birleştirmektedir” (Bilgin, 2007:33, 65). Kimlik, öteki üzerinden 
kendini tanımlamaktadır. Kimlik bir ötekine ihtiyaç duymaktadır. 
Ötekiden farklı özelliklerin var olmasını gerekli kılmaktadır. Biz ve 
öteki üzerinden hareketle, benzeşme ve farklılaşmanın mevcut olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla dil, din, etnisite ve kültürel özellikler kimlik 
tanımlarının temelini oluşturmaktadır. Savaş, işgal ve göç hareketleri, 
kimliklerin çeşitlenmesine neden olmaktadır. Özellikle küreselleşmeyle 
birlikte insan hareketlerinin yoğunlaşması kimlik tanımlarının çeşitliliğin 
fazla olmasına neden olmaktadır. Göç hareketlerinin yaşandığı bölgelerde, 
kimlik çeşitlerinin fazla olduğu görülmektedir. Bu bölgelerden birisini ise 
Kafkasya bölgesi oluşturmaktadır. 

Kafkasya bölgesi, çok sayıda etnik ve dinsel kimliklere ev sahipliği 
yapmış bir bölgedir. Karadeniz’den Hazar Denizi’ne kadar uzanan 
Kafkasya, tarih boyunca her zaman önemini koruyan bir bölge olmuştur. 
Asya ve Avrupa arasındaki göç yolları üzerindeki konumu, pek çok etnik 
yapının karışmasına neden olmuştur. Bu özelliği, birçok devletin hakimiyeti 
altında bulunmasından ileri gelmektedir (Kılıç, 2015). “Uzunluğu 1200 
km’ye varan Kafkas Dağları, genel olarak, bölgeyi Kuzey ve Güney Kafkasya 
olmak üzere ikiye bölmektedir” (Kemaloğlu, 2012:3). Transkafkasya, yani 
insan hareketinin yoğun olduğu bir bölge olarak Güney Kafkasya, savaş, 
işgal ve göç hareketlerinin en yoğun yaşandığı bölgelerden birisidir. Bu 
yapı itibariyle Kafkasya, farklı etnik ve dini kimlikler temelinde bir mozaik 
oluşturmaktadır. 

“Güney ve kuzey kesimleri arasında karşılıklı göçler etnik kimliklerin 
karışmasına neden olmaktadır. Kuzey Kafkasya’nın etnik ve dilsel haritası 
başlı başına özgün bir çalışma alanıdır ve özlü ve anlaşılır bir şekilde ana 
hatlarını çizmek zordur. Güney Kafkasya’yı anlamak nispeten kolaydır; 
Azeriler (9,5 milyon), Gürcüler (4 milyon) ve Ermenilerin (3,5 milyon) 
yanı sıra nüfusu az bir kaç etnik grup daha olmak üzere üç ana halktan 
oluşmaktadır. Dolayısıyla Güney Kafkasya’daki ülkeler arasındaki temel 
anlaşmazlık konuları ve çözüm yolları daha spesifik ve belirgin bir nitelik 
taşımaktadır. Bu nedenle gerek iç siyaset gerekse de bu ülkeler üzerinde 
dış ülkelerin uygulayacağı siyaset belli formlar içerebilir. Ancak Kuzey 
Kafkasya’daki etnik gerginlikler ve çözüm yollarının çok daha karmaşık 
bir nitelik taşıması, bu karmaşıklığın ortaya çıkmasına sebep olan Çarlık 
Rusya’sı, Sovyetler Birliği ve 1990 sonrası Rusya Federasyonu politikalarını 
analiz etmeyi gerektirmektedir” (Tekir, 2016:27-28). Bölgede daha çok 
etnik farklılaşma, gerginliklerin ve çatışmaların temel sebebi olmaktadır. 



98

İlknur Beyaz ÖZBEY
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

1 /
 3

2:
 9

3-
11

4

Aynı zamanda sözü edilen çatışma ve gerginliklerin bir diğer nedeni de 
dinsel farklılıkların bulunmasıdır. 

Genelde Kafkasya bölgesi özelde Güney Kafkasya, insan akışının fazla 
olduğu bir bölgedir. Birçok etnik yapıyı içerisinde barındıran Kafkasya’da, 
insan akışının mevcut olması etnik yapıların karışmasına neden olmuştur. 
Bunun yanı sıra dinsel çeşitliliğin de eklenmesi, Kafkasya bölgesinin 
etnik ve dinsel bir mozaik oluşturmasına neden olmuştur. Etnik ve dinsel 
mozaik, bölge adına sosyo-kültürel açıdan zenginliğin merkezi olmuştur. 
Fakat sözü edilen zenginliğin yanı sıra etnik ve dinsel çeşitlilik, çatışma ve 
gerginliklerin sürüp gitmesine de neden olmuştur. Özellikle etnik ve dinsel 
gerginliklerin yaşandığı Gürcistan, bunlardan birisi sayılabilir. 

Kafkasya’da Gürcü Müslümanların Karşılaştıkları Sorunlar 

“Gürcistan coğrafi olarak 2 özerk, 9 federatif toplam 11 bölgeye ayrılıyor: 
Karadeniz’e kıyısı olan ve kuzeyden güneye doğru sıralanışı; Abhazya, 
Samegrelo, Guria ve Acara olan dört bölge; iç kısımlarda yine kuzeyden 
güneye yapılabilecek bir sıralama ile Svaneti, Raşa, İmereti, Santshe-
Cavaheti ve daha iç kısımda kuzeyden güneye kadar orta bölümü 
kaplayan, içinde Tiflis’in de bulunduğu, Kartli bölgesi; en doğuda Doğu 
Gürcistan Dağlık Bölgesi ve bu bölgenin güneyinde, Kaheti bölgeleri 
bulunuyor” (Denizci, 2010: 22). Acara Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan 
Cumhuriyetine bağlı, Türkiye sınırında, Karadeniz sahilinde yer alan özerk 
bir cumhuriyettir (Yalçınkaya, 2006:198). 

Batum’unda içinde bulunduğu Acara, 16. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Kafkasya’ya hakimiyeti sırasında, nüfusun büyük bir 
kısmı İslamiyet’i seçmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 
yenilgiye uğrayan Osmanlı İmparatorluğu, bölgenin hâkimiyetini kaybetmiş 
ve Acara Gürcistan’a bırakılmıştır. Bolşevik Devrimi sonrasında, dönemin 
TBMM Hükümeti ve SSCB arasında imzalanan 13 Ekim 1921 tarihli Kars 
Antlaşması ile Türkiye Acaristan’ı, bölgeye özerklik tanınması ve kültürel 
ve dini haklarının korunması koşulu ile Gürcistan’a ve dolayısıyla SSCB’ye 
bırakmıştır. SSCB’nin dağılışının ardından Acaristan, Gürcistan’a bağlı bir 
özerk cumhuriyet olarak varlığını devam ettirmiştir (Ağacan, 2004).

Gürcüler dünyadaki en eski Hristiyan topluluklardan biridir. Gürcü 
Ortodoks Kilisesi günümüzde Ortodoks mezhebinin bağımsız bir kilisesidir 
(Çiloğlu, 1993: 24). Gürcistan yüzyıllardır Hıristiyanların çoğunlukta 
olduğu bir ülke olmuştur. Aslında Gürcistan, Hristiyanlığı resmi bir din 
olarak benimseyen ilk devletlerden biridir. Gürcistan, tarihinin büyük bir 
bölümünde güneydeki güçlü Müslüman krallıkların ve imparatorlukların 
etkisi altında olmasına ve aslında birçok kez Müslüman fatihler tarafından 
işgal edilmesine rağmen Hıristiyan olarak kaldı. Sonuç olarak, Hıristiyanlık, 
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Gürcistan ulusal bilincinde özellikle önemli bir rol oynamaktadır.  Bununla 
birlikte, Gürcistan aynı zamanda Müslüman nüfusa da sahiptir (Sanikidze 
ve Walker, 2004). 

Müslümanlar, Gürcü nüfusunun %9,9’unu (veya 463.062) 
oluşturmaktadır. Diğer kaynaklara göre Müslümanlar, Gürcistan 
nüfusunun %10-13’ünü oluşturmaktadır. Gürcistan’da iki büyük 
Müslüman grup var. Etnik Gürcü Müslümanlar Sünni Hanefi’dir ve Türkiye 
sınırındaki Gürcistan Özerk Acara Cumhuriyeti’nde yoğunlaşmıştır. Etnik 
Azeri Müslümanlar ağırlıklı olarak Şii İthna Aşariye’dir ve Azerbaycan ve 
Ermenistan sınırında yoğunlaşmıştır (Gelovani, 2012). 

Gürcistan, Hristiyanlığı benimseyen bir topluluktur. Hristiyanlık, 
Gürcistan’da ulusal bilinçle özdeşleşmiştir. Bunun aksine ülkede 
Müslüman azınlıklar da bulunmaktadır. Gürcistan’da etnik olarak Gürcü 
olup da Müslüman olanlar, daha çok başkenti Batum olan Acara Özerk 
Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Bir diğer Müslüman azınlık ise, etnik 
olarak yer alan Azeriler oluşturmaktadır. Etnik ve dinsel kimlik çeşitliliğine 
ev sahipliği yapan Gürcistan, etnik ve dinsel kimlik temelli sorunları da 
barındırmaktadır. Mevcut olan sorunlar özellikle Türkiye Karadeniz 
sınırında bulunan Acara Özerk Cumhuriyeti’nde yakinen gözlemlenebilir 
özelliği bulunmaktadır. 

“Gürcistan’da, Ortodoks Hristiyanlığın, inşa edilmekte olan ulusun 
en önemli unsuru hâline gelmesi ve ulus inşasının tam anlamıyla sivil 
bir inşa olmasını engellemesi, Gürcü olan veya olmayan, tüm diğer 
dinlere mensup vatandaşları, özellikle de Müslümanları dışlayan bir 
ulus anlayışının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, Ortodoks 
Hristiyanlığın ‘millileşmesi’ ve ‘etnikleşmesi’ söz konusu olmuş, bunun 
sonucunda çoğunluk dini ve etnisitesinden olmayanlar kendilerini 
dışlanmış hissetmişlerdir. Bu olgunun doğal sonucu olarak dışlandığını 
hisseden gruplar bir anlamda kendi içlerine kapanmış, sorunlar ve 
ayrımcılıklarla mücadeleyi de kendi gruplarıyla dayanışmalarını 
güçlendirerek sürdürmüşlerdir. Gürcistan Müslümanlarının kimliklerinde 
din unsuru kadar etnik unsurun da önemli olduğunu göstermiştir. Etnik 
kimliğin gücü de hiç şüphesiz yine farklı etnik gruplardan topluluklarla bir 
arada yaşamaktan ve Sovyet rejiminin etnisiteyi kurumsallaştırmasından 
kaynaklanmaktadır. Aslında incelediğimiz toplulukları etnik-dinî gruplar 
olarak tanımlamamızın ve dinî milliyetçiliğe vurgu yapmamızın nedeni 
tam da budur” (Aydıngün, 2016a:409-410). 

Çoğunluğu Hristiyan olan bir ülkede, Müslüman kimliğine sahip olan 
Gürcüler azınlığı oluşturmaktadır. Ulusal bilinçte yer alan Ortodoks 
Hristiyanlık karşısında Müslüman kimliğine sahip olanlar, ikinci 
öncelik konumunda bulunmaktadırlar. Kimlik, bir ötekini gerektirir ve 
kendini tanımlamak için bir ötekine ihtiyaç duymaktadır. Gürcistan’da 
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etnik ve dinsel temelli tanımlanan kimlikler birbirlerinin ötekisi olarak 
konumlanmaktadır. Bu anlamda Hristiyan Gürcü kimliğine sahip 
olanlar ve Müslüman Gürcü kimliğine sahip olanlar, birbirlerinin ötekisi 
konumundadır. Aynı etnik kimliğe sahip olmalarına rağmen, farklı dinsel 
kimliğe sahip olmaları dinsel kimlik temelli bir farklılığa neden olmaktadır. 
Dolayısıyla yaşanan sorunlar ise, dinsel kimlik temelli sorunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Dinsel Kimlik Konusunda Yaşanan Sorunlar 

Gürcü Müslümanlar, Acara Özerk Cumhuriyetinin daha çok kırsal 
kesimlerinde yoğunlukta yaşamaktadırlar. Şehir merkezine yakın 
yerlerde bu yoğunluk azalmaktadır. Sözü edilen durum Acara Özerk 
Cumhuriyeti’nde yaşayan Gürcü Müslümanların gündelik yaşamlarını 
önemli ölçüde etkilemektedir. Gürcü Hristiyanların çoğunlukta olması ve 
Gürcü Müslümanların azınlıkta bulunması gündelik yaşam için önemli 
bir dinamik oluşturmaktadır. Etnik birlikteliğe rağmen dinsel farklılık, 
Gürcülerin kültürel açıdan birbirinin benzeri, dinsel açıdan birbirlerinin 
farlısı olarak konumlanmalarına neden olmaktadır. Hem kültürel olarak 
birlikte hem de dinsel olarak birbirlerinin ötekisi olarak kimliklerini 
tanımlamaktadırlar. Gürcü Hristiyan ve Gürcü Müslümanların etnik 
olarak aynı konumda bulunmaları, kültürel olarak aynı kodlara sahip 
olmaları anlamına gelmektedir. Bu anlamda gündelik yaşam pratiklerinde 
ortak yönleri çoğunluktadır.  Özellikle Gürcistan’ın temel kodlarında 
Hristiyanlığın bulunması ve Hristiyanlığın ulusal bilinçle özdeşleşmesi 
önemli bir dinamiktir. Azınlıkta bulunan Gürcü Müslümanlar gündelik 
yaşam pratiklerini şekillendirirken ulusal kodlar üzerinden bir 
temellendirme yapmaktadır. Gürcü Müslümanların ailesinde en az birkaç 
tane Hristiyan akrabası bulunmaktadır. Bunlar daha çok ya evlilik yoluyla 
Hristiyan akraba edinilmekte ya da din değiştiren Gürcü Müslümanların 
varlığı bulunmaktadır. Bunun dışında sosyal çevrelerinde de Gürcü 
Hristiyanların bulunduğu bir gerçektir. Hem Gürcü Hristiyan sosyal 
çevrenin içerisinde bulunmak hem de Hristiyanlığın geçmiş kodlarında 
bulunması, Gürcü Müslümanların gündelik yaşam pratiklerini sözü edilen 
dinamikler ekseninde şekillendirmeleri söz konusudur. Bu çerçeveden 
bakıldığında Gürcü Hristiyan ve Gürcü Müslümanların kültürel olarak 
benzer yönleri çoğunluktadır. Gündelik yaşam pratikleri birlikte yaşamanın 
vermiş olduğu birliktelikle şekillenmektedir. Söz konusu birliktelik aynı 
zamanda, dini kimliklerine dayalı sorunların temelini oluşturmaktadır. 

“Müslümanlara yönelik baskı, Gürcistan coğrafyasında Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla ortaya çıkmış bir olgu değildir. Bu coğrafyada 
Rusya’nın etkin olmasıyla başlayan baskı sürecinin, Sovyet rejimiyle 
birlikte iyice artığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak Sovyet 
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döneminde söz konusu olan baskının tüm dinlere yönelik olduğu gerçeğini 
de unutmamalıyız. Bu anlamda, farklı dönemlerde Müslümanlara yönelik 
baskının niteliğinin değiştiğini vurgulamak ve Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasını takip eden süreçte Ortodoks Hristiyanlara tanınan özgürlük 
alanının Müslümanlara ve başka azınlık dinlerine tanınmadığını 
belirtmek gerekmektedir” (Aydıngün, 2016a:409). Özellikle ibadethane 
meseleleri, Gürcü Müslümanların ilgilendikleri temel sorunlar arasında 
bulunmaktadır. 

“Yüzlerce caminin inşası, çok sayıda medrese ve mahalli mektebin 
açılması, dini kitapların yayınlanması, Kur’an’a ve Arap diline artan ilgi, 
bu canlanmanın yansımalarıdır. İslami değerlere dönüş, Kuzey Kafkasya 
halklarının ulusal kültürlerinin canlanmasında önemli bir tarihi süreç 
olarak algılanmaktadır. Bölgede İslam’ın ve din eğitiminin yeniden 
canlanma süreci, İslam dünyasının ortak alanını oluşturma sürecinin 
önemli bir parçasıdır. Günümüzde, İslam eğitim sisteminin gelişimi ve 
modern eğitim alanına entegrasyonu, devlet yetkililerinin, din adamlarının 
ve İslam eğitim kurumlarının üzerinde durduğu en önemli meseledir” 
(Yusufoğlu, 2020:81). 

“Müslüman toplulukların ibadethaneler hususunda önemli bir 
mücadele verdikleri, özellikle Acara’da dikkat çekici boyut kazanan cami 
inşa etme talebi nedeniyle yaşanan sorunlar bulunmaktadır. Batum’da 
yapılması talep edilen cami konusunda yaşanan olaylar, ibadethane inşaatı 
meselesinin hassasiyetini gösteren en önemli örnek olarak karşımıza 
çıkarken, İslam’ın kamusal alandaki görünürlüğünün yarattığı sorunlara 
da işaret etmektedir. Batum’da ikinci bir cami inşası konusu uzun süredir 
gündemi işgal eden bir konu olmuştur, ancak Müslüman Acaralıların 
bu talebi sürekli olarak devlet yetkilileri tarafından reddedilmiştir. 
Devletin ikinci cami yapımına ilişkin kanaatinin müftülüğü de etkilediği, 
müftülüğün cami ihtiyacından ziyade yeni bir müftülük binasına ve dinî 
eğitim verilecek bir binaya duyulan ihtiyacın daha fazla olduğu görüşünü 
belirtmiş olmasından anlaşılmaktadır. Müftülüğün dile getirdiği bu 
ihtiyacın gerçek bir ihtiyaç olduğu açık olmakla birlikle cami talebinin de 
gerçek bir ihtiyaca tekabül ettiği gözlemlenmiştir” (Aydıngün, 2016a:411-
412). Gürcü Müslümanların, dini kimliklerine ile kamusal hayatta yer 
alıp ve görünürlüklerinin sembolü haline gelen ibadethane isteklerinin 
pek fazla karşılığının bulunduğu söylenemez. İsteklerinin karşılığının 
olmamasının nedeni, İsteklerinin ihtiyaç olup olmamasının ötesinde, 
Gürcü Müslümanların, hâkim din anlayışı olan Ortodoks Hristiyanlık 
karşısında azınlıkta kalmalarının bir sonucu olmasından ileri gelmektedir. 

Gürcistan Ortodoks Kilisesi, devletin maddi desteği ile Acara’da giderek 
daha fazla varlığını sürdürüyor ve bölgedeki Hristiyan dönüşümleri 
daha yaygın hale gelmektedir. Buna karşılık ise, bölgenin Müslüman 
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nüfusunun belirli kesimleri, esas olarak yerel İslami kurumlar için devlet 
finansmanının eksikliği ve bu kurumları yasal olarak kaydettirmenin 
zorluklarından ötürü, algılanan devlet ayrımcılığından duydukları 
memnuniyetsizliği ifade etmektedir (Liles, 2012). Gürcü Müslümanların 
yaşadıkları problemlerin temelinde, dini kimlikleri bulunmaktadır. Azınlık 
konumunda bulunan Gürcü Müslümanların, kamusal alanda görünür 
olmalarına dayalı istek ve talepleri bulunmaktadır. Söz konusu istek ve 
taleplerinin karşılığının bulunmaması ve çoğunluk konumunda bulunan 
Ortodoks Hristiyanlık karşısında ikincil öncelikte yer almalarına neden 
olmaktadır. Gözlemlerimiz kapsamında Acara Özerk Cumhuriyeti’nde 
bulunan Gürcü Müslümanların dini kimlikleriyle birlikte kamusal hayatta 
görünür olmalarına dayalı taleplerinin çok zor karşılık bulması, Gürcü 
Müslümanların karşılaştıkları önemli sorunlar arasında yer almaktadır. 

Acara’nın İslami kimliği azalırken, Gürcü Ortodoks Kilisesi (GOC) 
1990’lardan beri Acara’nın başkenti Batum ve batı ovalarında varlığını 
artırmıştır. Bugün İslam, cumhuriyetin doğu dağlık bölgelerinde (yukarı 
Acara), özellikle Khulo bölgesinde ve daha az ölçüde Şuakhevi ve Keda 
bölgelerinin daha kırsal alanlarında güçlü bir varlığını sürdürmektedir. 
Devletin mali desteği ile GOC, Yukarı Acara’da giderek büyüyen bir varlığını 
sürdürmekte ve bölgede Hristiyanlığa geçiş daha yaygın hale gelmektedir. 
Aynı zamanda bölgedeki Müslüman nüfusunun belirli kesimleri, esas 
olarak yerel İslami kurumlar için devlet finansmanı eksikliğinden ve bu 
tür kurumları yasal olarak kaydetmenin zorluklarından kaynaklanan, 
algılanan devlet ayrımcılığından memnuniyetsizliklerini ifade etmektedir 
(Liles, 2012).

Dini kimlik ekseninde gerçekleşen farklılaşmalar, sorunların temelini 
oluşturmaktadır. Her ne kadar ortak tarihsel geçmişe sahip olunsa da 
dini kimlik eksenindeki farklılaşmalar, önemli bir ayrımın temelini 
oluşturmaktadır. Ulusal bilinçle özdeşleşen Hristiyanlık hegemonyası 
altında bulunan Gürcü Müslümanlar, dini kurumların eksikliği, finansman 
desteğinin yetersiz olması ve çoğu alanda ayrımcılıkla karşılaşmaları 
olası durumlar arasında yer almaktadır. Özellikle Gürcü Hristiyanlar 
karşısında ikinci öncelik olarak konumlanmaktadırlar. Bu anlamda Gürcü 
Müslümanlar; ekonomiden, siyasete, eğitimden soyo-kültürel yaşama 
birçok alanda dini kimlik ekseninde yaşanan sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Ekonomik Sorunlar 

“Ekonomik açıdan Kafkasya’daki bölgeler ve demografik açıdan etnik 
gruplar arasında eşitsizlik vardır. Yerli etnik kültürler geleneksel bir 
karaktere sahiptirler. Etnik sınırlarla idarî sınırlar birbirine uymamaktadır. 
Toplumda etnik grupların sosyal statüleri değişiklik arz etmektedir” (Ayan, 
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2010: 21). Aynı Zamanda etnik ve dini farklılaşmalar genel olarak ekonomi 
ve çalışma hayatını etkilediği görülmektedir. 

Gürcistan temelinde Acara Özerk Cumhuriyeti ekonomisi büyük ölçüde 
tarıma ve hayvancılığa dayalıdır. Sovyet döneminde bölgede önemli sanayi 
üssü ve fabrikaları mevcuttu. Khulo ve Shuakhevi’nin idari merkezleri 
bir zamanlar sırasıyla tekstil ve meyve suyu fabrikalarına ev sahipliği 
yapıyordu ve her ikisi de bağımsızlıktan sonra kapatıldı. Ek olarak, Sovyet 
döneminde bölgenin sahip olduğu herhangi bir sanayi üssü büyük ölçüde 
ortadan kalkmıştır. Ayrıca Tbel Absuseridze Eyalet Üniversitesi dışında 
Acara’da yükseköğrenim için bir seçenek olmadığı için, yerel ücretler 
düşük kalmakta ve yoksulluk yaygın bir hale gelmektedir. Sonuç olarak, 
genç Acaralıların çoğu Gürcistan’ın başka yerlerinde eğitim ve çalışma 
fırsatlarını tercih ediyor. Ekonomik durum, genç Acaralıların Gürcistan’ın 
diğer bölgelerine taşınması için önemli bir itici faktör ve dolayısıyla 
dönüşümler için dolaylı bir katalizör oluşturmaktadır (Liles, 2012). Genel 
olarak Gürcistan’da Sovyet döneminden sonra işsizlik yoğunlaşmaya 
başlamıştır. Bu anlamda etnik ve dinsel faktör fark etmeden Gürcistan’dan 
başka ülkelere ekonomi temelli göçler yaşanmaktadır. Gürcistan’dan diğer 
ülkelere ve özellikle Karadeniz sınırında bulunan Türkiye’ye günübirlik iş 
göçü şeklinde ya da uzun süreli göçler söz konusu olabilmektedir. Genel 
işsizlik sorununun yanı sıra Gürcistan’da etnik ve dinsel temelli işsizlik 
sorunu da bulunmaktadır. Özellikle Gürcü Müslümanların sözü edilen 
eşitsizliklerle karşılaşma durumları olduğu gözlemlenmiştir. 

“Gürcistan’daki Müslümanlarda yüksek eğitim oranının düşük 
olduğu görülmüştür. Bu durumun Gürcistan toplumuna entegrasyonu 
zorlaştırdığını, belirli görevlere gelinmesinin önünde önemli bir engel 
teşkil ettiğini belirtmek gerekmektedir. Müslüman azınlıklarda üniversite 
mezunlarının sayısının azlığının neden olduğu işsizlik, düşük gelirli bir 
yaşam, siyasetle ilgilen(e)meme, toplumda saygın görevlere gelememe 
gibi sorunların Müslümanların kapalı bir topluluk biçiminde, mekânsal 
olarak ayrışmış yaşamlarını devam ettirmelerine neden olmakta ve bu da 
entegrasyonun sınırlı bir şekilde gerçekleşmesi anlamına gelmektedir” 
(Aydıngün, 2016a:413). Gürcü Müslümanlar arasında eğitim oranının 
düşük olması, yaygın işsizlik ya da düşük ücret ile karşılaşma olasılıkları 
daha yüksektir. Ayrıca Gürcü Müslümanların dini kimliklerine dayalı 
olarak iş bulmakta zorlandıkları da bir gerçektir. 

“Acara’da işsizlik oranının yüksek olduğu, Müslüman azınlıkların devlet 
kurumlarında iş bulmakta sıkıntı yaşadıkları için genellikle özel sektöre 
yönelmektedir. Ayrıca Acaralılar devlet kurumunda iş bulabilseler bile 
yüksek makamlara atanamamaktadırlar. Bu anlamda Müslüman kesim, 
orta ve alt sınıfa mensup olmaktadırlar” (Gürsoy ve Katliarou, 2016:204).  
Dini kimliklerine dayalı olarak devlet kurumlarında iş bulamayan Gürcü 
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Müslümanlar, genelde özel sektöre yönelmektedir. Devlet kurumunda 
yer alsalar bile önemli makamlara erişimde dini kimliklerin engel olduğu 
görülmektedir. Kamu kurumunda yer alabilmek için Gürcü Müslümanların 
dini kimliklerini gizlemek durumunda kalmak koşuluyla ancak devlet 
kurumunda yer alabilmektedir. Bu şekilde iş bulamayan Gürcü 
Müslümanlar Gürcistan’ın genel olumsuz ekonomik durumuna koşut 
olarak farklı ülkelere iş bulabilmek amaçlı göç etmeyi tercih etmektedirler. 

Hristiyanlık, Gürcü milliyetçiliği ve sosyal hareketlilik arasındaki 
kesişme açısından özellikle belirgin bir hatta yer almaktadır. Sovyetler 
Birliği’nin çöküşünden bu yana modern Gürcü ulusal kimliği anlayışı, 
neredeyse tamamen Hıristiyanlıkla ilişkilendirilmiştir. Bu anlamda 
Acaralılar ve özellikle genç Acaralılar eğitime ve ekonomik fırsatlara 
erişimi, genellikle Hristiyanlığın baskın din olduğu şehirlere ve bölgelere 
taşınmayı gerektirmektedir.  Acara’daki pek çok insan -özellikle de 
genç insanlar- büyük ölçüde Gürcü ulusunun daha meşru üyeleri olarak 
algılanmak için bu yapısal gelişmeler ışığında dini kimliklerini yeniden 
yapılandırma yolunu tercih etmektedirler (Liles, 2012). Gürcistan’da kalıp 
Gürcistan iş imkanlarından faydalanmak isteyen Gürcü Müslümanların 
din değiştirdikleri olası bir durumdur. Çoğunluğunu Hristiyan Gürcülerin 
oluşturduğu ve Hristiyanlığın hegemonyası altında bulunulan koşullarda 
Gürcü Müslümanlar, iş bulabilmek ya da devlet kurumlarında yer alabilmek 
için dini kimliklerini yeniden şekillendirmekte, din değiştirmektedirler. 

Dini dönüşüm, Acara’da genç nüfus arasında yüksek olduğu 
görülmektedir. Özellikle Hristiyanlığa geçme oranları çok yüksektir. 
Fakat Acara’nın kırsal kesiminde bulunan Gürcü Müslümanlar kendi dini 
kimliklerini koruyabilmekte, dinlerini değiştirmemektedirler.  Bununla 
birlikte, yükseköğrenim ve istihdam fırsatları aramak için Batum’a 
veya Gürcistan’ın başka bir bölgesine taşınırlarsa, sosyal dışlanmadan 
kaçınmak için genellikle dini inançlarını yeniden yapılandırmaları 
yönünde baskı vardır (Liles, 2012). Acara’nın kırsal kesiminde Gürcü 
Müslümanlar yoğunlukta yaşamaktadır. Bu yapı itibariyle dini kimliklerini 
koruyabilmekte, din kimliklerini yeniden yapılandırmamaktadırlar. Şehir 
merkezinde Gürcü Hristiyanlar çoğunlukta yaşamaktadırlar. Bu nedenle 
Gürcü Hristiyanlar dini kimliklerini korumakta zorlanabilmektedirler. 
Bunun dışında iş bulabilmek ve devlet kurumunda yer almak isteyen 
Gürcü Müslümanlar ya dini kimliklerini gizlemekte ya da dini kimliklerini 
değiştirmektedirler. Ayrıca Gürcistan’ın genel ekonomik durumundan 
dolayı iş bulamayan Gürcü Müslümanlar farklı şehirlere ya da farklı 
ülkelere göç etmeyi tercih etmektedirler. 

Eğitim Sorunu 

“8 Nisan 2005’te çıkarılan Genel Eğitim Yasası’nın 13. Maddesinin 1. 



Kafkasya’da Müslüman Olmak:Batum’daki Gürcü Müslümanların Karşılaştıkları Sorunlar

105

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2021 / 32: 93-114

Fıkrasına göre okullarda zorunlu din eğitimi kaldırılmış ve eğitimcilerin 
ayrımcılığa yol açacak dini söylemlerde bulunması yasaklanmıştır. Temel 
eğitim kurumlarında dini sembollerin bulunması yasaklanmış ve din 
dersleri kaldırılmıştır. Öğrencinin dini eğitim almak istemesi halinde 
ders saatlerinin dışında bu eğitimi alabileceği ibaresi bulunmaktadır. 
Yapılan yasal düzenlemelere rağmen, eğitim kurumlarında kültürlerarası 
hoşgörünün oldukça düşük olduğu görülmüştür. Hatta birçok ders 
kitabında Ortodoks Hristiyanlık ve diğer azınlık dinlerinden bahsederken 
biz ve onlar ayrımına vurgu yapılmaktadır” (Gürsoy ve Katliarou, 2016:200-
201). Eğitim sisteminde dini azınlıkların ötekileştirilip, derslerde çoğunluk 
olan Ortodoks Hristiyanlık temele alınmaktadır. Bu anlamda azınlık 
statüsünde bulunan Gürcü Müslümanlar eğitim sistemi içerisinde yer 
alırken, sözü edilen olumsuz durumla karşılaştıkları bir gerçektir. Ayrıca 
dini kimliklerine ait dini eğitim almaları da azınlıkların özellikle Gürcü 
Müslümanlar için bir diğer problem sahasında bulunmaktadır. 

“Kuzey Kafkasya’da İslam eğitimi, geçmişten günümüze toplumun 
hayatında büyük bir rol oynamıştır. 18.-19. yüzyıllara gelindiğinde, bölgede 
evlerde Kur’an derslerinden, mektep ve medrese eğitiminden oluşan 
aşamalı bir din eğitimi sistemi oluşmuştur. Çarlık Rusya’sının Müslüman 
bölgelerde yürüttükleri Ruslaştırma ve İslam eğitimini engelleme siyaseti 
neticesinde, Müslüman nüfusun büyük bir kısmı, ancak asgari seviyede bir 
din eğitimi alabilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında, Kuzey Kafkasya’daki İslam 
eğitim sisteminin bir durgunluk yaşadığı anlaşılmış, o zamanın aydınları, 
din eğitiminin yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüştür. Eğitim 
sisteminin zamanın gereksinimlerini karşılayabilmesi için yüzyıllarca 
değişmeyen ders kitaplarının yenilenmesi, ders müfredatının başka 
derslerle zenginleştirilmesi ve eski öğretim yöntemlerinin değiştirilmesi 
gerektiğini savunmuşlardır. Sovyet iktidarı yıllarında bozulan İslam eğitim 
sistemi, 20. yüzyılın sonlarında yeniden canlanma fırsatı yakalamıştır. 
Bölge halkı arasında İslam eğitimi odaklı, geniş bir din eğitimi çalışması 
yürütülmeye başlanmıştır. Geçen yüzyılda ortadan kaldırılmış olan bir 
eğitim sistemini günümüzde yeniden oluşturmaya çalışmak, din eğitiminin 
temel meselesini teşkil etmektedir” (Yusufoğlu, 2020:99). 

“Müslüman Acaralılar, Borçalı Türkler, Kistler ve Ahıska Türklerinin 
ortak sorunlarından biri, din eğitimi, özellikle de yüksek din eğitimidir. 
Gürcistan’da yüksek din eğitimi almanın mümkün olmamasının, dinî eğitim 
almak isteyenlerin yurt dışına gitmelerine neden olduğu, yurt dışında eğitim 
alan din adamlarının da birçok durumda ülkelerine geri döndüklerinde 
kendi kültürlerini dışlama eğiliminde olabildikleri anlaşılmıştır. İlk ve 
ortaöğretimde İslam’a yönelik ön yargıların gerek öğretmenler gerekse 
de okul kitapları ve Müslüman olmayan öğrenciler aracılığı ile Müslüman 
öğrencilere yansımaktadır. Bu tür ayrımcılıklara ek olarak Müslüman 
öğrencilerin kendi dinlerini öğrenmelerini sağlayacak eğitim olanaklarının 
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devlet tarafından sağlanmadığını ve bunun sadece ilk ve ortaöğretim için 
değil, yüksek eğitim için de geçerli olmaktadır” (Aydıngün, 2016a:411). 
Bu anlamda son on yılda önemli sayıda Acaristanlı Müslüman genç din 
eğitimlerini yurtdışında almaktadır. Türkiye’nin dini idaresi Diyanet bu 
konuda özellikle aktiftir (Sanikidze ve Walker, 2004). Azınlık konumunda 
bulunan Gürcü Müslümanlar, genel eğitim kapsamına dâhil olurken, 
hâkim dini anlayış olan Ortodoks Hristiyanlık hegemonyası altında 
sürdürmektedirler. Eğitim kapsamı içerisinde Hristiyanlığa ait sembolik 
olan veya olmayan değerleri içeren bir eğitim almaktadırlar. Bunun dışında 
dini eğitim almak isteyen Gürcü Müslümanların kapsamlı bir dini eğitim 
almaları pek söz konusu değildir. Kendi koşul ve imkânları çerçevesinde 
oluşturulan eğitim içerisinde dini eğitimlerini alabilmektedirler. Ayrıca 
kapsamlı bir dini eğitim almak isteyen Gürcü Müslümanlar, farklı 
ülkelere, özellikle Türkiye’ye geldikleri gözlemlenmiştir. Türkiye, Gürcü 
Müslümanların iş imkanlarının yanı sıra dini eğitim almak isteyenler için 
de alternatif bir tercih olagelmektedir. 

Siyasete Katılım ve Siyasette Temsil Sorunu

“Dinî aktörlerin, özellikle de çoğunluk dininin aktörlerinin siyaseti, siyaset 
kurumlarını etkilediği ve dinî toplulukları manipüle edebildikleri birçok 
ülkede görülmektedir. Öte yandan, devletin çoğunluk dinine destek vermesi 
de Gürcistan’da olduğu gibi, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Günümüzde 
Gürcistan Müslümanlarının deneyimledikleri sorunların temelinde esasen 
sekülerliği bir ilke olarak benimsemiş Gürcistan devletinin çeşitli toplumsal 
dinamikler nedeniyle bu ilkeyi hayata geçirme konusundaki eksikleri ve 
dolayısıyla ulusu inşa ederken bu ilkeyi merkeze koyamaması yatmaktadır. 
Neticede, Müslümanlar büyük ölçüde dışlanmakta, Gürcü ulusunun bir 
parçası olarak tanımlanmamaktadırlar” (Aydıngün, 2016b:10).

“Gürcistan’ın bağımsızlık sonrası Batı’yla bütünleşme politikasının 
önemli haklarından biri de azınlık hakları konusunda atmış olduğu 
adımlardır. Gürcistan’ın ulus inşa sürecinde izlemiş olduğu etno merkezci 
tutum demokratikleşme süreci ile bir arada yürütülmüştür. Gürcü ulusal 
kimliğinin dil, etnisite ve din unsurları üzerine bina edilmesi ve Gürcü 
Ortodoks Kilisesinin Gürcü tarihi, toplumu ve siyasi hayatında etkin bir 
unsur olması, Gürcistan’da Gürcü milli kimliği Gürcistan vatandaşlığı olmak 
üzere iki katmanlı bir yapı yaratmıştır. Her Gürcü, Gürcistan vatandaşı 
olurken, her Gürcistan vatandaşı Gürcü ulusunun bir bireyi olamamakta, 
Gürcistan’da yaşayan azınlık grupları da toplumsal hiyerarşinin en alt 
basamaklarında yer almaktadırlar. Gürcistan’daki etnik demokrasi gereği, 
hâkim unsur olan titüler grup (Gürcü Hristiyan Ortodokslar), devletin asli 
unsuru konumunda bulunmaktadır” (Gürsoy ve Tulun, 2016:83). Her ne 
kadar demokratik bir hareket eksenin hareket edilmeye çalışılsa da Gürcü 
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Müslümanların, Gürcü ulusunun bireyi olarak algılanmasının söz konusu 
olabilmesi zordur. Bu durum gündelik yaşam pratiklerinde, ekonomik 
yaşamda olduğu gibi siyasi platformda da görülmektedir. 

“Bir azınlık grubun siyasi temsilinin en üst seviyede gerçekleşebileceği 
öz yönetim şansı, Acara’nın özerklik statüsünün zayıflaması ile iyice 
zayıflamıştır.  Acara’nın özerklik statüsü Müslüman halkı de facto olarak 
ele almış, bölgenin idari yapısının yasal düzenlemesinde Müslümanların 
ismi hiçbir zaman açık bir şekilde geçmemiştir. Acara’nın özerklik 
statüsünün zayıflatılması ve bölgenin artık coğrafi bir karakter taşıması, 
temelini Ortodoks Hristiyanlıktan alan Gürcü ulus kimliğinin bölgede 
daha belirgin bir hale gelmesini sağlamıştır. Müslüman Acaralıların 
betimsel siyasi temsilini olumsuz etkileyen yerel yönetimdeki gelişmelere 
ek olarak yerel ya da ulusal meclise seçilmiş Müslüman milletvekillerinin 
sayıca az oldukları da yadsınamaz bir gerçektir. Bazı milletvekillerinin 
Müslüman kimliğini açıklamaktan çekinmeleri nedeniyle bu temsilcilerin 
sembolik temsilciliğinin, yani Müslüman azınlığın ne kadar iyi temsil 
edildiğine yönelik öznel algı zayıf olduğuna yöneliktir” (Gürsoy ve 
Katliarou, 2016:210-211). Müslüman kimliğine sahip olan Gürcülerin, dini 
kimliklerinden dolayı belirli makamlarda yer almaları zor bir durumdur. 
Belirli makamlarda yer alan Müslüman Gürcülerin ise, dini kimliklerini 
gizledikleri açıktır. Ekonomik kaygıların yanı sıra siyasette de temsil 
sorunun temelinde dini kimlikler bulunmaktadır. Bu yüzden de siyasette 
temsil sorunu da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
anlamda Gürcü Müslümanların maruz kaldıkları ayrımcılık vakalarının 
devlete iletebilmesi açısından önemli bir yere sahip olmasına rağmen, 
Müslüman temsilciler dahi sözü edilen ayrımcılığa maruz kalmaktadır. 
Dolayısıyla Gürcü Müslümanların temsil edilmeleri, azınlık haklarının 
korunması sekteye uğramaktadır. 

“Acara Parlamentosunda çok az sayıda Müslüman milletvekili olması, 
maruz kaldıkları ayrımcılıklara işaret eder niteliktedir. Bu bağlamda 
Müslümanların siyasete katılımda karşılaştıkları zorlukları, istihdam 
sorunlarını, eğitim alanında yaşanan sorunların bir kısmını ülkede yaşanan 
genel sorunların bir parçası olarak değerlendirmek mümkünse de bu 
sorunların önemli bir kısmının başka bir dine mensup olmalarından, yani 
Müslüman olmalarından kaynaklandığı açıktır” (Aydıngün, 2016a:413-
414). Acara’nın Gürcistan ile olan kültürel ve etnik ilişkisinin, dönüşüm 
sürecini kolaylaştırdığı ve birçok durumda, bölgedeki Müslümanların 
çoğu arasında bile ulusal kimliğin dini kimliğe göre önceliğine yol açtığı 
görülmektedir (Liles, 2012). Siyasette temsil edilme problemi, Gürcü 
Müslümanlar arasında önemli bir problem olagelmektedir. Devlet 
kurumunda iş sahibi olamayan ya da iş bulabilseler bile belirli makamlarda 
yer alamayan Gürcü Müslümanlar, siyasette temsil edilme ya da siyasi 
platformda yer alabilmeleri söz konusu olamamaktadır. Milletvekili 
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olabilmek için ya Müslüman kimliğine sahip olunmayacak (resmi 
olarak böyle bir anlayışın olmamasına rağmen pratikte karşılaşılan bir 
durumdur) ya da Müslüman kimliğinin açıklanması tercih edilmeyecektir. 
Bu anlamda Gürcü Müslümanların temsil edilebilmeleri sembolik bir 
görünüm almaktadırlar.  Dolayısıyla kendi problemlerini iletebilmelerinde 
ve dolayısıyla problemlerin çözümünde Gürcü Müslümanlar büyük 
problem yaşamaktadırlar.  Bu anlamda azınlık statüsünde bulunan Gürcü 
Müslümanlar, dini kimliklerinden dolayı yaşadıkları problemleri bertaraf 
etmenin yolunu, din değiştirmekte ya da dini kimlikleri eksenin kamusal 
hayatta görünür olmamayı tercih etmekte bulmaktadırlar. 

Sonuç

Küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada etkilerinin görüldüğü değişme ve 
gelişmelerin birini kimlik tartışmaları oluşturmaktadır. Kimlik tartışmaları 
özellikle etnik ve dini meseleler üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. 
Siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerin merkezinde hem yerelleşme 
hem de ulus ötesi dinamiklerin mevcut olması kimlik tartışmalarına 
yeni bir boyut kazandırdığı söylenebilir. Özellikle farklı sosyo-kültürel 
grupların yeniden yorumlanmasına açık kapı bırakmıştır. Farklı etnik ve 
dinsel grupların mevcut olduğu, kimlik tartışmaların odağında bulunan 
bir bölgedir. Kafkasya farklı göç hareketlerinin merkezinde bulunması 
nedeniyle, pek çok etnik halk topluluğunu bir arada bulundururken, 
aynı zamanda pek çok kültüre de ev sahipliği yapmaktadır. Sözü edilen 
farklılıklar aynı zamanda, tartışma ve gerginliklerin de en başat nedenini 
oluşturmaktadır. Bu anlamda etnik ve dinsel olarak farklı kimlikleri 
barındıran ve aynı zamanda gerginliklerin yaşandığı Kafkas ülkelerinden 
birini Gürcistan ve kimliklik meselelerinden birini ise, Gürcü Müslümanlar 
oluşturmaktadır. 

Gürcistan, uzun süre SSCB hâkimiyeti altında kalmıştır. Sözü edilen 
hâkimiyet sürecinde sosyalist bir ulus-devlet yapısı içerisinde kendi 
kimliklerini oluşturmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve Soğuk 
Savaş’ın son bulmasıyla birlikte kimliklerini yeniden tanımlamış ve 
kurgulamışlardır. Ortodoks Hristiyanlığın ulusal bilinçle özdeşleşmesi, 
Müslüman kimliğine sahip olanların öteki konumunda yer alması 
anlamına gelmektedir. Sözü edilen durum nihayetinde, dini kimliklere 
dayalı gerginliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle Gürcü 
Müslümanların yoğunlukta yaşadığı Acara Özerk Cumhuriyeti, hâkim din 
anlayışı olan Hristiyanlık karşısında Müslümanlar azınlıkta kalmış ve pek 
çok sorun yaşanmıştır.

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti, Gürcü Müslümanların yoğunlukta 
yaşadıkları mekânlardan birisidir. Özellikle şehir merkezinden ziyade 
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kırsal kesimlerde daha çok Müslüman kimliğine sahip Gürcü yaşamaktadır. 
Şehir merkezine yaklaştıkça Müslüman kimliğine sahip olan Gürcülerde 
yoğunlaşma azalmaktadır. Gürcü Hristiyanların çoğunlukta olması ve 
Gürcü Müslümanların azınlıkta bulunması, gündelik yaşam için önemli 
bir dinamik oluşturmaktadır. Etnik birlikteliğe rağmen dinsel farklılık, 
Gürcülerin kültürel açıdan birbirinin benzeri, dinsel açıdan birbirlerinin 
farklısı olarak konumlanmalarına neden olmaktadır. Hem kültürel olarak 
birlikte hem de dinsel olarak birbirlerinin ötekisi olarak kimliklerini 
tanımlamaktadırlar. 

Gürcü Müslümanların birlikte yaşamanın vermiş olduğu deneyimle, 
ailelerinde ya da sosyal çevrelerinde Hristiyan tanıdık, eş, dost ve 
akrabaları bulunmaktadır. Özellikle Hristiyan akrabası bulunan Gürcü 
Müslümanlar ya evlilik yoluyla ya da din değiştirme nedeniyle Hristiyan 
akraba edinmektedirler. Dolayısıyla hem Gürcü Hristiyan sosyal 
çevrenin içerisinde bulunmak hem de Hristiyanlığın hâkim din anlayışını 
oluşturması, Gürcü Müslümanların gündelik yaşam pratiklerini sözü 
edilen dinamikler ekseninde şekillendirmelerine neden olmaktadır. 
Gündelik yaşam pratikleri, birlikte yaşamanın vermiş olduğu birliktelikle 
şekillenmektedir. Bu durum aynı zamanda sorunların da kaynağını 
oluşturmaktadır. Azınlıkta bulunan Gürcü Müslümanlar, hâkim din anlayışı 
karşısında konumlanmalarından kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar. 

Gürcü Müslümanların yaşadıkları sorunların başında ekonomi ve 
çalışma hayatı gelmektedir. Gürcistan’da Sovyet döneminden sonra 
işsizlik yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu anlamda etnik ve dinsel faktör 
fark etmeden Gürcistan’dan başka ülkelere ekonomi temelli göçler 
yaşanmaktadır. Gürcistan diğer ülkelere ve özellikle Karadeniz sınırında 
bulunan Türkiye’ye günübirlik iş göçü şeklinde ya da uzun süreli göçler 
söz konusu olabilmektedir. Genel işsizlik sorununun yanı sıra Gürcistan’da 
etnik ve dinsel temelli işsizlik sorunu da bulunmaktadır. Özellikle Gürcü 
Müslümanların sözü edilen durumla karşılaşma durumları olduğu 
gözlemlenmiştir. Müslüman kimliğine sahip olan Gürcülerin, dini 
kimliklerinden dolayı devlet kurumunda yer almaları pek mümkün 
değildir. Devlet kurumunda yer alsalar bile belirli makamlara atanmaları 
çok daha zordur. Bu anlamda devlet kurumlarında yer almak için ya dini 
kimliklerin gizlendiği ya din değiştirdikleri ya da özel kurumlarda yer 
aldıkları gözlemlenmiştir.

Ekonomik kaygıların yanı sıra siyasette de temsil sorunun temelinde 
dini kimlikler bulunmaktadır. Bu yüzden de siyasette temsil sorunu 
da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Gürcü 
Müslümanların maruz kaldıkları ayrımcılık vakalarının devlete iletebilmesi 
açısından önemli bir yere sahip olmasına rağmen, Müslüman temsilciler 
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dahi sözü edilen ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Dolayısıyla Gürcü 
Müslümanların temsil edilmeleri, azınlık haklarının korunması sekteye 
uğramaktadır. Devlet kurumunda iş sahibi olamayan ya da iş bulabilseler 
bile belirli makamlarda yer alamayan Gürcü Müslümanlar, siyasette temsil 
edilme ya da siyasi platformda yer alabilmeleri söz konusu olamamaktadır. 
Milletvekili olabilmek için ya Müslüman kimliğine sahip olunmayacak ya 
da Müslüman kimliği ile kamusal hayatta gizlenecektir. Bu anlamda Gürcü 
Müslümanların temsil edilebilmeleri sembolik bir görünüm almaktadırlar. 

Her ne kadar ortak tarihsel geçmişe sahip olunsa da dini kimlik 
eksenindeki farklılaşmalar, önemli bir ayrımın temelini oluşturmaktadır. 
Ulusal bilinçle özdeşleşen Hristiyanlık hegemonyası altında bulunan 
Gürcü Müslümanlar, dini kurumların eksikliği, finansman desteğinin 
yetersiz olması ve çoğu alanda ayrımcılıkla karşılaşmaları olası durumlar 
arasında yer almaktadır. Özellikle Gürcü Hristiyanlar karşısında ikinci 
öncelik olarak konumlanmaktadırlar. Bu anlamda Gürcü Müslümanlar; 
ekonomiden, siyasete, eğitimden soyo-kültürel yaşama birçok alanda dini 
kimlik ekseninde yaşanan sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Eğitim sisteminde dini azınlıkların ötekileştirilip, derslerde çoğunluk 
olan Ortodoks Hristiyanlık temele alınmaktadır. Bu anlamda azınlık 
statüsünde bulunan Gürcü Müslümanlar eğitim sistemi içerisinde yer 
alırken, sözü edilen olumsuz durumla karşılaştıkları bir gerçektir. Ayrıca 
dini kimliklerine ait dini eğitim almaları da azınlıkların özellikle Gürcü 
Müslümanlar için bir diğer problem sahasında bulunmaktadır.

Sonuç olarak Gürcistan’da Gürcü Müslümanlar dinsel olarak azınlıkta 
kalan bir gruptur. Gürcü ulusal kimliği karşısında öteki olarak konumlanan 
Gürcü Müslümanlar, yaşadıkları ülkeye eklemlenme deneyimlerinde 
pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Aynı etnik kimliğe dâhil olmalarına 
rağmen, farklı dinsel anlayışları Gürcü Müslümanların, yaşadıkları 
ülkenin ötekisi olarak konumlanmalarına neden olmaktadır. Kendilerini 
Gürcü Hristiyanlardan ayrı olarak görülmekte, gündelik yaşam pratikleri 
bu eksende şekillenmektedir.
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Extended Abstract

Identity discussions constitute one of the changes and developments that have 
effects all over the world with the effect of globalization. It is seen that identity 
discussions take place especially over ethnic and religious issues. It can be 
said that the existence of both localization and transnational dynamics at the 
center of political, economic and cultural developments adds a new dimension 
to identity debates. In particular, it left the door open to the reinterpretation of 
different socio-cultural groups. It is a region where different ethnic and religious 
groups exist and identity is at the center of the debate. As the Caucasus is at 
the center of different migration movements, it hosts many ethnic peoples and 
many cultures at the same time. The aforementioned differences also constitute 
the main cause of controversy and tensions. In this sense, Georgia is one of the 
Caucasian countries with different ethnic and religious identities and at the 
same time experiencing tensions, and one of the identity issues is Georgian 
Muslims. Georgia remained under the rule of the USSR for a long time. They 
formed their own identities within a socialist nation-state structure during the 
aforementioned domination process. With the collapse of the Soviet Union 
and the end of the Cold War, they redefined and constructed their identities. 
The identification of Orthodox Christianity with national consciousness means 
that those who have a Muslim identity are in the other position. This situation 
ultimately led to tensions based on religious identities. Especially in Adjara 
Autonomous Republic, where Georgian Muslims live, Muslims remained in 
the minority and many problems were experienced in the face of Christianity, 
which is the dominant religious understanding.

The Autonomous Republic of Georgia Adjara is one of the places where 
Georgian Muslims live. Georgians who have a Muslim identity especially live 
in rural areas rather than in the city center. The concentration of Georgians, 
who have a Muslim identity, decreases as they get closer to the city center. 
The majority of Georgian Christians and the minority of Georgian Muslims 
constitute an important dynamic for daily life. Despite ethnic unity, religious 
diversity causes Georgians to be positioned as culturally similar and religiously 
different. They define their identities as one another, both culturally and 
religiously. With the experience of living together, Georgian Muslims have 
Christian acquaintances, spouses, friends and relatives in their families or 
social circles. Georgian Muslims, especially those with Christian relatives, 
acquire Christian relatives either through marriage or because of conversion. 
Therefore, being in the Georgian Christian social environment and Christianity’s 
formation of the dominant religious understanding cause Georgian Muslims to 
shape their daily life practices in the axis of the mentioned dynamics. Everyday 
life practices are shaped by the coexistence of living together. This situation is 
also the source of the problems. Georgian Muslims, who are in the minority, 
experience problems due to their positioning against the dominant religious 
understanding.
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Economics and business life are the main problems faced by Georgian 
Muslims. Unemployment started to intensify in Georgia after the Soviet 
period. In this sense, economy-based migrations are experienced from Georgia 
to other countries without realizing ethnic and religious factors. Georgia 
borders the Black Sea to other countries and especially in the form of daily 
business migrated to Turkey or long-term migration can be said. In addition 
to the general unemployment problem, there is also an ethnic and religious 
based unemployment problem in Georgia. It has been observed that especially 
Georgian Muslims have encountered the mentioned situation. Georgians, who 
have a Muslim identity, are unlikely to be in the state institution due to their 
religious identity. It is much more difficult for them to be appointed to certain 
positions, even if they are located in the state institution. In this sense, it has 
been observed that in order to take part in state institutions, they either hide 
their religious identities, convert to religion or take part in private institutions. 
In addition to economic concerns, religious identities lie at the root of the 
problem of representation in politics. Therefore, the problem of representation 
in politics also emerges as an important problem. In this sense, even Muslim 
representatives are subject to the mentioned discrimination, although they 
have an important place in conveying the discrimination cases that Georgian 
Muslims are subjected to to the state. Therefore, representation of Georgian 
Muslims and protection of minority rights are interrupted. Georgian Muslims, 
who cannot have a job in the state institution or cannot take a place in certain 
positions even if they can find a job, cannot be represented in politics or take 
part in the political platform. In order to become a deputy, one will either not 
have a Muslim identity or be hidden in public life with a Muslim identity. In this 
sense, the representation of Georgian Muslims takes a symbolic appearance.

Although it has a common historical background, the differences in the 
axis of religious identity constitute the basis of an important distinction. 
Georgian Muslims, who are under the hegemony of Christianity identified 
with national consciousness, are among the possible situations where they lack 
religious institutions, lack of financial support and face discrimination in many 
areas. They are positioned as the second priority especially against Georgian 
Christians. In this sense, Georgian Muslims; They are faced with problems 
in the axis of religious identity in many areas from economy to politics, from 
education to socio-cultural life. In the education system, religious minorities 
are marginalized and Orthodox Christianity, which is the majority in the 
lessons, is taken as a basis. In this sense, while Georgian Muslims, who are in 
minority status, are included in the education system, it is a fact that they face 
the mentioned negative situation. In addition, receiving religious education 
belonging to their religious identity is another problem area for minorities, 
especially for Georgian Muslims.

As a result, Georgian Muslims are a religious minority group in Georgia. 
Positioned as the other against the Georgian national identity, Georgian 
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Muslims face many problems in their experience of articulation to the country 
they live in. Although they belong to the same ethnic identity, their different 
religious understanding causes Georgian Muslims to be positioned as the other 
of the country they live in. They are seen as separate from Georgian Christians, 
and their daily life practices are shaped in this axis.
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Xilafətin Ticarət Əlaqələrində 
Cənubi Qafqaz Şəhərlərinin Rolu

Hilafetin Ticari İlişkilerinde 
Güney Kafkasya Şehirlerinin Rolü

The Role of the Cities of the South Caucasus
 in the Trade Relations of the Caliphate

Yegane ÇAĞLAYAN*

Erhan ÇAĞLAYAN**

Öz

VII. Yüzyılda Hilafetin kurulmasıyla uluslararası ticaret yeni bir aşamaya 
girmiş oldu. Önceki yüzyıllarda, Roma İmparatorluğu ile Sasani devleti 
arasındaki rekabet şeklinde devam eden ticaret ilişkileri, İslam hukukunun 
ve İslam devletinin himayesinde daha yaygın hale geldi. Güney Kafkasya 
ülkelerinin Hilafete tabi ettirilmesiyle bu bölgenin şehirleri büyük İslam 
ekonomisinin bir parçası haline geldi. Zanaat ve ticaret merkezleri olarak 
bilinen Barda, Derbent, Bakü, Samandar, Itil ve Tiflis VIII.Yüzyılın başlarına 
doğru Hilafetin ana ticaret mıntakalarına dönüştüler. Güney Kafkasya 
şehirleri, elverişli coğrafi konumu ve üretimi nedeniyle, Hilafetin hem 
Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney ilişkilerinde önemli bir rol oynamışlar. Bu 
şehirlerin birçoğunun Hazar Denizi kıyılarında yer alması ve Karadeniz 
bölgesine yakın olması nedeniyle VIII-X yüzyıllar boyunca bu aktif 
rollerini sürdürmelerine yol açmıştır. Hilafetin gerilemesinden sonra bile 
uluslararası ticarette önemini yitirmeyen Güney Kafkasya şehirleri, gerek 
Büyük İpek Yolu’nun ana yönlerinde gerekse de Kuzey ticaretinde büyük 
imparatorlukların dikkatini çekmiştir. Güney Kafkasya şehirlerinin Hilafetin 
ticari ilişkilerine aktif katılımı, VIII-X yüzyıllar Arap kaynaklarına da geniş 
ölçüde yansımıştır. Bu kaynaklardan sağlanan bilgilerin arkeolojik ve 
nümismatik materyallerle karşılaştırmalı tahlili, Güney Kafkasya’nın VIII-X 
yüzyıllarda Hilafetin ekonomik sistemindeki rolünü belirlemeye yardımcı 
olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hilafet, Güney Kafkasya, şehirler, ticaret, ticaret 
yolları.
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Xülasə

VII yüzillikdə Xilafətin yaranması ilə beynəlxalq ticarət də yeni mərhələsinə 
daxil oldu. Daha öncəki yüzilliklərdə Roma imperiyasının və Sasani 
dövlətinin rəqabəti şəklində gedən ticarət əlaqələri müsəlman hüququnun və 
müsəlman dövlətinin himayəsi altına keçərək, daha geniş miqyas almış oldu.
Cənubi Qafqaz ölkələrinin də Xilafətin tərkibinə daxil olması ilə, bu bölgənin 
şəhərləri böyük bir Islam iqtisadiyyatının tərkib hissəsi oldular. Sənətkarlıq 
və ticarət mərkəzləri olaraq tanınan Bərdə, Dərbənd, Bakı, Səməndər, İtil, 
Tiflis VIII yüzilliyin əvvəllərinə doğru Xilafətin ticarət əlaqələrinin başlıca 
məntəqələrinə çevrildilər.Cənubi Qafqaz şəhərləri malik olduqları əlverişli 
coğrafi mövqe və yüksək keyfiyyətli sənətkarlıq istehsalı hesabına, Xilafətin 
həm Şərq – Qərb, həm də Şimal – Cənub əlaqələrində böyük rol oynamışlar. 
Bu şəhərlərin böyük bir qismi Xəzər dənizi sahillərində yerləşdikləri 
(həmçinin Qara dəniz bölgəsinə də yaxın olduqları) üçün, VIII-X yüzilliklər 
boyu bu fəal rollarını saxlamışlar. Xilafətin tənəzzülündən sonra da 
beynəlxalq ticarətdəki əhəmiyyətini itirməyən Cənubi Qafqaz şəhərləri istər 
“Böyük İpək Yolu”nun başlıca istiqamətlərində, istərsə də Şimal ticarətində 
böyük dövlətlərin diqqətini çəkmişlər.Cənubi Qafqaz şəhərlərinin Xilafətin 
ticarətə əlaqələrində fəal iştirakı VIII-X yüzilliklərin ərəb mənbələriində də 
geniş əksini tapmışdır. Bu mənbələrin verdikləri məlumatların arxeoloji 
və numizmatik materiallarla müqayisəli təhlili VIII-X yüzilliklərdə Cənubi 
Qafqazın Xilafaətin iqtisadi sistemindəki rolunu müəyyən etməyə yardım 
etmişdir.

Açar Sözlər: Xilafət, Cənubi Qafqaz, şəhərlər, ticarət, ticarət yolları.

Abstract

With the establishment of the Caliphate in the 7th century, international 
trade entered a new phase. In previous centuries, trade relations in the form 
of competition between the Roman Empire and the Sassanids state became 
more widespread under the auspices of Muslim law and the Muslim state. As 
the countries of the South Caucasus became part of the Caliphate, the cities 
of this region became part of a large Islamic economy. Known as centers 
of crafts and trade, Barda, Derbent, Baku, Samandar, Itil, Tiflis became 
the main points of trade of the Caliphate towards the beginning of the 8th 
century.The cities of the South Caucasus, due to their favorable geographical 
location and the production of high quality crafts, played a major role in 
both the East-West and North-South relations of the Caliphate. Due to the 
fact that most of these cities are located on the shores of the Caspian Sea (as 
well as close to the Black Sea region), they have maintained this active role 
for VIII-X centuries. The cities of the South Caucasus, which did not lose their 
importance in international trade even after the decline of the Caliphate, 
attracted the attention of major powers both in the main directions of the 
Great Silk Road and in the trade of the North.The active participation of 
the cities of the South Caucasus in the trade relations of the Caliphate was 
widely reflected in the Arab sources of the VIII-X centuries. A comparative 
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analysis of the information provided by these sources with archeological and 
numismatic materials helped to determine the role of the South Caucasus in 
the economic system of the Caliphate in the VIII-X centuries. 

Keywords: Caliphate, South Caucasus, cities, trade, trade routes.

Giriş

Cənubi Qafqazın geosiyasi mövqeyi, özəlliklə torpaqlarının böyük bir 
hissəsinin Qara dəniz və Xəzər dənizləri arasında yerləşməsi, İran 
körfəzinə çıxışa yaxın olması artıq antik dövrdə onun strateji əhəmiyyətini, 
o cümlədən iqtisadi əhəmiyyətini müəyyən etmişdi. Bu bölgənin 
torpaqlarının məhsuldarlığı və təbii ehtiyatlarının zənginliyi bir çox 
təsərrüfat sahəsinin inkişafını şərtləndirmişdisə, əlverişli coğrafi mövqeyi 
də şəhərlərinin ticarət əlaqələrinin geniş vüsət almasına imkan yaratmışdı. 
Orta əsrlərin başlanğıcındaBərdə, Gəncə, Tiflis, Dərbənd kimi şəhərlərin 
sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri kimi yüksəlişi isə VIII-IX əsrlərdəbölgəni 
Xilafətin ticarət əlaqələrinin ən mühüm bölgələrindən birinə çevirmişdi. 
Bu mövqe Cənubi Qafqaz ölkələrinin təkcə iqtisadi deyil, sosial və 
mədəni inkişaf meyllərinin də müəyyən edilməsində əhəmiyyətli faktora 
çevrilmişdi.

VII əsrdə meydana gələn Xilafət dünyanın üç qitəsində geniş torpaqlar 
ələ keçirməklə kifayətlənməyib, bütün bu əraziləriləri birləşdirənvahid bir 
iqtisadi təsərrüfat yarada bilmişdi. Bu təsərrüfat, bir tərəfdən, Xilafətin 
hərbi-siyasi və ideoloji qüdrətinə dayanırdısa, digər tərəfdən, ərəb 
imperiyasının tərkibinə daxil olan bölgələrin bir çoxunun özünün iqtisadi 
potensialı ilə müəyyən olunurdu. Bu mənada Cənubi Qafqaz bölgəsi xüsusi 
diqqət çəkir: Xilafətin hakimiyyəti altına keçərək onun vahid təsərrüfat 
sisteminə daxil olmazdan əvvəl bu bölgədə artıq feodallaşma prosesi 
başlamışdı, ona görə də yeni iqtisadi əlaqələr sisteminə qoşulma prosesi 
Cənubi Qafqaz şəhərləri üçün o qədər də ağrılı keçməmişdi. CənubiQafqaz 
bölgəsinin iqtisadi imkanları, məhsuldar qüvvələrinin artması və şəhər 
həyatının canlanması Xilafətin yaratmış olduğu vahid təsərrüfata 
və beynəlxalq mübadilə sisteminə rahat bir şəkildə daxil olmasını 
şərtləndirmişdi.

Xilafətin meydana çıxması ilk növbədə ərəblərin iqtisadi müstəqilliyinə 
və tabe etdirdiyi ölkələrlə əlaqələrinin sabit şəkil almasına imkan 
yaratmışdı. Geniş ərazilərə, hərbi və iqtisadi qüdrətə malik olan ərəb 
imperiyasında tezliklə iqtisadi amil (daha doğrusu, ticari amil) etnik amili 
üstələmişdi. Yeni yaranan müsəlman hüququ – şəriət isə ticarəti hərtərəfli 
əsaslandırır və ticarət kapitalının inkişafı üçün şərait yaradırdı. Ticarətə 
şəriətin azad münasibəti müsəlman hüququnu işləyib hazırlayanların 
sosial mənşəyi və müsəlman cəmiyyətinin iqtisadi münasibətlər sistemi 
ilə də bağlı idi. Bu sistem şəhərlərdə istehsalın yüksək səviyyəsini, 
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inkişaf etmiş pul təsərrüfatını və nəticə etibarilə geniş iqtisadi əlaqələri 
doğurmuşdu. Avropada ticarətin ixtisar olduğu, natural təsərrüfatın təkrar 
geri döndüyü, şəhər həyatının durğunluq keçirdiyi bir zamanda Xilafət 
ərazisində nəhəng şəhərlər meydana gəlmişdi. Beynəlxalq ticarətin əsas 
məntəqələri vahid imperiyanın tərkibinə daxil olmuşdu. İki okean – Hind 
və Atlantik okeanları arasında ərazilər əldə edən və dörd dənizlə – Aralıq 
dənizi, Qara dəniz, Xəzər dənizi və Qırmızı dənizlə əhatələnmiş bu imperiya 
ilə artıq rəqabət apara biləcək dövlət yox idi.

VIII əsrin sonuna doğru beynəlxalq ticarət əlaqələrində Xilafətin 
hegemon mövqe əldə etməsi, müsəlman cəmiyyətində güclü urbanizasiya 
meylləri, sənətkarlığın və xüsusilə ticarətin yüksəlişi bu dövlətin tərkibinə 
daxil olan bölgələr, o cümlədən Cənubi Qafqaz üçün də böyük dəyişikliklərə 
yol açmış oldu. Xilafətin hakimiyyəti altına keçənə qədər daha çox regional 
ticarətdə fəal olan Cənubi Qafqaz şəhərləri artıq beynəlxalq ticarətin 
mühüm məntəqələrinə çevrilməyə başladılar. Bu proses IX əsrə doğru 
daha da sürətləndi.Xilafətdə fütuhat dövrünün başa çatması ilə şəhərlərdə 
hərbi quruculuqdan daha çox iqtisadi quruculuq ön plana keçmiş oldu və 
Cənubi Qafqazın sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərinin beynəlxalq ticarətdə 
irəli çıxmasına imkan yarandı.

Xilafətin Yaranması Ərəfəsi və Sonrasında Beynəlxalq Ticarətdə 
Rəqabət və Cənubi Qafqaz

Xilafət meydana gələnə qədər, yəni VI əsrin sonu – VII əsrin birinci rübü 
beynəlxalq ticarətdə konkret ziddiyyətlərə nəzər salsaq, Bizansın və Sasani 
imperiyasının ticarət maraqlarının daha çox “İpək Yolu” və “Ətir Yolu” 
ilə bağlı toqquşduğunu görərik. Əslində bu ziddiyyətlər daha böyük bir 
problemin: Hind okeanına çıxış əldə etmənin tərkib hissələri idi. Əlbəttə, 
bu mübarizədə digər iri qüvvələr, o cümlədən Çin imperiyası və Göytürk 
xaqanlığı da iştirak edirdi. Lakin həlledici güclər Bizans imperiyası və 
Sasani şahlığı olub, digər dövlətləri öz ətraflarında birləşdirib, məcburi və 
ya könüllü, beynəlxalq ticarət mübarizəsinə qatırdılar. 

“Böyük İpək Yolu” uğrunda uzun sürən toqquşmalar imperator I 
Yustinianın hakimiyyətindən (527-562) etibarən güclənməyə başlamışdı 
ki, bu da təsadüfi deyildi: artıq VI əsrin ilk illərindən Bizans özünün Sasani 
ticarətindən asılılığını daha kəskin hiss etməyə başlamışdı (Çağlayan, 
2020:647). I Yustinianın əmisi I Yustinin dövründə (518-527) Bizans 
xam ipəyi hələ də farslardan almalı olurdu və bu, çox baha başa gəlirdi. 
Üstəlik, Sasanilər siyasi oyunlarında ipəkdən bacarıqla istifadə edib 
Bizansı daim gərginlikdə saxlamağa müyəssər olurdular. Belə ki, Bizansın 
zəifləməsinə nail olmaq üçün, Sasanilər ipək üzərində qiymətlərin yüksək 
olması şəraitində əmtəə mübadiləsini ixtisar etmək siyasəti aparırdı, 
çünki rəqib imperiya “ən baha qiymətlərlə belə Avropa bazarlarında ipəyi 



Hilafetin Ticari İlişkilerinde Güney Kafkasya Şehirlerinin Rolü

119

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2021 / 32: 115-136

yenidən satmaqla kompensasiya” ala bilərdi (Gumilyov, 1967:43). Bu 
vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq, fars inhisarçılığına son qoymaq Bizansın 
xarici siyasətinin ən mühüm vəzifələrindən biri idi.

Ona görə də ipək məsələsi Yustinianın bir nömrəli probleminə 
çevrilmişdi. Onun böhrandan çıxmaq məqsədilə ipək ticarəti üzərində 
tətbiq etdiyi dövlət inhisarı (daha ətraflı bax: Pigulevskaya, 1947:192-196) 
çox ağır nəticələrə, o cümlədən, Suriyanın sahilboyu şəhərlərinin müflis 
olmasına, ticarət əlaqələrinin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdı. Dövlət öz 
inhisarında olan emalatxanaları zəruri xammalla təmin edə bilmirdi. Fars 
tacirləri qiymətləri süni şəkildə artırdığından, bizanslı səntəkarların emal 
etdikləri ipək məhsullarının da qiyməti qalxırdı (Pigulevskaya, 1947:194); 
tacirlərin çoxu ticarəti dayandırmalı olmuşdu. 570-ci ildə Yəmənin 
Sasanilər tərəfindən tutulması isə Bizans üçün Qırmızı dəniz vasitəsilə şərqə 
çıxış yolu birdəfəlik bağlanmışdı (Gumilyov, 1967:44). Başqa sözlə desək, 
I Yustinian öz varisləri üçün “ipək məsələsi”ni irs qoyub getmişdi. Bizans 
imperatorları – həm II Yustin (565-578-ci illər), həm Tiberiy Kostantin 
(578-582-ci illər) “ipək problemi”nin həlli üçün diplomatiyanın bütün 
vasitələrini “dövriyyəyə” buraxmalı olmuşdular. Sasani diplomatiyası 
da fəal idi. Məsələn, Bizansa qarşı avarları çevirməklə Sasanilər, əslində 
düşməni üçün Balkanlarda çox güclü və təhlükəli qüvvəni dəstəkləyirdi; 
Sasani – Avar ittifaqı 628-ci ilədək mövcud olmuşdu (Gumilyov, 1967:38).  

L. N. Qumilyovun “dünya müharibəsi” adlandırıdığı (71, s.193) sonuncu 
Bizans- Sasani müharibəsi (602-628) təkcə hərbi əməliyyatların miqyasına, 
əhatə etdiyi coğrafi çərçivənin böyüklüyünə, diplomatik nyuanslarına, bir-
birinə qarşı kəskin şəkildə çevrilməklə iki koalisiyanın dünyanı faktiki 
qütbləşdirməsinə görə fərqlənmir; bu müharibə, həm də, gözlənilməz 
nəticələrinə görə seçilir. 626-cı ildən başlayaraq cəbhədə bir neçə uğur 
qazanan imperator İrakli (610-641-ci illər) Sasani imperiyasının daxili 
ehtiyatlarının tükənməsinə nail olsa da, yeni şah Qubad Şiruyənin sülh 
təklifinə asanlıqla razılıq vermişdi (Gumilyov, 1967:195-196). Üstəlik, 628-
ci ildə Bizansın Sasanilərlə bağladığı sülh – separat müqavilə idi, çünki 
yunanların müttəfiqi olan xəzərlərin farslarla müharibəsi davam edirdi. 
Beləliklə, göytürklərdən xəzərlərəvərəsə olaraq keçən bu ittifaq, 575-ci 
ildə olduğu kimi, yenə də, Bizansın separatçılığı ilə üzləşdi (Çağlayan, 
2020:650). İpəyi Xorasandan deyil, Xəzər dənizi vasitəsilə Qafqazdan 
keçirməyə can atan göytürklər mübarizədə yalnız xəzərlərə arxalanıb 
Cənubi Qafqazda hərbi əməliyyatları davam etdirirdilər. 

25 illik müharibə heç bir ərazi dəyişikliyi ilə nəticələnmədi: İrakli 
fars qoşunlarının Bizans mülklərindən çıxarılması tələbi ilə kifayətləndi, 
Sasanilərin isə bütün hərbi uğurları heçə endirildi (Bolşakov, 2000:138-
139). Amma müharibə Kiçik Asiya, Şimali Suriya, Mesopotamiya və Cənubi 
Qafqazın dəhşətli talanlarına, ticarət yollarının dağılmasına, sənətkarlıq və 
mübadilə mərkəzlərinin tənəzzülünə səbəb oldu. Bu müharibədə müvafiq 
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olaraq Bizansın və Sasanilərin müttəfiqi kimi çıxış edən Çin və Şərqi 
Göytürk xaqanlığı arasında 630-cu ilədək davam edən müharibə isə “İpək 
Yolu”nun bir çox məntəqələrinin fəaliyyətini dondurdu. VII əsrin “dünya 
müharibəsi” iri imperiyalar arasında iqtisadi xarakterli ziddiyyətləri aradan 
qaldırmadı; bu ziddiyyətlərin təlatümünə tezliklə Xilafəti də qatılmış oldu. 

Bizans və Sasani imperiyaları arasında uzun sürən hərbi əməliyyatlar 
və həmin cəmiyyətlərin daxilindəki ziddiyyətlər beynəlxalq şəraiti ərəblər 
üçün əlverişli etmişdi. 633-656-cı illər ərzində, yəni ərəb işğallarının 
birinci mərhələsində, İraq, Suriya, Fələstin, Məğrib ölkələri və Sasani 
imperiyasının bütün əraziləri (Amudərya çayınadək) Xilafətin tərkibinə 
daxil edildi. VII əsrin ortalarında müsəlman dövlətində baş verən birinci 
vətəndaş müharibəsi (657-661-ci illər) geniş vüsət alan ərəb işğallarına ara 
versə də, bənü Üməyya (Əməvilər) nəslinin Süfyani qolunun hakimiyyət 
başına gəlməsilə (660-683-cü illər) ərəb işğallarının ikinci mərhələsi 
başladı. Əməvilərin paytaxtı Dəməşqə köçürüldü və Suriya Xilafətin əsas 
vilayətinə çevrildi. Mavərənnəhri, Xarəzmi, Fərqanəni və Sind vilayətini 
işğal edən Əməvilər tezliklə dünyanın üç qitəsində geniş ərazilərə sahib 
oldu.

Şübhəsiz, Xilafət mütəşəkkil cəmiyyətə İslamın təşkilatı qüvvəsi altında 
çevrilmişdi, amma bu cəmiyyəti qoruyub saxlamaq, işğalları davam 
etdirmək üçün ideologiyadan əlavə, güclü inzibati və maddi təşkilatçılıq 
da tələb olunurdu. Bunu hələ raşidi xəlifəsi Ömər dərk etmişdi və özünün 
10 illik hakimiyyəti dövründə (634-644) ərəb dövlətinin mərkəzi aparatlı, 
çoxmillətli imperiyaya çevrilməsi üçün çox işlər görmüşdü. İslahatçı 
xəlifə dövlətin büdcəsini sabitləşdirmək üçün işğal olunmuş torpaqların 
mənimsənilməsini və vergiyığımını sistemləşdirməyi, pul sistemini 
qaydaya salmağı bacarmışdı. Müxtəlif səlahiyyətli divanların təsisatı və 
şəhərsalınmanın sürətlənməsi də xəlifə Ömərin adına bağlıdır.Sonrakı 
mərhələdə yeni inzibati-vergiyığımı praktikasının tətbiqi artıq xəlifə 
Müaviyənin hakimiyyəti dövrünə (660-680) təsadüf edir; hərçənd ki, bu 
xəlifənin 20 illik fəaliyyəti çəkicə xəlifə Ömərin 10 illik islahatlarından 
ağır sayıla bilməz. Müaviyənin hakimiyyəti Xilafətin daha çox zahiri 
möhtəşəmliyini qurmaq ideyasına tabe olmuşdur. Bunu Müaviyə özü hələ 
xəlifə Ömərin sağlığında “qoy düşmənlərimiz İslamın əzəmətini görsünlər” 
deyərək etiraf etmişdi (bax: Gözəlova, 2011:100). Onun ən iri tədbirləri 
içərisində xəlifənin şəxsi qarnizonunun yaradılmasını, sarayın təşkilini 
və dəftərxananın təkmilləşdirilməsini qeyd etmək olar. Vergiyığımına 
gəlincə, mənbələrin (əl-Yə‘qubinin və əl-Bəlazurinin) xeyli ziddiyyətli 
məlumatlarına baxmayaraq, xəlifə Müaviyənin dövründə Dəməşqin 
xəzinəsinə 20 mln. dirhəm sabit gəlirin çatdığı şübhəsizdir.

Əməvi xilafətinin siyasi və iqtisadi yüksəlişində həqiqətən böyük rol 
oynamış əsl islahatçı xəlifə isə Əbd əl-Məlikdir (685-705), baxmayaraq 
ki, ikinci vətəndaş müharibəsinin (680-693-cü illər) böyük bir mərhələsi, 
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Ərəbistanda, İraqda və İranda şiə və xarici hərəkatlarının güclənməsi, 
Rodos, Kipr və Krit adalarının təkrar Bizansın əlinə keçməsi, Suriyada 
və Kiçik Asiyada ərəblərin strateji əhəmiyyətli mövqelərinin itirilməsi də 
onun hakimiyyətinə, daha doğrusu, hakimiyyətinin birinci mərhələsinə 
təsadüf edir. Əməvilərin Mərvani qoluna mənsub bu xəlifə 685-693-cü 
illər ərzində gedən gərgin daxili mübarizədən, siyasi düşmənləri ilə olan 
hərbi əməliyyatlardan sonra, dövlətin vəhdətini bərpa etməyə müyəssər 
olmuşdur. 688-ci ildən Bizansla başlayan sərhədboyu hərbi əməliyyatlar 
da Xilafətin xeyrinə başa çatmışdı: 695-ci ilə doğru Xilafət Müaviyənin 
dövründə olan sərhədlərdə bərpa edilmişdi (Bolşakov, 1998:274), ən böyük 
qələbə isə – Cənubi Qafqazda xəlifənin hakimiyyətinin möhkəmlənməsi 
idi.

Xəlifə Əbd əl-Məlik dəftərxana işində ərəb dilinin tətbiq olunmasıvə 
pul islahatı ilə də məşhurdur. İlk baxışdan zahiri tədbir kimi görünən 
kargüzarlıq islahatı, əslində ərəb dilinin rəsmi tətbiqinin arxasında 
hakimiyyətin dövlət idarəçiliyini mərkəzləşdirmək və maliyyə idarəsinin 
fəaliyyətini tam nəzarəti altına almaq məqsədinin dayandığını göstərir. 
77-ci hicri ilində (696/97-ci miladi ili) həyata keçirilən pul islahatı, daha 
doğrusu, yeni pul sisteminin tətbiqi də eyni mahiyyətli hadisə idi. Özünün 
xüsusi inzibati-vergi sistemi və mərkəzləşdirilmiş hərbi-bürokratik aparatı 
olan bir dövlət üçün başqa dövlətin (yəni Bizansın) zərbindən istifadə etməsi 
nə ideoloji, nə maliyyə baxımından artıq yararlı ola bilməzdi. VII əsrin 
sonuna doğru xəlifə Müaviyənin qoyub getdiyi sərhədlərdə bərpa olunan 
Xilafət artıq Bizansın sözün əsl mənasında layiqli rəqibinə çevrilmişdi: 
indi əvvəlki pul zərbi bu imperiyanı qane edə bilməzdi. Amma pul zərbində 
islahat keçirilməsi, əksər numizmatların və tarixçilərin düşündüyü kimi 
(Bolşakov, 1984:147;  Bolşakov, 1998:277), təkcə ideolji məsələyə bağlı 
deyildi. Beynəlxalq pul sistemi deyilən bir institut özü də bunu tələb edirdi. 
Sasani dövləti dağılandan sonra, Xilafət onun gümüş pul sistemini davam 
etdirsə də, üç qitənin ümumi bir bazara daxil olması, böyük bir iqtisadi 
sistemin meydana çıxması, ticarət əlaqələrinin görünməmiş vüsət alması 
əvvəlki pul təsərrüfatının da yeni səviyyəyə uyğunlaşmasını tələb edirdi.

Xəlifə Əbd əl-Məlikin pul islahatı isə tək bir ərəb dövlətinin və ya onun 
tərkibinə daxil olan ölkələrin deyil, bütün beynəlxalq aləmin iqtisadiyyatı 
üçün bir neçə əsrlik (monqol hakimiyyətinədək) nəticələri olan hadisə idi. 
Doğrudur, beynəlxalq pul sistemi Xilafətdən çox-çox əvvəl – Makedoniyalı 
İsgəndərin imperiyası qurulmasından bəri fəaliyyət göstərirdi. Bu sistem 
Roma imperiyası dövründə xeyli təkmilləşmişdi. Lakin başlanğıcdan ənənə 
elə qoyulmuşdu ki, beynəlxalq ticarətin qərb arealında qızıl, şərqində – 
gümüş pul valyuta rolu oynayırdı. Xilafətdəki islahatdan sonra isə bu ənənə 
bir müddət saxlansa da, tədricən qızıl valyuta şərqə nüfuz etməyə başladı. 
Qızılın belə maneəsiz hərəkəti beynəlxalq ticarətdəki müvafiqlikdən və 
mütəşəkkillikdən xəbər verirdi. Qızıl pul sisteminin gümüş pul sistemi ilə 
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birgə vahid dövlətin – yəni Xilafətin inhisarına keçməsi beynəlxalq iqtisadi 
əlaqələr üçün istisnasız mütərəqqi hadisə idi.Yeni pul sistemi Xilafətin 
ticarət əlaqələrinin yüksək inkişafından da xəbər verirdi.

Cənubi Qafqaz Şəhərlərinin Şimal Ticarətində İştirakı

Hələ qədim dünya ilə orta əsrlərin hüdudunda, yəni Roma imperiyasının 
böhran keçirdiyi, Avropa-Asiya ticarət balansının passivlik həddinin 
artdığı, ənənəvi siyasi və iqtisadi əlaqələri saxlamağın çətinləşdiyi dövrdə 
yeni yollar və mərkəzlərin axtarışı güclənmişdi.Xüsusilə qərb-şərq 
əlaqələrini şimal-cənub əlaqələri ilə əvəz etmək,  ya da bərabərləşdirmək 
cəhdləri bu dövrdə artmışdı. Alternativ yolların arasında Xəzər dənizi 
vasitəsilə şimalı cənubla birşləşdirəcək yollar aktuallaşma başlamışdı. Elə 
Roma imperatoru Konstantinin (306-337) imperiyanın paytaxtını Bosfor 
sahillərindəki Vizanti (Konstantinopol) şəhərinə köçürməsi də Aralıq 
dənizini şimalla bağlamaq yolunda böyük bir addım idi. “Xalqların Böyük 
köçü”nün təsiri altında isə şimal-cənub əlaqələri V-VI əsrlərdə intensivləşir. 
Heç şübhəsiz, Baltik bölgəsindən Dnepr boyu Qara dəniz sahillərinə axmış 
qotlar Şimal ticarətini unuda bilmədikləri kimi, Xəzərin şimalı ilə Dunay 
sahillərinədək gəlib çıxan və elə həmin qotları buradan sıxışdıran hunlar 
da Şərq ticarətini unutmamışdılar, əksinə, indi Qara dənizi həm də Baltik 
bölgəsi ilə əlaqələndirmək imkanı yaranmışdı.

Ola bilsin ki, yaranmaqda olan şimal-cənub ticarət əlaqələri çox ləng 
inkişaf edəcəkdi, amma Xilafət, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, elə bir 
mütəşəkkil iqtisadi sistemə nail olmuşdu ki, onun sayəsində beynəlxalq 
ticarətin alternativ yolunun, yəni Cənubi Qafqaz şəhərlərini fəal iştirak 
edəcəyişimal-cənub əlaqələrinin aktuallaşması mümkün olmuşdu. 
Bu əlaqələrdə başlcıa rol isə Dnepr – Qara dəniz və Volqa – Xəzər su 
magistrallarına aid idi. Həmin magistralların məhz Xilafət dövründə 
aktuallaşmasında aşağıdakı hadisənin də rolu az olmamışdı: Qara dənizin 
şimalında, Volqaboyu və Xəzərsahili bölgədə iri siyasi birliklərin – Bulqar 
və Xəzər xaqanlıqları kimi tolerant dövlətlərin yaranması geniş bir 
arealda pərakəndə deyil, sistemli ticarət aparılması üçün böyük imkanlar 
açmışdı. Maraqlıdır ki, Xəzəryanı bölgədə Xilafətin ən böyük düşməni olan 
Xəzər xaqanlığı onunla eyni vaxtda – 630-cu ildə yaranmışdı. Bu dövlət 
Şərqi Avropanın ilk feodal dövləti olub yüksəliş keçirdiyi dövrdə Volqa 
sahillərindən Dneprə, Kiyevdən Sulak çayınadən uzanırdı. Şimali Qafqazın 
geniş çöllərini, Azov dənizi sahillərini, Don və Kuban çayları arasındakı 
düzənlikləri tərkibinə daxil edən Böyük Bulqar xaqanlığı da təxminən 
Xilafətlə eyni vaxtda – 635-ci ildə yaranmışdı, amma Xəzər xaqanlığı qədər 
mütəşəkkil olmayıb artıq VII əsrin 60-cı illərinə doğru zəifləmişdi. 665-
ci ildə xaqanlığın iki yerə parçalanması nəticəsində Dunay Bulqar dövləti  
yaransa da (681-ci il), Azov – Xəzər dənizləri arasındakı ərazilər xəzərlərin 
hakimiyyəti altına keçmişdi. 670-679-cu illər ərzində xəzərlər bütün Krımı 
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öz xaqanlıqlarının tərkibinə qataraq Şərqi Avropa ilə ticarətdə Xilafətin 
uzun müddətə rəqibinə çevrilmişdilər.

Beləliklə, VIII-IX əsrlərin hüdudunda Dnepr çayının Qara dənizin, 
Volqa çayının isə Xəzər dənizinin aparıcı arteriyasına çevrilməsilə iki 
böyük su magistralı yarandı və Cənubi Qafqaz şəhərlərinin, xüsusilə 
Xəzərin sahilindəki Səməndər, İtil, Dərbənd və Bakının beynəlxalq ticarət 
əlaqələri genişlənməyə başladı. 

Natural təsərrüfatın hökm sürdüyü, istehsalın aşağı səviyyədə olduğu 
Şimal müsəlman tacirlərini nəyi ilə cəlb edə bilərdi? Bu sualın cavabı 
birmənalı olaraq xəzdir. Şimal-Cənub mal dövriyyəsində qul, silah, bal, 
mum kimi qiymətli əmtəələr də var idi, amma bu malları gətirmək üçün 
böyük bir riskə gedib, qarışıq, təhlükəli yollarla əhəmiyyətli ticarətə 
qatılması VIII-IX əsrlərdə hər tacir cürət etməzdi. Xəz alveri, bu alverdən 
gələn böyük gəlir isə həmin tacirə cəsarət verirdi; həm də bu tacirin 
şimaldakı həmkarı da xəz ticarətində maraqlı idi.Hələ VI əsrin Bizans 
müəllifi İordan yazır: “Gəmiricilərin xəzi ilə ticarət aparan hunoqurlar 
çox məşhurdur… ticarətlə məşğul olan acgöz tacir Asiyadan mallar gətirir 
və digər tayfalar arasında alver aparır” (Hunuguri autem hinc sunt noti, 
quia ab ipsis pellium murinarum venit sommersium… Asial bona avidus 
mercator importat … commercio interveniente per alias innumeras 
geutes transmittunt) (Khennig, 1961:260).Bizans müəllifinin bu məlumatı 
arxeoloji və numizmatik materiallarla da təsdiqlənir. Kama çayı üzərindəki 
Perm şəhəri ərazisində və İlmen gölü yaxınlığında V-VI əsrlərə aid Sasani 
sikkələri aşkar edilmişdir ki, onlar da xəzçiliklə məşğul olan rayonların 
qədim ticarət əlaqələrindən xəbər verir (Bartold, 1963:816; Khennig, 
1961:259).

Xəzçiliyin əsas arealı da ənənəvi olub sabit coğrafi çərçivəyə malik idi. 
VIII-IX əsrlərdə Avropanın şimal-şərq vilayətləri ilə müsəlman dünyası 
arasında gedən ticarət əməliyyatları, o cümlədən xəz alveri haqqında erkən 
və ən dolğun məlumatlar, təəccüblü deyil ki, məhz ərəb mənbələrində əks 
olunmuşdur. Bu mənbələrdə diqqəti çəkən məlumatlar sırasında xəzçiliyin 
əsas arealı və onunla bağlı olan “Visu” və “Yuqra” ölkəsidir (Kovalevskiy, 
1956:135, 138-140; Abu-l Fida, 1840:284). Bu məlumatlara görə, xəzçilik 
bölgəsi cənubdan şimala Bulqar – Visu – Yuqra kimi müəyyən edilir 
(Khennig, 1961:268). “Visu” adı altında (ərəbcə - ايسو) ərəb müəlliflərinin 
Peçora çayı hövzəsi – müasir Perm ətrafi əraziləri nəzərdə tutduğunu güman 
etmək olar. Numizmatik materiallar Permdən şərqə (İrtış boyu), cənuba 
(Kama və Volqa boyu), qərbə (İlmen gölü boyu), şimal-qərbə (Dvin çayı 
boyu – Ağ dənizə) və şimala (Peçora və Ob çayları boyu) ticarət yollarının 
getdiyini göstərir (Khennig, 1961: 263, 268). Bu ərazidə paytaxtı Çerdın 
olan Biarmiya dövləti yerləşirdi. Ərəblərin “Yuqra” adlandırdığı əraziyə 
gəlincə, İbn Fəzlan (X əsr) bu bölgənin əhalisini – “yura” qəbiləsini vəhşi 
adlandırır, təxminən eyni fikri sonrakı dövrün müəllifləri də təsdiqləyir 
(Awfi, 1913:537-538; Yakut al-Hamevi, 1965, I:34, 113; həmçinin bax: 
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Khennig, 1961:255-257). Bu müəlliflər “Yuqra”nın “Visu”dan şimalda 
yerləşdiyini göstərirlər.

Volqa və onun qolları vasitəsilə şimala gedən yollar bulqarların əlində 
idisə, Don çayı boyu və Volqadan aşağı yollara Xəzər xaqanlığı birbaşa 
özü nəzarət edirdi. Mühüm ticarət yollarının kəsişməsində yerləşməklə 
Xəzər xaqanlığı beynəlxalq ticarət-də çox böyük rol oynayırdı. Bu rolunu 
qorumağa çalışan xəzərlər üçün Xilafətlə sülh münasibətləri, şübhəsiz, 
vacib idi. Ərəblərlə Xəzər xaqanının qohumluq əlaqələri yaratmaq cəhdi, 
Xəzər xaqanının İslamı qəbul etməsi (737-ci il) (Al-Balazuri, 1959:209) 
bu siyasətdən irəli gəlirdi. VIII əsrin ortalarına doğru Xəzər dövlətində 
yəhudi partiyanın qalib gəlməsinə baxmayaraq (Artamonov, 1962:268), 
müsəlman dünyası ilə əlaqələr yenə də prioritet idi. Təbiidir ki, orta əsrlərdə 
ticarət rəqabəti hərbi əməliyyatlarla da müşayiət olunurdu. 652/3-cü ildən 
başlayan Xilafət – Xəzər müharibələri fasilələrlə 100 il davam etmişdi və 
yalnız VIII əsrin sonu başa çatmışdı. Bu müharibələrin gedişində bəzən 
beynəlxalq ticarətə ziyan vuran hadisələr, xüsusilə Qafqazın Dərbənd, 
Səməndər, Bələncər kimi mərkəzlərinin əldən-ələ keçib talan edilməsi, 
yolların, körpülərin yararsız hala düşməsi, hərbi əməliyyatların hər hansı 
bir iqtisadi əlaqəni mümkünsüz etməsi baş verirdi. Amma artıq VIII əsri 
sonu – IX əsrdə Volqa-Xəzər və Dnepr-Qara dəniz ticarətinin həm su, həm 
karvan istiqamətləri sabitləşir və bu, ərəb mənbələrində müvafiq şəkildə 
təsbit olunur.

Qara dəniz ticarəti haqqında yazan ərəb müəllifləri içərisində ən 
erkəni – İbn Xordadbehdir. Rus tacirlərinin ticarət yollarını təsvir edən 
müəllif şimal hüdudlarından Qara dəniz vasitəsilə Konstantinopoladək 
səyahətin yalnız başlanğıc və son məntəqələrini verir (İbn Khordadbeh, 
1967:154). Şübhəsiz, bu, VIII-IX əsrlərdə Dnepr-Qara dəniz marşrutunun 
Volqa-Xəzərdən daha az məşhur olması ilə bağlıdır.İbn əl-Fəqihin (IX 
əsr) yazdıqlarından bəlli etmək olur ki, Qara dəniz sahilindəki Samkuş/
Samkars şəhəri bu ticarətdə əsas vasitəçi məntəqə idi (İbn al-Fakih, 
1967:271). Bu şəhərə gələn rus tacirləri daha sonra Azov dənizi və Don çayı 
boyu üzürdülər, bəzən isə qayıqlarını asanlıqla Dondan Volqaya keçirib 
Xəzər dənizi marşrutlara qatılırdılar (İbn al-Fakih, 1967:270-271).

Xəzər dənizçiliyi haqqında da ilk dolğun məlumatı İbn Xordadbeh 
verir. Belə ki, o, Xəzər dənizinin iki əsas limanı arasındakı marşrutu – 
Curcan-Xəmlic marşrutunu təsvir edir: “Curcandan Xəmlicə… əlverişli 
külək olarsa, dənizlə 8 günlük [yoldur]” (İbn Khordadbeh, 1967:124). 
Xəmlicin xəzərlərin Səməndərdən sonrakı paytaxtı İtil şəhərinin şərq 
hisssəsi olduğuğ güman edilir (İbn Khordadbeh, 1986:306). Curcan 
adı altında İbn Xordadbehin Curcan şəhərini, yoxsa eyniadlı vilayətin 
limanlarını – Abaskunu və Dihistanı nəzərdə tutduğu aydın deyil. Sonrakı 
dövrün müəlliflərinin məlumatlarından görünür ki, vilayətin Xəzər dənizi 
ticarətdə böyük rol oynayan şəhəri Abaşkun olmuşdur. Əl-İstəxri və İbn 
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Havqəl Abaskun-İtil marşrutunu aşağıdakı kimi verirlər:Abaskun – Curcan 
– Təbəristan – Deyləm – Cil – Arran – Muğan – Şirvan – Bab əl-Əbvab – 
Səməndər – İtil (Al-İstakhri, 1967:219; İbn Haukal, 1967:389).

Abaskunun liman olmaqla bərabər, daha bir əhəmiyyəti karvan 
ticarətindəki iştirakına bağlı idi. Azərbaycandan Xəzər dənizi ilə aparılan 
qırmız məhz Abaskundan Bəlx və Mavərənnəhrə, oradan Hindistana 
ixrac olunurdu (İbn Haukal, 1967:347). Curcan vilayətinin ən əhəmiyyətli 
şəhəri olan Abaskundan Bağdada da ticarət yolu gedirdi (İbn Khordadbeh, 
1967: 154). Təsadüfi deyil ki, rusların erkən yürüşlərindən biri – 880-ci il 
yürüşü Curcana yönəlmişdi (Dorn, 1875:531). Abaskun XII əsrədək Xəzər 
dənizinin birinci dərəcəli limanlarından olaraq qalmışdı. 

Əl-Məs‘udidə Xəzərin cənub-şərq limanları ilə yanaşı, cənub 
(Təbəristan vilayətinin) limanlarının, o cümlədən əl-Həmərci şəhərinin 
adı da çəkilir. O, yazır (Al-Masudi, 1881, I:81): “Təbəristan bu dənizin 
(Xəzərin–G.Y.) kənarındadır. Sahil limanı əl-Həmərci buradadır. Onunla 
Amul şəhəri arasında məsafə bir günlük yol qədərdir”. Əl-Məs‘udinin “əl-
Həmərci” adı ilə verdiyi liman, çox güman ki, V.F.Minorskinin göstərdiyi 
kimi, Xəzər dənizinin sahilində, Amuldan 20 km şimal-qərbdə yerləşən 
Əhlam şəhəridir (Minorskiy, 1963:201). Yuxarıda adları çəkilən şəhərlərlə 
müqayisədə, Xəzərin şimal-qərb və qərb limanları, yəni Cənubi Qafqaz 
şəhərləri mənbələrdə daha geniş təsvir olunur. Bunlar Səməndər, İtil, 
Xəmlic və Bab əl-Əbvabdır. Üstəlik, bu şəhərlər Qara dəniz ticarətinə də 
bağlı olmuşlar.

Xəzər xaqanlığının ilk paytaxtı olan Səməndər Volqaboyunu və Şərqi 
Avropanı Şərq ölkələri ilə birləşdirən ticarət yollarının üzərində yerləşirdi. 
VIII əsrin 30-cu illərində (təx. hicri 104- miladi 723-cü ildə) ərəblərin 
təzyiqi altında xaqanlığın paytaxtının şimala – İtilə köçürülməsinə (Al-
Masudi, 1881, II:7) baxmayaraq, Səməndər liman kimi öz əhəmiyyətini 
X əsrin ortalarınadək saxlamışdı. Adı çəkilən dövrdə Xəzərin qərb sahili 
marşrutlarında bu şəhər hökmən qeyd olunur. İtil məhz Səməndərin 
vasitəsilə Cənubi Qafqazla və Curcanla ticarət əlaqələri saxlayırdı. 
Səməndərdən İtilə quru yolla 7 günlük məsafə var idi (Al-İstakhri, 1967:227; 
İbn Haukal, 1967:398).VIII əsrin ortalarından etibarən İtil paytaxt 
olmaqla yanaşı, xəzərlərin əsas ticarət mərkəzinə çevrilir. Avropadan 
tacirlər İtilə iki yolla gəlirdilər: 1) quru yolla – Macarıstan ərazisindən, 
rus torpaqlarından və Bulqarlardan keçməklə və 2) Qara və Azov dənizləri 
vasitəsilə Don çayınadək və bu çayın vasitəsilə Volqaya qədər olan su 
yolu ilə (Artamonov, 1962:404). İtildən şimala və şərqə gedən marşrutlar 
mənbələrdə aşağıdakı kimi verilir:İtil – Burtas [ölkəsinin] başlanğıcı (20 
gün); Burtas – peçeneqlərin [ölkəsi] (təx. 10 mərhələ); İtil – peçeneqlər 
[(ölkəsi] (1 ay); İtil – Bulqar [şəhəri - ?] (quru yolla 1 ay; su yolu ilə yuxarı 
istiqamətdə 2 ay, aşağı istiqamətdə 20 gün); Bulqar – Rum hüdudları 
(10 mərhələ); Peçeneqlərin [ölkəsi] – başqırdların [ölkəsi] (10 gün); 
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Başqırdların [ölkəsi] – Bulqar (25 mərhələ) (Al-İstakhri, 1967:227; İbn 
Haukal, 1967:398).

Səməndər və İtil şəhərləri ilə müqayisədə Dərbənd (ərəb mənbələrində 
– Bab əl-Əbvab) istər sənəkarlıq və ticarət mərkəzi, istərsə də liman kimi 
əhəmiyyətini uzun müddətə qoruyub saxlaya bilmişdi. Orta əsr tacirlərini 
Dərbəndə cəlb edən amillər çox idi: 

1) Hələ Sasanilərin hakimiyyəti dövründə şimal hücumlarından 
qorunmaq üçün burada müdafiə tikililəri inşa edilmişdi, Xilafət dövründə 
isə şəhərin hərbi-siyasi nüfuzu artmışdı. Şəhər ərəblər və xəzərlər arasında 
bir neçə dəfə əldən-ələ keçsə də, VIII əsrin ortalarına doğru müvazinətini 
qoruyub saxlaya bilmişdi. Əməvi xəlifəsi əl-Hişamın (724-743-cü illər) 
qardaşı Məsləmə ibn Əbd əl-Məlik Dərbəndi hicri 112-ci ildə (miladi 730/1-
ci il) təkrar xəzərlərdən alandan sonra burada abadlıq işləri aparmışdı (Al-
Balazuri, 1959, I:244).

2) Dərbənd artıq VII-VIII əsrlərdə geniş istehsalı olan sənətkarlıq 
mərkəzi kimi mövcüd idi. Dərbəndin əsas ixracat malları – kətan parça, 
qırmız boyağı, zəfəran idi (Gözəlova, 2005,93-94). 

3) VIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq şəhərdə Xilafətin zərbxanasının 
fəaliyyət göstərməsi onun pul tədavülünün yüksək inkişafından xəbər 
verirdi. 

4) Dərbənd karvan yollarında fəal iştirak edirdi. Əl-İstəxri yazır: 
“Arranda Bərdə, Əl-Bab (Dərbənd) və Tiflisdən böyük şəhər yoxdur” (Al-
İstakhri, 1967:187; həmçinin bax: İbn Haukal, 1967:342).

Dərbəndin liman kimi fəaliyyətinə gəlincə, ərəb coğrafiyaçılarının 
əksəriyyətində bu barədə geniş məlumat var. İbn Havqəl yazır: “Bab əl-
Əbvab Xəzər dənizinin sahilində şəhərdir. Ortasında gəmilər üçün liman 
var. Dənizdə başlanan bu limanda hər iki tərəfi dənizdən şəhərədək 
divarlarla örtülmüş tikili var. Bu [tikili] ilə girintili-çıxıntılı keçiddən 
daxil olan gəmilər keçirlər” (İbn Haukal, 1967:339). Dərbənd divarlarının 
yaratmış olduğu limanın ölçüləri bu mənbələrdə müxtəlif şəkildə verilir. 
Məsələn, İbn Rusta bu barədə yazır: “Bab əl-Əbvab şəhəri Qafqaz dağlarının 
başlanğıcından Xəzər dənizinədək uzanır və 3 mil [məsafədə] dənizə daxil 
olur” (İbn Rosteh, 1979:148). Əl-Məs‘udi yazır: “Bab əl-Əbvabın divarları 1 
milə qədər [məsafədə] dənizə doğru uzanmışdır. Daha sonra [bu divarlar] 
40 fərsəxə qədər [məsafədə] Qafqaz dağı, onun zirvə, düz və keçidlərinə 
doğru uzanır” (Al-Masudi, 1881, I:76). Şəhərin dəniz sahili divarlarının 
uzunluğunu mənbələrdə göstərilən ölçülərlə götürsək, limanın sahəsi 100-
300 hektar alınar (?!) (bax: Кudryavsev, 1980:111). Təbii ki, bu, mənbələrin 
verdiyi şişirdilmiş ölçülərdir, amma yenə də Dərbəndin böyük bir limana 
sahib olması şübhəsizdir. Əl-İstəxri yazır: “Bu şəhər (Dərbənd) Sərir və 
kafirlərin başqa ölkələri üçün Xəzər dənizində limandır” (Al-İstakhri, 
1967:184). 



Hilafetin Ticari İlişkilerinde Güney Kafkasya Şehirlerinin Rolü

127

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2021 / 32: 115-136

Dərbəndin dəniz marşrutlarındakı fəal iştirakı aşağıdakı kimi 
idi:Dərbənd – Abaskun (təx. 300 fərsəx); Dərbənd – Təbəristan (1 həftə); 
Dərbənd – Səməndər (4 gün); Dərbənd – Sərir (3 gün).Yuxarıda qeyd 
olunduğu kimi, Dərbəndin bəzi marşrutları son olaraq karvan yollarına 
bağlanırdı. Məsələn, Dərbənddən Xəzərin cənub-şərq limanı Abaskuna, 
oradan isə artıq karvan yolu ilə Bağdada və Hindistana getmək olurdu. 
Azərbaycandan Şərq ölkələrinə qırmız boyağı məhz bu yolla ixrac olunurdu 
(İbn Haukal, 1967:347; həmçinin bax: İbn Khordadbeh, 1967:154).Dərbənd 
Curcandan, Təbəristandan və Deyləmdən gələn dəniz marşrutlarını şimala 
gedən dəniz və karvan yolları ilə birləşdirirdi: Dərbənd – Səməndər – 
İtil marşrutu ilə tacirlər Kiyevə, oradan Cənub-Şərqi və Qərbi Avropaya, 
həmçinin Baltik dənizi sahillərinə gedib çıxırdılar. Bunu Almaniya, İsveç, 
Norveç və Baltikyanı bölgədə aşkar olunmuş müsəlman sikkələri (o 
cümlədən Azərbaycanda zərb olunmuş) də sübut edir (Pakhomov, 1959:1-
9; Fasmer, 1931:10-19). Dərbənd ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar 
nəticəsində şəhərin VIII-IX əsrlərə aid mədəni təbəqələrində Yaxın Şərq 
mənşəli bəzək əşyaları, şüşə qablar, fayans və farfor əşyalar aşkar edilmişdir 
(Kudryavsev, 1972:132). Dərbənd Volqa – Xəzər magistralının ən mühüm 
halqası idi. Təsadüfi deyil ki, ərəb coğrafiyaçıları Xəzər dənizinin enini 
Təbəristandan Dərbəndə qədər olan yolun günləri ilə ölçürdülər (Al-
Mokaddasi, 1967:154).

IX əsrin ortalarına doğru Xilafətin Şimal-Cənub əlaqələrində Bakının da 
rolu artmağa başlayır. Məsələn, əl-İstəxri Xəzər dənizi haqqında yazarkən 
onun iki limanının adını çəkir: “Bab əl-Əbvab və Bakuh şəhərləri onun 
sahilindədir” (Al-İstakhri, 1967: 39). Əl-Məsudi yazır: “Ticarət gəmiləri 
tez-tez İtil şəhərinə gəlir və [burada] Xəzərə dail olurlar. Ticarət gəmiləri 
[Xəzərin] sahili ilə Bakıya qədər adlarını çəkdiyimiz yerlərdən üzüb 
keçirlər” (Al-Masudi, 1881, I:81). Ən maraqlı məlumatı isə əl-Müqəddəsi 
verir: “Bakı dənizin sahilindədir. Bu şəhər iqlimin [yeganə] təbii limanıdır” 
(Al-Mokaddasi, 1967:376).

Beləliklə, VIII-IX əsrlərdə Aralıq dənizi ticarətində Misir, Hind okeanı 
ticarətində İraq nə qədər höyük rol oynayırdısa, Şimal – Cənub əlaqələrində 
də Cənubi Qafqaz şəhərləri eyni əhəmiyyəti daşıyırdı. Bu bölgə öz ticarət 
mövqeyini Xilafətin tənəzzülündən sonra da uzun müddət qoruyub saxlaya 
bilmişdi.

Cənubi Qafqaz Şəhərlərinin Şərq Ticarətində İştirakı

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Xilafətin yaranması və beynəlxalq 
münasibətlərdə yeni güclər nisbətinin təşəkkülü ilə ticarət yollarının 
istiqamətlərində də dəyişikliklər baş vermişdi. Xilafətin özünün ticarət 
əlaqələri isə şimala və şərqə daha çox meyl almışdı. VIII əsrin əvvəllərindən 
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eitbarən Qırmızı dəniz vilayəti və Misir öz mövqeyini İran körfəzi 
vilayətlərinə vermişdi, beynəlxalq ticarət Kür çayı hövzəsinə köçmüşdü.
Xilafətin təkcə şimal istiqamətində, Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa ilə deyil, 
Hindistan və Çin ilə ticarətində də Kür çayı hövzəsindəki şəhərlərdən 
keçən marşrutlar (ki, onların da böyük əksəriyyəti Azərbaycan şəhərləri 
idi) dünya ticarəti sistemindəki əsas yeniliklərdən idi.Cənubi Qafqaz 
ərazisindən keçən bu marşrutları əsasən üç qrupda birləşdirmək olar: 1. 
Cənubi Qafqazı və Xilafətin şimal-qərb vilayətlərini əl-Cəzirə, Suriya və 
İraq ilə birləşdirən və sonuncunun da vasitəsilə Hind okeanı vilayətlərilə 
əlaqələndirən marşrut. 2. İrana, Orta Asiyaya və oradan da yenə Hindistana 
gedən yollar. 3. Anadoluya və Bizansın digər mülklərinə, o cümlədən 
Trapezunda gedən ticarət yolları. 

Dəclə və Fərat çayları arasında yerləşən ərazilərin şimal hissəsi orta 
əsr ərəb mənbələrində “Əl-Cəzirə” olaraq adlandırılırdı. Əl-Cəzirə, Suriya 
və İraqın şəhərlərinə gedən yollar bir neçə idi.Cənubi Qafqaz şəhərləri 
içərisində həmin yollara bağlanan əsas məntəqələr isə Azərbaycanın 
Dərbənd, Bərdə və Beyləqan şəhərləri idi.Dərbənd – Xuveyy (Xoy), Bərdə 
– Ərdəbil yoluCənubi Qafqazı həmin bölgələrə bağlayan əsas marşrutlar 
idi. Mənbələrdə bu marşrutlar bütün məntəqləri ilə aşağıdakı kimi verilir: 
Bərdə – Yunan – Beyləqan – Varsan – Bəlxəb – Bərzənd – Ərdəbil – Marağa 
– Urmiya – Salmas – Xuveyy – Bərkəri – Ərciş – Xilat (Əxlat) – Bidlis – 
Məyyafariqin – Amid – Harran, Harrandan isə Şimşat – Malatya yolu (Al-
İstakhri, 1967: 192, 194; İbn Haukal, 1967: 349; Al-Mokaddasi, 1967: 381). 
Əl-Müqəddəsidə bu marşrut aşağıdakı kimi verilir: Bərdə – Kalankatuk – 
Matris – Dumis – Kilkuya – Dəbil – Nəşava – Xuveyy – Salmas – Marağa 
– Ərdəbil (Al-Mokaddasi, 1967:382). Yolun davamında Ərciş – Xilat və ya 
Ərciş – Məyyafariqin gəlirdi (Al-Mokaddasi, 1967:383-384). 

İrana, Orta Asiyaya və oradan da yenə Hindistana gedən yollarda Cənubi 
Qafqaz şəhərlərinin ən sıx əlaqə saxladığı tranzit məntəqələr Zəncan, 
Həmədan, Rey, Qəzvin, İsfahan, Fars və Xorasan idi. Bu məntəqələr 
Qafqazın Orta Asiya ilə əlaqələrində də vasitəçi idilər. Bu, bir tərəfdən, 
coğrafi yaxınlıqla, digər tərəfdən, bu bölgələrin Qafqazdan ixrac olunan 
məhsulların başlıca idxalatçıları olması ilə də bağlı idi. Məsələn, “qırmız” 
(kirmis) boyasının Dərbənddən Curcana daşınması və oradan da Bəlx və 
Mavərənnəhrin vasitəsilə Hindistana ixracı VIII-IX əsrlərdə bu əlaqələrin 
genişliyinin bir göstəricisidir (Gözəlova, 2005:57).

Üçüncü qrup marşrutların özünü də şərti olaraq iki yerə ayıra bilərik: 
Cənubi Qafqaz şəhərlərindən Trapezunda və Qara dəniz limanlarına 
Tiflisin vasitəsilə gedən yollar və Anadolu şəhərlərinə Dəbil vasitəsilə gedən 
yollar. Cənubi Qafqazın mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzi olan Tiflis 
adı çəkilən mənbələrdə Arranın üçüncü mühüm şəhəri hesab olunur.Əl-
İstəxri yazır: “Arranda Bərdə, Bab əl-Əbvab (Dərbənd) və Tiflisdən böyük 
şəhər yoxdur” (Al-İstakhri, 1967:187). Şəhərin Trapezundla birbaşa ticarət 
əlaqələri var idi. Əl-İdrisi Tiflislə Trapezund arasında 8 günlük (təxminən 



Hilafetin Ticari İlişkilerinde Güney Kafkasya Şehirlerinin Rolü

129

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2021 / 32: 115-136

400 km) yol olduğunu göstərir (Vəlixanlı, 1974:151).Cənubi Qafqazın 
digər şəhərlərinin Tiflislə əlaqələri aşağıdakı marşrutun vasitəsilə həyata 
keçirilirdi: Bərdə – Gəncə – Şəmkir – Xunan – İbn Kəndman qalası – 
Tiflis (Al-İstakhri, 1967:193; İbn Haukal, 1967:350; Al-Mokaddasi, 1967: 
382; həmçinin bax: İbn Khordadbeh, 1967: 122). Bərdə – Tiflis marşrutu 
haqqında daha dəqiq məlumatı İbn Xordadbeh və əl-Müqəddəsi verirlər. 
Onların məlumatlarından bəlli olur ki, bu şəhərlərin arasında təxminən 
150-200 km məsafəlik yol var idi. Marşrut Kür çayı boyunca uzanırdı və 
əksəriyyət etibarilə Azərbaycanın şəhərlərini ehtiva edirdi. Trapezund və 
Kostantinopol bu marşrutların son dayanacaqları idi. Qara dənizin cənub 
limanı Trapezund daha məşhur olub, “İslam ölkələrindən olan tacirlərin 
toplandığı və buradan Rum ölkəsinə ticarət üçün səfər etdikləri şəhər idi” 
 Bizans .(İbn Haukal, 1967:344) (فيدخلونمنهاالىبلدالرومللتجارةاإلسالمبلدمنالتجارفيهاجيتمعمدينةهي)
istehsalı olan parçaların böyük bir hissəsi Trapezundun vasitəsilə İslam 
ölkələrinə ixrac olunurdu (İbn Haukal, 1967:344). Tiflisdən Trapezunda 
gedən yolda vasitəçilər isə Dəbil və Qaliqala idi: Bərdə – Dəbil – Qaliqala 
– Trapezund (İbn Khordadbeh, 1967: 122; Valikhanlı, 1974:150); Marağa 
– Dəbil – Qaliqala – Trapezund (Al-Mokaddasi, 1967:382-383); Marağa – 
Məyyafariqin – Qaliqala – Trapezund (Al-İstakhri, 1967:194; Valikhanlı, 
1974: 150); Tiflis – Qaliqala – Trapezund (Valikhanlı, 1974:150).

Maraqlıdır ki, IX əsrin sonlarına doğru adı çəkilən yollarda Bərdənin 
yerini tədricən Gəncə almağa başlayır. X əsrin müəllifləri olan Əl-İstəxri, 
İbn Havqəl, əl-Müqəddəsi və XI əsrin müəllifi əl-İdrisi Bərdə – Tiflis 
yolunda artıq Gəncə, Şəmkir, Xunan, İbn Kəndiman qalasının adlarını 
çəkirlər. Əlbəttə, Gəncənin yüksəlişi Bərdənin tamamilə əhəmiyyətini 
itirməsi anlamına gəlmir. Sənətkarlıq və siyasi mərkəz olaraq Cənubi 
Qafqazda birinci dərəcəli rolunu itirən Bərdə bir müddət ticarət yollarının 
kəsişdiyi şəhər olaraq qalmışdı (Gözəlova, 2005:69). İbn Havqəl yazır: 
“Ruslarla müharibə zamanı, hakim dairələrin təzyiqi və [ölkəni] ağılsız 
adamların idarə etməsi nəticəsində vaxtaşırı baş verən və bu günədək 
davam edən basqınların törətdiyi dağıntılara baxmayaraq, [Bərdənin] 
bazar, karvansara və hamamları çoxdur” (İbn Haukal, 1967:339).Yenə 
həmin müəllif Bərdəni “tutduğu mövqe və əlverişli şəraitinə görə” 
Azərbaycanın ən yaxşı şəhəri adlandırır (İbn Haukal, 1967:337; həmçinin 
bax: Al-Istakhri, 1967:182). Bərdə karvan yolları üzərində yerləşdiyindən, 
onun ticarət fəaliyyəti 943/944-cü il rus yürüşündən sonra dayanmamışdı, 
lakin zəifləməyə başlamışdı. Hər halda XI əsrə qədərki mənbələrdə Bərdə 
– Tiflis, Bərdə – Dəbil, Bərdə – Dərbənd marşrutlarının adı hələ də 
çəkilməkdədir.

Cənubi Qafqaz şəhərlərinin Xilafətin ticarət əlaqələrində, xüsusilə Şərq 
ticarətində iştirakı təkcə coğrafi yerləşməsi ilə deyil, istehsalının da xarici 
ticarət üçün gəlirli olması ilə bağlı idi. İstər arxeoloji qazıntılar, istərsə də 
ərəb mənbələrinin məlumatları bölgənin başlıca şəhərlərində sənətkarlığın 
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bir çox sahələrinin inkişafından xəbər verir. Bunlar əsasən ipək emalı 
və ipək parça istehsalı (şərbaflıq), toxuculuq, boyaqçılıq, zərgərlik, şüşə 
istehsalı, dulusçuluq idi. Zərif parçalara və paltarlara Xilafət ölkələrində 
yüksək tələbatın olması Bərdə və Gəncəni ipəkçiliyin mərkəzinə çevirmişdi 
(Gözəlova, 2005:73). İbn Havqəl Bərdədə ipək istehsalının şərtləri ilə 
haqqında yazır: “Buradakı tut ağacları ümumi [maldır] və sahibləri yoxdur. 
Bu [ağacları] satmır və almırlar” (İbn Haukal, 1967:338). Bərdə ipəyi daha 
çox xammal şəklində ixrac olunurdu və onun əsas idxalçılarıəl-İstəxrinin 
də məlumatlarından görünür ki, Fars və Xuzistan vilayətləri idi (Al-
İstakhri, 1967:183; həmçinin bax: Al-Mokaddasi, 1967:381). Əlbəttə, ipək 
Bərdədən sadəcə xammal şəklində deyil, məhsul olaraq da ixrac edilirdi. 
Yenə İbn Havqəl yazır: “Bərdədən ipəkdən müxtəlif cür əla, bahalı şeylər 
hazırlayırlar” (İbn Haukal, 1967:338). Bunlar əsasən ipək paltar, örtü və 
pərdə idi (Al-Mokaddasi, 1967:380).Qeyd edək ki, Azərbaycan sənətkarları 
bu məmulatları ciddi rəqabət şəraitində ixrac edirdilər, çünki bu dövrdə 
Çin ipəyi inhisarçı ğzəlliklərini tam itirməmişdi.

Cənubi Qafqazda kətan parça istehsalının mərkəzi isə Dərbənd idi. 
İbn Havqəl Dərbənddən kətan parça ixracı haqqında aşağıdakıları yazır: 
“[Burada] kətan parçadan hər cür üst geyim hazırlanaraq ixrac olunur. 
[Bölgənin heç bir yerində] onların tayı-bərabəri yoxdur” (İbn Haukal, 
1967:339; həmçinin bax: Al-İstakhri, 1967:184; Al-Mokaddasi, 1967:380). 
Qeyd edək ki, kətan parça o dövrdə ço yüksək qiymətlənidirilirdi və Dərbənd 
kətanı Xilafət ölkələri ilə yanaşı, Xəzər xaqanlığına da ixrac edilirdi (Al-
İstakhri, 1967:224). Dərbəndin əsas rəqibləri isə Təbəristanın və Deyləmin 
kətançılıq mərkəzləri idi (İbn al-Fakih, 1967:345).

Toxuculuğun geniş vüsət alması və Cənubi Qafqaz şəhərlərinin 
ixracatında toxuculuq məmulatlarının böyük yer tutması bölgədə boyaq 
istehsalının inkişafı ilə sıx bağlı idi. Şərq geyimləri rəng çeşidləri ilə çox 
məşhur idi. Xilafətdə inkişaf tapan toxuculuq sahələrinin keyfiyyətli 
boyaqlara böyük tələbatı var idi. Əsas boyaq məmulatı və ticarətdə 
böyük yer alan əmtəə – indiqo (göy rəng alınırdı), qırmız (qırmızı rəng 
alınırdı) və zəfəran (sarı və çəhrayı rənglər alınırdı) idi.İndqio Misirdən 
tutmuş Hindistana qədər əksər ölkələrdə becərilirdi, amma qırmızın 
əsas ixracatçısı Cənubi Qafqaz idi. İbn Havqəl yazır: “Qırmız Bab əl-
Əbvabın (Dərbəndin) hüdudlarından Tiflisədək bütün Arranda, Araz çayı 
yaxınlığından Curzan nahiyələrinədək [hər yerdə] vardır” (İbn Haukal, 
1967:347). Dərbəndin qırmızı haqqında İbn əl-Fəqih yazır: “Qırmız misli 
görünməmiş bir [şeydir], yaz aylarında peyda olan qırmızı bir böcəkdir. 
Onu toplayır, qaynadır və yun [məmulatlarını] boyayırlar” (İbn al-Fakih, 
1967:297; həmçinin bax: al-Hamevi, 1965:339). Dərbənd əhalisinin qırmız 
boyağının alınma texnologiyasına yaxşı bələd olduğu əl-Müqəddəsinin 
də məlumatlarından görünür: “Burada qırmız da var. O, yer böcəyidir. 
Qadınlar buraya gəlir, böcəkləri mis qablara yığırlar, sonra isə sobalarda 
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qaynadırlar” (Al-Mokaddasi, 1967:381). Bu yolla alınan qırmız boyası bir 
çox ölkələrə, o cümlədən Hindistana ixrac edilirdi (Al-İstakhri, 1967:190).

Sarı rəngin və çalarlarının alınmasında geniş istifadə olunan zəfəran 
bitkisi Şərq ölkələrində ədviyyat kimi də çox məşhur idi. 860-cı ildə xəlifə 
Əbd əl-Məlikin (847-861) Bizans imperatoru III Mixailə (842-867) qiymətli 
hədiyyə olaraq zəfəran göndərdiyi məlumdur (At-Taberi, 1939, III:1449). 
Zəfəran bir çox ölkələrdə, o cümlədən Suriyada, İranda və İspaniyada 
becərilirdi, amma onun əsas ixracatçısı Abşeron yarımadası və Dərbənd 
idi (İbn Haukal, 1967:346; Al-Mokaddasi, 1967:380). 

Ərəb mənbələrində Cənubi Qafqazda qızıl, gümüş, civə, qurğuşun, 
kvars və neft mədənlərinin olması haqqında geniş məlumatlara rast gəlinir. 
Onların içərisində Bakının nefti xüsusi yer tuturdu. Məişətdə, tibbdə və 
hərbdə geniş istifadə olunan Bakı nefti haqqında məlumat verən ən erkən 
müəlliflər əl-Bəlazuri və əl-Cuhşuyaridir. Məsələn, əl-Bəlazuru hələ VIII 
əsrdə duz hasilatı ilə yanaşı, Şirvanın neft hasilatından da yazır. Neftdən 
alınan gəlirin böyük olmasını belə bir fakt sübut edir ki, Arran hakimi 
Yəzid ibn Usayd “neft çıxaran Şirvan əhlindən vergi almağı əmr etmişdi” 
(Al-Balazuri, 1955, I:246).Əl-Cuhşuyari isə Xilafət ölkələrində neftin 
Azərbaycandan və Ramahurmuzdan (Xuzistanda şəhər) ixrac olunduğunu 
yazır (Feofan, 1860:64). Bir qədər sonrakı dövrün müəllifi Əbu Duləf yazır: 
“Mən Böyük Təbəristan (Xəzər) dənizinin sahili ilə Şirvan vilayətinə daxil 
olan Bakı adlı yerə çatana qədər 80 fərsəx ağacların altı ilə getdim. Burada 
neft mədəni gördüm: onun gündəlik icarə haqqı 1000 dirhəmə çatır ...” 
(Abu Dulaf, 1960:12). Əl-Məsudi isə yazır: “Bakıda ağ neft və başqa 
mədənlər var. Dünyada buradan başqa,[doğrusunu] Allah bilir, ağ neft 
olan başqa yer yolxdur” (Məsudi, I: 81). Digər əsərində isə əl-Məsudi yazır: 
“Bakı Şirvan məmləkətinin neftverən torpağıdır” (Al-Masudi, 1967:60).

Cənubi Qafqazın daxili və xarici ticarətinin yüksək inkişaf səviyyəsi 
şəhərlərdəki karvansara və bazarların da müvafiqliyini şərtləndirirdi. 
İbn Havqəl Bərdənin bazar, karvansara və hamamlarının bolluğundan 
xüsusi yazır (İbn Haukal, 1967:339, 349, 353). İbn Havqəlin “yaxşı 
bazarlar” (əsvad hasana) adı altında həmin şəhərdə çoxluq təşkil edən 
köşkləri, yoxsa müəyyən günlərdə fəaliyyət göstərən yarmarkaları nəzərdə 
tutduğunu müəyyən etmək çətindir. Lakin Bərdədə təmiz karvansaraların 
çoxluq təşkil etməsi bu bazarların xarici ticarətin tələblərinə cavab 
verdiyinə dəlalət edir. Çox vaxt əcnəbi tacirlər yaşadıqları karvansaraların 
aşağı mərtəbəsində – köşklərdə gətirdikləri malları satırdılar. Bərdədəki 
bazarlar məhz belə tərzdə qurulmuşdu: əl-Müqəddəsi yazır ki, “Bərdənin 
bazarlarının üstü örtülüdür” (Al-Mokaddasi, 1967:375). Bərdədə “Kurki” 
yarmarkası da çox məşhur idi. Kurki yarmarkası Bərdənin “Bab əl-Əkrad” 
adlı qapısının yanında təşkil olunurdu və buraya hər yerdən tacirlər axışıb 
gəlirdi (Al-İstakhri, 1967:183). Əl-Müqəddəsi Kurki yarmarkası haqqında 
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yazır: “Bu bazarda ipək [parça] və paltarlar satılır. Onların qaytanları, 
xalçaları, qırmız [adlı boyaqları], örtüləri, [digər] boyaqları, zoğal adlı 
meyvələri, “kəsbuviyyə” və “ət-tirrix” adlı malıqları, soon dərəcə ləziz əncir 
və şabalıdlarının misli bərabəri yoxdur” (Al-Mokaddasi, 1967:380).

Göründüyü kimi, Xilafətin Şimal ticarətində malik olduqları əhəmiyyətli 
yerə görə Cənubi Qafqaz şəhərləri daha çox coğrafi yerləşmələrinə borclu 
idilərsə, Şərq ticarətində həm coğrafi mövqeləri, həm də yerli istehsalın 
böyük rolu olmuşdu. İran körfəzi bölgəsinin və Orta Asiya şəhərlərinin 
rəqabətinə baxmayaraq, Cənubi Qafqaz bu əlaqələrdə fəal idi və Xilafətin 
məşhur sənətkarlıq və ticarət mərkəzi rolunu oynayırdı.

Nəticə

VIII əsrin sonu – IX əsrin birinci yarısı Xilafətin bir bölgəsi olan Cənubi 
Qafqazda məhsuldar qüvvələrin artması, feodal istehsalının hakim 
qüvvəyə çevrilməsi prosesi baş verirdi. Ticarət bu prosesdə öz fəal rolunu 
oynayırdı. Bir tərəfdən, əmtəə-pul münasibətlərinin yüksək səviyyəsi 
sənətkarlığın kənd təsərrüfatından ayrılmasını sürətləndirirdi. Digər 
tərəfdən, sənətkarlıqda baş verən dəyişikliklər (onun müstəqil sahəyə 
çevrilməsi, bəzi texniki irəliləyişlər və s.) və bu dəyişikliklərin nəticəsi olaraq 
istehsalın genişlənməsi qarşılıqlı olaraq ticarət əlaqələrinin artması üçün 
şərait yaradırdı. Ərəb mənbələrinin məlumatları və arxeoloji tədqiqatlar 
araşdırılan dövrdəCənubi Qafqaz şəhərlərində təsərrüfat ixtisaslaşmasını 
və bir çox sənətkarlıq sahələrinin geniş xarici istehlak bazarına malik 
olduğunu göstərir. Təsadüfi deyil ki, Bərdə yarmarkasının fəaliyyəti məhz 
bu mərhələdə beynəlxalq miqyasa malik idi.

Xilafətin beynəlxalq ticarət əlaqələrində fəal iştirakCənubi Qafqazın 
sosial-iqtisadi və mədəni həyatında də müsbət rola malik idi:məsələn, 
hər hansı bir əmtəənin istehsalı ilə bağlı Qafqazlı sənətkarlar Yaxın və 
Orta Şərq ustalarından əxz etdikləri təcrübəyə görə tacirlərə borclu idilər 
(Azərbaycanın və Yaxın Şərq ölkələrinin şirli kaşı istehsalında üsul oxşarlığı 
buna nümunə ola bilər). Digər tərəfdən, müəyyən bir sənətkarlıq sahəsi üzrə 
ixtisaslaşmış şəhər öz daxili və xarici ticarəti hesabına iqtisadi cəhətdən 
fəaliyyət göstərirdi. İqtisadi əlaqələr mədəni əlaqələr üçün də şərait 
yaradırdı. Böləgin daxilindəki iqtisadi birlik həm də mədəni birlik üçün 
şərait yaradırdı. Daxili ticarət Cənubi Qafqazda siyasi mərkəzləşmə üçün 
də imkan doğururdu. Beləliklə,VIII əsrin sonlarından etibarən beynəlxalq 
ticarət əlaqələri sisteminə fəal surətdə daxil olan Cənubi Qafqaz geosiyasi 
və iqtisadi amillər hesabına dünyanın mühüm ticarət mərkəzlərindən 
birinə çevrilir. IX-XII əsrlər boyu onun bu sistemdə mövqeyinin təkamülü 
prosesi gedir. Yerli istehsala əsaslanan xarici və daxili ticarətin hesabına 
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(tranzit ticarətin deyil) Cənubi Qafqazın orta əsrlərdə bir çox ölkələrlə – 
Yaxın və Orta Şərq, Cənubi-Şərqi Asiya və Avropa ilə iqtisadi və mədəni 
əlaqələri təşəkkül tapır. Bölgənin siyasi və mədəni mərkəzləşməsində 
ticarət əlaqələri fəal rol oynayır. Yüksək inkişaf etmiş mübadilə hesabına 
Şərq ölkələrindən Avropaya bir neçə əsr ərzində texniki yeniliklər, elmi və 
praktik ideyalar, bank işi və yüksək ticarət əlaqələrinin mühüm elementləri 
də ixrac olunurdu.Cənubi Qafqazın bu mübadilədə iştirakı onun iqtisadi və 
mədəni inkişafına dəlalət edirdi. 

Qeyd olunan bütün bu amillər erkən orta əsrlərdə Cənubi Qafqaz 
cəmiyyətlərində ticarətin mühüm faktor olduğunu göstərməklə yanaşı, 
sosial-iqtisadi sistemin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu da sübut edir. 
Ticarətlə digər sosial-iqtisadi təsisatların qarşılıqlı təsiri ölkənin sonrakı 
inkişaf meyllərinin müəyyən edilməsində böyük rol oynamışdır; eyni 
zamanda bu qarşılıqlı təsir çox mürəkkəb, bəzən də fenomenal hallarla 
müşayiət olunmuşdur.
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Extended Abstract

At the beginning of the 7th century, the biggest competitors in international 
trade were the Byzantine Empire and the Sassanids state. Both empires fought 
wars for trade routes for centuries. The Sassanids Empire, which controlled 
the Silk Road, sought to weaken Byzantium economically. As a result, much 
of the Silk Road came under Sassanids control, and Byzantium suffered heavy 
trade losses with the East. However, this struggle weakened both empires and 
reduced the trade relations of the cities.

With the emercence of the Caliphate in the 7th century, international 
trade entered a new phase. In previous centuries, trade relations in the form 
of competition between the Roman Empire and the Sassanids state became 
more widespread under the auspices of Muslim law and the Muslim state. The 
Caliphate united vast territories on three continents into a single economy. 
However, the trade of the Caliphate was not only a continuation of ancient 
trade relations, but a more developed economic system. Muslim law, the 
Sharia, created the conditions for the development of trade. As the countries of 
the Caliphate also developed economically, it was not difficult to involve them 
in international trade. 

The reforms of the caliph Abd al-Malik were of particular importance for 
the development of the Caliphate’s economy. Abd al-Malik’s key administrative 
reforms, reunification of the Caliphate and suppression of all active domestic 
opposition enabled the major territorial expansion of the Caliphate. A major 
component of Abd al-Malik’s centralization and Islamization measures was the 
institution of an Islamic currency. The Byzantine gold solidus was discontinued 
in Syria and Egypt. To replace the Byzantine coins, he introduced an Islamic 
gold currency, the dinar, in 693. In 698/99, similar changes were made to the 
silver dirhams issued by the Muslims in the former Sasanian Persian lands in 
the eastern Caliphate.

As the countries of the South Caucasus became part of the Caliphate, the 
cities of this region became part of a large Islamic economy. Known as centers 
of crafts and trade, Barda, Derbent, Baku, Samandar, Itil, Tiflis became the 
main points of trade of the Caliphate towards the beginning of the 8th century. 
The cities of the South Caucasus, due to their favorable geographical location 
and the production of high quality crafts, played a major role in both the East-
West and North-South relations of the Caliphate. Due to the fact that most of 
these cities are located on the shores of the Caspian Sea (as well as close to the 
Black Sea region), they have maintained this active role for 8th -10th centuries. 

The active participation of the cities of the South Caucasus in the trade 
relations of the Caliphate was widely reflected in the Arab sources of the 8th 
-10th centuries. A comparative analysis of the information provided by these 
sources with archeological and numismatic materials helped to determine 
the role of the South Caucasus in the economic system of the Caliphate in 
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the 8th -10th centuries. Among these authors, historians and geographers (al-
Balazuri, al-Yakubi, İbn Khordadbeh, al-İstakhri, al-Mokaddasi, İbn Haukal) 
are of great importance for our research. According to these authors, the South 
Caucasus was a fertile land with many developed cities and ports. These cities 
were known in antiquity and were centers of international trade.

The routes between the ports of the Caspian Sea were especially famous. 
The most popular of these ports were Derbent, Baku, Semender and Itil. The 
10th  century Arab geographer al-Mokaddasi writes: “The city of Baku is the 
most important port of the region”. These cities were the main centers of trade 
for the Caliphate in the North. For this reason, the Caliphate fought with other 
states in order not to lose control over these cities. The Bulgarian state and the 
Khazar state were the main rivals of the Caliphate in this trade. The Caspian 
ports also had connections with the Black Sea cities, which increased their role 
in international trade in the Middle Ages. On the other hand, the sea routes of 
the South Caucasus were connected with the caravan routes of the East.

It is well know the Great Silk Road played an important role in the 
development of economic and cultural ties between the peoples of Western 
Asia, the Caucasus, Central Asia and China. The cities of the South Caucasus, 
located at the crossroads of these routes, have played a huge role in this 
relationship. The Azerbaijani city of Barda was one of the centers of silk 
production. Azerbaijani silk was highly valued not only in the East, but also 
in the West. The city of Barda connected other cities of the South Caucasus 
region with the countries of the Black Sea and the Persian Gulf. The cities of 
Derbent, Tiflis and Baku also played an important role in these relations. The 
Arab geographer al-Istakhri writes: “In this region, the largest cities are Barda, 
Derbent and Tiflis”.

Caravanserais and fairs were of particular importance in the trade relations 
of the South Caucasian cities. For example, the 10th century Arab geographer 
Ibn Haukal writes: “There are a lot of good bazaars and caravanserais in this 
region”. Al-Istakhri writes: “The fair in the city of Barda is very famous in the 
region and many merchants flock here every year”. The main importers of 
Caucasian goods were merchants from Iraq, Iran and Central Asia. The main 
local products were silk and cotton fabrics, carpets and spices. Agricultural 
products of the Caucasus were highly valued. Arab geographers and travelers 
of the 8th-10th centuries provide extensive information about Baku oil, which 
was highly valued in the Caliphate. Oil brought huge profits to the Caliphate.

The cities of the South Caucasus, which did not lose their importance 
in international trade even after the decline of the Caliphate, attracted the 
attention of major powers both in the main directions of the Great Silk Road 
and in the trade of the North. After the fall of the Caliphate, South Caucasian 
cities were drawn into the economic system of the Seljuk Empire and continued 
to play an important transit role in international trade.
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Çerkezlerin İlk Kadın Yazarı 

Hayriye Melek Hunç’un 
Eserlerinde Kafkasya

From Space to Memory: Caucasus in the Works of Hayriye Melek Hunç, 
the First Female Author of Circassians

Aydan ENER SU*

Öz

Çerkezlerin ilk kadın yazarı olan Hayriye Melek Hunç, “Xuinge” adlı bir 
Vubıh ailesinin kızıdır. Ailesi 1864 yılındaki Büyük Çerkez sürgününde 
Kafkasya’nın Soçi yöresinden Anadolu’ya sürülmüştür. Yaşadığı dönemde 
çeşitli süreli yayınlarda yazı ve şiirleri yayımlanan yazar, Çerkez İttihat ve 
Teavün Cemiyeti, Şimali Kafkas Cemiyeti, Çerkez Kadınları Teavün Cemiyeti 
gibi derneklerde önemli görevlerde bulunmuş, sürgün edilen Kafkasyalıların 
sosyo-kültürel yaşamıyla ve Kafkasoloji ile ilgili çalışmalara katkı sağlamıştır. 
Hakkında sınırlı sayıda çalışma bulunan yazar hem Çerkez millî hareketine 
hem de Çerkez kadın hareketine aktif olarak katılmıştır. Unutulmuş ya da 
ihmal edilmiş bir yazar olan Hayriye Melek Hunç, hem Çerkezlerin ilk kadın 
yazarı olması sebebiyle hem de yaşamında ve çeşitli derneklerde yaptığı 
çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen önemli bir kadın yazardır. 
Kafkasya’dan sürülmüş bir ailenin kızı olan yazar Hunç’un tespit edilen 
iki roman ve altı hikâyesi vardır. Bu anlatılardan bir romanında ve üç 
hikâyesinde mekân olarak Kafkasya ele alınmıştır. Çalışmanın kapsamını 
da yazarın belleğindeki Kafkasya’yı mekân olarak yansıttığı bu anlatılar 
oluşturmuştur. Çalışmada hem yazarın eserlerinde mekânın/Kafkasya’nın 
bellekteki izleri ve bu izlerin eserlerine nasıl yansıdığı belirlenmiş hem de 
yazarın tanınması sağlanmak istenmiştir.
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Abstract

Hayriye Melek Hunç, the first female writer of Circassians, is the daughter 
of a Vubih family named “Xuinge”. Her family was deported from the 
Sochi region of the Caucasus to Anatolia during the Great Circassian exile 
in 1864. The author, whose articles and poems were published in various 
periodicals during his lifetime, had important positions in associations such 
as the Circassian Union and Council, the Şimali Caucasian Society, and the 
Circassian Women Teavün Association, she contributed to the studies on the 
socio-cultural life of the exiled Caucasians and Caucasia. The author, who 
has a limited number of studies, actively participated in both Circassian 
national movement and Circassian women’s movement. Hayriye Melek 
Hunç, a forgotten or neglected writer, is not only the first female writer of 
Circassians, but also an important female writer waiting to be brought to 
light with her work in her life and in various associations. Hunç, a writer 
who was the daughter of a family exiled from Kafkasya, has two novels and 
six stories. In one of these narratives, Kafkasya has been handled as a place in 
one of her novels and three of her stories. The scope of the study was formed 
by these narratives in which the author reflects the Kafkasya as space. In 
the study, both the traces of the place/Kafkasya in the writer’s works and 
how these traces are reflected in her works were determined and the author’s 
recognition was aimed.

Keywords: Kafkasya, Circassians, Exile, Hayriye Melek Hunç, Memory.

Giriş

Mekânın hatırlama kültüründe önemli bir yeri vardır. Assman hatıraların 
yaşanan bir mekâna dayandığını, aile için ev, kırsal kesimde yaşayanlar 
için köy ve vadi, kentsoylular için kentler ve bir coğrafyada yaşayanlar 
için o coğrafi bölgenin mekânsal hatırlama çerçevesini oluşturduğunu 
belirtir. Bu bağ, özellikle uzakta iken “vatan” duygusunu veren çerçevedir 
(Assman, 2015:47). Assman hatırlama kültürünün topluluk ruhu veren 
bellekle de ilgili olduğunu, sosyal sorumluluğun devamını amaçladığını 
ve bir gruba dayandığını vurgulamıştır (Assman, 2015:38-39). Geçmişle 
bağlantı kurularak hatırlayan grubun kimliği temellendirilir. Grup, 
tarihini hatırlayarak ve kökenine ait hatırlama figürlerini belleğinde 
canlandırarak kimliğinden emin olur (Assman 2015:61) Hayriye Melek 
Hunç’un eserlerinde hatırlama figürüyle kurulan, anılarını içeren, yazarın 
iç dünyasını yansıtan bir değer olan Kafkasya algısal mekân olarak ele 
alınmıştır. Kişi-yer ilişkisini sorunsal açıdan yansıtan, dönüştürülmüş, 
anıtlaştırılmış yerler olan algısal mekân, anlam üreten, anıları barındıran, 
kişinin iç dünyasını yansıtan bir değer olarak karşımıza çıkar (Korkmaz, 
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2017:13). Yazarın anlatılarında algısal mekân genellikle darlaşır çünkü 
anlatı kişisi kendini kuşatılmış, sıkıştırılmış bulur. Mekânın darlaşması 
karakterin psikolojik açıdan kendisini çıkmazda hissetmesidir.

Hayriye Melek Hunç

Çerkezlerin ilk kadın yazarı olan Hayriye Melek Hunç, “Xuinge” adlı bir 
Vubıh ailesinin kızıdır. Ailesi 1864 yılındaki Büyük Çerkez sürgününde 
Kafkasya’nın Soçi yöresinden Anadolu’ya sürülmüştür. Balıkesir/
Manyas’ın Hacıosman (Huncehable) köyünde doğan Hunç’un doğum 
tarihiyle ilgili Sefer E. Berzeg’in kitabında ve Sadık Tural’ın editörlüğünü 
yaptığı kaynakta 1896 (Berzeg, 1995:125; Tural, 2004:69) yılı işaret 
edilse de Mahinur Tuna Papapha, bunun mümkün olmadığını açıklar, 
yazarın 1908 yılında kurulan Çerkes Teavün Cemiyetinin yayın organı 
Ğuaze dergisinde yazılar yazmasına ve 1907 yılında intihar girişiminde 
bulunan Hunç’un hastane raporlarında o gün 25 yaşlarında olduğunun 
belirtilmesine dayanarak 1882-83 yıllarında doğmuş olabileceğinin 
tahmin edildiğini belirtir (Papapha, 2015). Meral Çare ise pasaport ve 
Manyas Nüfus Müdürlüğü’ndeki kayıtlarda verilen tarihin 1886 yılı 
olduğunu belirtir (Çare Çizemuğ, 2018:4). Hayriye Melek Hunç’un annesi 
Vubıhların Çizemuğ ailesinden Ayşe Hanım’dır. İlk eşi Vubıhların Hunça 
ailesinden Kasbolet Bey, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Çerkez 
gönüllü birliklerine katılmış ve Balkanlar’da Ruslara karşı savaşmıştır. 
Kasbolet Bey’in Osmanlı-Rus Savaşı’nda şehit olması üzerine aile Ayşe 
Hanım’ı Kasbolet Bey’in kardeşi Mehmet Bey’le evlendirmiş, bu evlilikten 
Hayriye Melek, kız kardeşi Faika ve ablası Naciye Hanım olmuştur. Ali Sait 
Paşa (Akbaytugan), Fatma Hanım, Atiye Hanım ve Saraylı Hanım yazarın 
annesinin ilk evliliğinden olan kardeşleridir (Çare Çizemuğ 2018:4-5). 
Ressam Naciye Neyyal anılarında konaklarına sürgün gönderilen üç 
kız kardeşi biraderleri Hasan Bey’in (Hürmen, 2000:234-235) almaya 
geldiğini belirttiği ifadesinden bir tane daha erkek kardeşlerinin olduğunu 
öğreniriz. Hayriye Melek Hunç’un Osmanlı ordusunda üst rütbeli 
görevlerde bulunmuş, kurtuluş savaşına katılmış, Padişahın emriyle 
Yemen Sultanı Yahya’nın kızıyla evlenen, vatansever Ali Sait Akbaytogan 
Paşa ağabeyi, Mısır’a Hidiv nezdinde Padişah’ın temsilcisi olarak atanmış, 
Mısır Kralı Faruk’un halası Prenses Cemile Fazıl’la evlenmiş Çerkez Yakup 
Paşa dayısı, Tunus Sultanı’nın eşi olan bir halası ve Osmanlı sarayıyla 
bağlantıları olan kız kardeşleri vardır (Aksoy&Elmas, 2008:170-173). 

İstanbul’da “Notre Dame de Sion” Fransız Lisesi’ni bitiren, iyi bir 
Fransızca eğitimi alan Hayriye Melek Hunç, Sultan Hamid’in sarayında 
tahsiline uygun bir görevde çalışmaya başlar. Kardeşi Faika ise, Sultan 
Murad’ın küçük oğlu Ömer Hilmi Efendi’yle evlenir, onun Sultan Reşad’ın 
sarayında olduğunu öğrenen Sultan Hamid de Hayriye Melek’in Yıldız’dan 
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çıkarılmasını emreder (Hürmen, 2000:217). Saraydaki değişiklikler, 
Naciye ve Faika’nın evliliklerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle üç kız 
kardeş birlikte yaşamaya karar verdilerse de dört sene boyunca çeşitli 
zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Bu zorlu süreçten sonra 
Bandırma’daki köylerine gitmeye karar veren kardeşler, köy hayatına da 
bir türlü alışamayınca Hayriye Melek arsenik içerek intihara teşebbüs eder 
ve bu teşebbüs sonucunda vücudu kısmi felce uğrar. Bir süre sonra İngiliz 
Sefaretine iltica etmeye, oradan Mısır’a gitmeye karar verirler. İngiliz 
Sefaretini bulamayınca karşılarına çıkan Fransız Sefaretine giren kardeşler, 
çeşitli vaatlerle kandırılarak Beşiktaş Muhafızı Vasıf Paşa’nın konağına 
götürülürler. İki ay kadar burada kaldıktan sonra oyalandıklarını ve 
burada mahpus olduklarını anlayan kardeşler, kendilerini kurtaracaklarını 
umdukları bazı kişilere mektup yazarak yardım isterler. Bu mektuplar 
konaktakilerin eline geçince, başlarına iş açılacağı korkusuyla üç kız kardeş 
Bursa Valisi Tevfik Bey’in konağına sürgün gönderilir. Hayriye Melek 
burada da affolunmaları, durumlarının Yıldız’a bildirilmesi için sahte bir 
intihara teşebbüs eder ancak bu teşebbüsü bir işe yaramaz ve üç kız kardeş 
ancak 1908 yılında Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a dönebilmişlerdir 
(Hürmen, 2000:217-218; Çare Çizemuğ, 2018:5).

Hayriye Melek Hunç’un 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, 
1908-1909 yılları arasında kadınlara yönelik olarak yayımlanan Mehâsin 
(Güzellikler), 1911 yılında Musavver Kadın ve Türk Yurdu gibi çeşitli dergi 
ve gazetelerde yazıları ve şiirleri yayımlanmıştır. 1910 yılında Zühre-i 
Elem adlı ilk romanını, 1926 yılında ikinci romanı Zeynep’i yayımlamıştır. 
1911-1914 yılları arasında Çerkez İttihad ve Teavün Cemiyeti”nin organı 
olarak İstanbul’da Türkçe- Adigece yayımlanan Qhuaze (Rehber) 
gazetesinde yazılar yazmıştır. Bu derneğin ve daha sonra kurulan Şimali 
Kafkas Cemiyeti’nin sosyo-kültürel çalışmalarında görev almıştır. Kafkas 
sürgünlerinin geçmişinde özel yeri olan, 1918-1922 yılları arasında 
İstanbul’da faaliyet gösteren Çerkez Kadınları Teavün Cemiyeti’nin 
kurucuları arasında bulunmuş aynı zamanda bu derneğin başkanlığını 
yapmıştır. Dernek organı olarak Türkçe A-digece yayımlanan Diyane 
(1920) adlı derginin de başyazarlığını yapmıştır (Berzeg, 1995:125-126). 

Hayriye Melek Hunç, 1919’da 14. Kolordu komutanı olarak Bursa’da 
görev yapmakta olan, sürgündeki Kafkasyalıların sosyo-kültürel yaşamına 
önemli katkıları bulunan, ünlü asker ve tarihçi Met Yusuf İzzet Paşa’yla 
evlenmiştir. Met İzzet Paşa’nın 14 Nisan 1922 tarihinde kalp krizinden 
vefat etmesi çiftin evliliklerinin kısa sürmesine neden olmuştur. Yazar 
1931 yılında Fransa’da tanıştığı Çerkez hukukçu ve bilim adamı Prof. Aytek 
Namitok ile ikinci evliliğini yapmıştır. Namitok’un, Hititler ile Çerkezler 
arasındaki bağı çözmeye çalıştığı için Türkiye’ye girişi yasak olduğundan 
çift Tunus’ta Hayriye Melek Hanım’ın halasının sarayında evlenmişlerdir. 
II. Dünya savaşına kadar Aytek Bey’in siyasi göçmen olarak yaşadığı Paris’te 
yaşayan çift, bir süre de ayrı yaşamak zorunda kalmışlardır. Yazarın, 
Kafkas halkları hakkında araştırmalar yapan eşi ve onun çalışma arkadaşı 
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Prof. George Dumezil’e önemli yardımları olmuştur. 26 Temmuz 1963’te 
Aytek Namitok’un vefatından sonra Hayriye Melek Hunç da 25 Kasım 
1963’te vefat eder. Kafkas Kültür Derneği’nin İngilizce verdiği ölüm ilanına 
göre cenazesi Kadıköy Osmanağa Camii’nden kaldırılarak Karacaahmet 
mezarlığına gömülmüştür. Ölüm ilanında da “ilk kadın yazarımız” ibaresi 
bulunmaktadır (Aksoy&Elmas, 2008:181-184; Papapha, 2015).

Hayriye Melek Hunç’un Anlatılarında Kafkasya’nın İzleri

Hayriye Melek Hunç’un Zühre-i Elem romanında, Bir Hikâye-i Harp, Altın 
Zincir ve Baskın adlı üç hikâyesinde mekân olarak Kafkasya ele alınmıştır. 
Çalışmanın kapsamını da yazarın belleğindeki Kafkasya’yı mekân olarak 
yansıttığı bu anlatılar oluşturmuş, eserlerde mekânın/Kafkasya’nın 
bellekteki izleri ve bu izlerin eserlere nasıl yansıdığı belirlenmiştir. 

Hunç’un eserlerinin baskısı olmadığı için Betül Mutlu’nun Türkiye’de 
tek bir sahafta bulunan, yazarın roman ve hikâyelerini Osmanlıcadan 
aktardığı Asi ve Duygulu Bir Ses Hayriye Melek Hunç adlı çalışmasından 
hareketle çalışma kapsamındaki metinlerin özetlerini vermek eserler 
hakkında fikir edinmek isteyenler açısından yararlı olacaktır.

Zühre-i Elem romanında annesini küçük yaşta kaybeden Beria’nın 
sevgi ihtiyacı içinde geçen ruhsal olgunlaşma süreci anlatılır (Ener Su, 
2018).

Romanın başında Beria elindeki kamış ve önündeki defterle geçmişini, 
en derin en gizli yaralarını düşünmeye başlar. Beria, küçük yaşta annesiz 
kalmış, babası etraftaki herkese güler yüzlü, sıcakkanlı davranmasına 
rağmen onun için sert ve şefkatsiz bir baba olmuştur. Annesinin yokluğuyla 
sevgiye daha çok ihtiyaç duyduğu bu süreçte babasının duygusuzluğu, onu 
derinden etkilemiştir. Ruhunu dolduran yetimlikle, kimsesizlikle inleyerek 
öldüğünü hisseden Beria, yaşlı gözleriyle, kalbini yakan uzun uzun ağlamak 
ihtiyacıyla babasından bir gülümseme dilenmiş, babasının ilk hareketiyle 
kucağına atlamayı beklemiştir. Ancak babası onun bütün ihtiyaçlarının 
tedarik edilmesini sağlamasına rağmen ruhunun ihtiyacını hiçbir zaman 
anlayamamıştır. Bu yüzden Beria için ölü bir babadır.  Yalnızca yıllar önce 
ölen oğlu Şefik’i hatırladığı zaman duygulanan babasının hâlini gören 
Beria, şefkat ihtiyacıyla Eyüp’ün yıkık, harap mezarları arasında uyuyan 
kardeşinin yanına giderek orada ağlar. Etrafındaki her şeyin onun bitmek 
bilmeyen sevmek, sevilmek ihtiyacıyla, yalnızlığıyla eğlendiğini düşünür. 
Beria’nın çocukluk hatıraları annesinden mahrum olduğu kadar babasının 
tamirine lüzum görülmeyen azarlamalarıyla da doludur. Tanıdığı kız 
çocuklarından farklı bir tahsil gören Beria, zevk almadığı ve anlamadığı 
birçok yüksek dersle yorulur, ders sonunda babası hocasıyla tarih, ihtilaller, 
kahramanlık sahneleri üzerine sohbet ederken onun da dinlemesi istenir. 
Oysa Beria, hissi roman ve şiir okumayı tercih eder.
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Babası ılık bir Nisan sabahı erkenden kızı Beria’yı çağırtarak onunla bir 
gezinti yapmak istediğinde Beria o gün babasının muhabbetini hissettiği 
için on yedi senelik hayatında ilk defa mutlu olur. Yalıya döndüklerinde 
Beria, babasına yakın, zengin ve nüfuz sahibi, padişahın yanından 
ayırmadığı bir zatın kızı olan Seniha’nın kendisini Göztepe’ye çağıran 
mektubunu alır ve hemen yola koyulur. Beria, Seniha’nın anne, baba ve 
ağabeyi Sabih’le bağlarını görünce derin bir üzüntü yaşamasına rağmen, 
orada bulunmaktan mutludur. Sabih’e âşık olan Beria, o gün farklı bir şeyler 
olduğunu sezer. Beria, Seniha’yla sohbet ederken Mabeyn erkânından 
birinin kızı olan Aliye gelir. Genç ve güzel bir kadın olan Aliye eşinden 
ayrılmıştır. Babalarının mevkileri itibariyle Seniha’yla arkadaşlık ederler. 
Beria kendisiyle hemen dost olmak isteyen Aliye ve Sabih’in bakışmalarını 
görünce büyük bir üzüntü duymuş ve ertesi gün oradan ayrılmıştır. Beria, 
Sabih ve ailesiyle, kendi babasının onlarla neden hiç görüşmediğiyle ilgili 
düşünmeye başlar. Babasıyla akşam yemeği yedikten sonra kardeşi gibi 
sevdiği, annesinin yeğeni genç bir zabit olan Osman Hadi’nin geleceğini 
öğrenir. Ertesi akşam Seniha, Beria’nın yanına gelir ve sonraki gün birlikte 
Senihaların köşklerine dönerler. Kendilerini bahçede karşılayan Sabih, 
Beria’yla evliliklerine babasının itiraz ettiğini ve gerekçe olarak da Beria’nın 
babasının Jön Türklerle münasebeti şüphesi olduğundan Beria’yı çok 
sevmesine rağmen padişahın sadık bir kulu olduğu için bu akrabalığa cesaret 
edemeyeceğini belirttiğini anlatır. Beria, Sabih’i uzun zamandır gözünde 
öyle yükseltmiş, ona öyle güvenmiştir ki çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. 
Vücudu, ruhu bu üzüntüyle yaralanır, hastalanır. Eve dönerken yürümeye 
bile mecali kalmadığı için iskeleden yalıya kadar sandala biner. Sandalda 
denizi izlerken hayatın anlamsızlığını düşünür, koyu karanlık suya kendini 
bırakmak, suyun soğukluğunda titreyerek uyumak bir daha uyanmamak 
üzere uyumak ister. Yalıya ulaştığında yalnız babası tarafından sevilmiş 
olsaydı yaşamaktan mutlu olacağını, kendisini hayata bağlayacak bir 
kalp olmadığını, yapayalnız olduğunu hisseder. Beria günlerce kendini 
bilmez hâlde yatar, kendisine geldiğinde babasını, Seniha’yı, nabzını tutan 
bir adamı ve birçok simayı karşısında bulur. Annesinin dayısının oğlu 
Osman Hadi de gelmiştir. Osman Hadi, henüz küçükken ebeveynlerinin 
şefkatiyle üzerine titreyen Beria’nın annesinin öldüğü gün hiçbir şekilde 
sakinleştirilememiş ve bu durum Beria’yı çok etkilemiştir. Kendi çektiği 
ıstırabın bir diğerini onda gördüğü için ona karşı derin bir muhabbet duyan 
Beria, onu karşısında görünce kalbinde bir titreyiş hisseder. İyileşmeye 
başladıkça Osman Hadi’nin kolunda bahçeye yürüyüşe çıkar ve Osman 
Hadi ona kitap okur, Beria’nın annesinden bahseder, vatan sevgisini, vatan 
için ölmeyi ondan öğrendiğini anlatır. Osman Hadi, bir zamanlar başka 
memleketlerin firavun zulmünden firar eden herkesin hilal altında nefes 
aldığını, İslamiyet dünyasının her köşesinde minarelerin bu hilal altında 
parladığını, ecdatlarının esarete karşı savaşırlarken bu mukaddes hilalin 
şefkat ışığı altında çocuklarına açılmış kucağı görmekten teselli olarak 
gözlerini kapayacaklarını düşünür. Bütün bu yaşananların üzerinden bir 
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sene geçmesine rağmen Beria, tamamen kapandığını düşündüğü Sabih 
sayfasının kanayan bir yara olduğunu, aldatılmış olmanın acısını yeniden 
hissetmeye başlar. Sabih’e aldandığını göstermek, ondan intikam almak 
için yeniden sevmeyi, âşık olmayı ister.  Birkaç gün sonra İstanbul’a 
indiğinde mavi gözlü bir gençle karşılaşır. Farklı zamanlarda birkaç kez 
karşılaştığı bu gence karşı hislerini düşünen Beria, bir gün bu gençten 
aşkını itiraf ettiği bir mektup alır ve mektubun gelişiyle ondan kaçmaya 
başlar. Çünkü bu hayali de bütün şiiriyetiyle beraber nefret ettiği Sabih’e 
benzetir. Bu arada Sabih de Aliye’yle evlenmiştir. 

Yarın bayramın ilk günüdür. Osman Hadi yerde sobanın karşısında 
eli alnında düşüncelidir, Beria’nın babası ise odasında başı önde 
oturmaktadır. Beria, ilk defa babasını göz kapakları kırmızı ve şiş, uzun 
müddet ağlamış bir halde bulur. Duygusuz olduğunu düşündüğü babasını 
bu hâlde bulmak Beria’yı çok şaşırtır. Bayramdan bir süre sonra Seniha 
genç, zengin bir yaverle evleneceği haberini vermek için Beria’ya gelir. 
Beria, Seniha giderken arkasından bakan Osman Hadi’ye hiç âşık olup 
olmadığını sorar. Osman Hadi gördüğü her güzel kadını sevdiğini 
söylemesine rağmen Beria onun kalbinde gizlediği bir aşkı olduğunu 
hisseder ancak öğrenmek için ısrar etmez. Bir başka günün gecesinde 
geç vakitte çalınan kapı Beria’yı uyandırır. Osman Hadi, ona birtakım 
şeyler sormak üzere kendilerini Mabeyn’den istediklerini, gitmek zorunda 
olduklarını, bir müddet yalnız kalacağını söyler. Bu süre zarfında bazı 
kişilerin muhabbetlerinden sakınmasını söyler ve Beria’yı dudağından 
öper. Babası, Beria’yı kucaklayarak alnından öper ve kendisini sevmeye 
alışmadığı için yokluğunda üzülmeyeceğini söyler. Babası ve Osman Hadi 
götürülürken Beria kendisinin de götürülmesini istediğinde haşin ve âmir 
bir ses kendisini durdurur. Yüzü kapalı olmasına rağmen ses tonundan o 
kişinin Sabih’in babası olduğunu anlar ve merdivene yığılır. Parlak bir kış 
gecesi felaket gecesi olur.

Beria bir Nisan sabahı babasıyla gezintideyken babası bir yılanı 
öldürmek için revolverini çıkartınca Beria onu durdurmuş, babası da 
kendisinin nasıl bir Kafkas kadınının kızı olduğunu, vatanından ayrı 
kalan bir annenin kanlı mersiyeleriyle beşiğinin sallandığını söylemiş ve 
revolverini ona vererek kullanmayı öğrenmesini istemiştir. Beria ise güzel 
vatanında şiir gibi bir saadet yaşamak ister. İncelik ve sevgiyle titreyen 
ellerine kırmak, parçalamak için silah verilmesi ruhunu incitir.

“Unutma ki sen hayatının en parlak günlerini tahakküm ve tecavüze 
isyanla akan seylâbe-i hûnîn arasında geçirmiş, babasını, anasını, kardeşini 
hatta kabiliyet-i teessürünü o seylâbenin âteşîn dalgalarına gömmüş 
bir Kafkas kadınının-bütün bu mukadderat-ı meşûmesine mütevâris- 
zavallı kızısın ve senin beşiğin bedbaht vatan-cüda bir validenin kanlı 
mersiyeleriyle sallanmıştır. Bugün sana ihtara mecburum kızım: …Burada 
yavrum hayatla memat cenkleşiyor bu iki kuvvetin birleştiği mevkide ise 
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rakik ve rahim hissiyata yer kalmaz orada yegâne emel mevte galibiyettir…” 
(Mutlu, 2012:37).

Beria babasından sonra Osman Hadi’den de annesinin vatan sevgisini 
dinler. Osman Hadi gerektiğinde vatanı Kafkasya için ölmeyi Beria’nın 
annesinden öğrendiğini, Kafkasya’nın hüzünlü hatırasının onun kalbinde 
derin ve sonsuz bir yara olduğunu ve vatan hasretiyle öldüğünü anlatır.

“Annen bilir misin bence ne kadar muazzezdi? Onun saf, necib 
dudaklarından dökülen her kelime bana ilahi bir nağme gibi gelirdi; onu ana 
gibi, bir kardeş gibi, bir melek gibi severdim. İçinde doğduğum, mai seması 
altında perverde oluğum bu mukaddes memleketi, vatanımı sevmeyi, icâp 
ederse vatan için ölmeyi evvela ondan öğrendim; fakat onun kalbinde, 
daima gözyaşlarıyla yıkanan, derin, müebbed bir ceriha vardı ki bugün o 
cerihanın benim kalbimde de pek derin bir hâlde açıldığını hissediyorum, 
bunu anlamazsın değil mi? Çünkü sen ananı benim kadar tanımazsın, 
tanıyamazsın. Bu ceriha: onun, mai ufuklarının, muazzam ormanlarının, 
ruha varlığın bütün lezâizini neffah eyleyen latif, hürriyetperver havasının 
yâd-ı hazin-i tahassürüyle öldüğü bizim zavallı ve sevgili Kafkasya’mızdır…” 
(Mutlu, 2012:59).

Beria, Osman Hadi’nin anlattıklarını ve hayalindeki Kafkasya’yı 
düşünür. Muhteşem ormanları, yiğit süvarileri, heykelleşmiş güzellikleriyle 
kadınları, gamsız çiftçileriyle bir saadet memleketi olarak düşündüğü 
Kafkasya’yı kızgın bir kan denizi içinde boğulmuş olarak görmeye başlar.

“Kafkasya! Bu isim benim için muzlim ve muhteşem ormanları, 
yüksek ser-puşlarının altında gözleri şecaat ve ulviyetle parlayan uzun 
kılıçlı, uzun boylu, seri ve çevik süvariler, sırma kalpaklarının üzerinden 
yerlere kadar düşen ince tül örtülerinin kapamadığı şa’şâa-bâr simaları, 
sıkı elbiselerinin tazyik-i müsaadekârında bütün letâfet-i tenasübü inkişâf 
eyleyen vücutlarıyla müheykel birer “hüsn” olan kadınları; berrak bir 
sema, hayat-bahş bir güneş altında çalışan memnun, gamsız çiftçileriyle 
bir saadet memleketi idi ve sonra bu saadet memleketini kızgın bir kan 
deryası içinde boğulmuş görüyordum!” (Mutlu, 2012:59-60).

Romandaki Kafkasya ile ilgili bir diğer alıntı ise Osman Hadi’nin dış 
görünüşünden hareketle Kafkas erkekleri hakkındadır. Osman Hadi’nin 
bir sıkıntısı olduğunu hisseden Beria, bu sıkıntının nedeninin acı ve elem 
veren Kafkasya hatırası olup olmadığını düşünür.

“Osman Hâdi’nin Çerkez erkeklerine mahsus daimi ve nezih bir şuhluğu 
vardı; fakat dikkat etmiştim! Çehresini kaplayan bu yaldızlı örtü onun 
mevcudiyetine hâkim gizli, manevi bir marazı örtemiyordu. Bir maraz, bir 
maraz ki bu kavî vücudu azar azar bitiriyor! Acaba onu her yerde böyle 
takip eden şey “zavallı ve sevgili Kafkasya”nın müellim ve şiir-âkîn hatırası 
mı idi yoksa?!...” (Mutlu, 2012:60).
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Osman Hadi, Beria ile konuşurken Kafkasya’nın savaş günlerinde, 
esarete karşı direnen, vatan uğruna ölen atalarının İslam dünyasının kutsal, 
şefkatli hilalinin ışığında çocuklarına merhametli bir kucak açıldığını 
görselerdi teselli olmuş bir şekilde gözlerini kapamış olacaklarını anlatır.

“Kafkasya’da daimi darbelerle takatsiz kalan ecdadım, esarete karşı son 
kuvvetlerini de sarf ederek ölürlerken bu mukaddes hilalin ziya-yı şefkati 
altında çocuklarına açılmış rahim bir ağûş kabul görmekten müteselli 
gözlerini kaparlardı…” (Mutlu, 2012:62)

Bir Hikâye-i Harp: Kafkasya’nın tasviriyle başlayan hikâyede 
ormandaki evlerde yaşayanların eğlencelerinden, Çerkezlerin Kamel 
denilen millî müzik aleti eşliğinde dans eden kızlardan bahsedilir. Bu 
dans ve eğlence sahnesinin kanlı savaş alanına dönmesinden sonra ertesi 
sabah yanmış bir köy, kan lekeleri arasında elleri kılıçlarında gençler, 
süngülenmekten kurtardıkları çocuklarının beşikleri başında gözlerinde 
intikam azmiyle ninni söyleyen kadınlar kalır. Karlı kış günlerinde ocak 
karşısında ebedi mersiyelerini söyleyen genç kızlar, çalan kapıyı açtıklarında 
kucaklarında savaş meydanında bırakmaya kıyamadıkları genç bir şehitle 
babası, biraderi ya da sevgilisiyle karşılaşır. Şehidin annesi vatan için can 
veren oğluyla gurur duyar. Ancak bir gün koca bir devletin darbât-ı kahrı 
altında eğilmek bilmeyen bu kavim bir ailenin son evladının fedaî olma 
kararıyla sarsılır. Dönmeyeceğini bile bile harbe katılan gencecik delikanlı 
ömrünün baharında vatanı için canını verir.

Daima yeşil ve beyaz bir memleket olan ihtiyar Kafkasya’da geceleri 
ormanların yüksek ve vakur ağaçları gizemli bir sessizlikle dinlenirken 
meşalelerle evlerinden çıkanlar dans eden bir kızın etrafında toplanır, 
eğlenirlerken eğlence alanı bir anda kan dolu savaş alanına döner. Ertesi 
sabah yanmış bir köy ve intikam ateşiyle yanan kadınlar kalır.

“Daim yeşil ve beyaz bir memleket idi. Burada geceleri ihtiyar Kafkas’ın 
beyaz tepeleri, muazzam ormanların yüksek ve vakur ağaçları pür-esrar 
bir sükûtla dinlenirlerken… (Mutlu, 2012:152) … sonra o sahne-i raks 
ve neşe bir mübarezegâh-ı hunin olurdu. Ertesi sabah güneş ihtiyar ve 
sermedi karlarıyla beyaz bulutlara, mai semalara kadar ser-firâz-ı azamet 
dağların tepesinden iri, sarışın sarışın gözünü açtığı zaman onun pür-
hayat nazarlarının ilk düştüğü şey: Yanmış, harap olmuş bir köy, geniş 
kan lekeleri arasında mütekallis elleri hâlâ kılıçlarını sıkan genç, heykeli 
vücutlar, dudaklarında barîd bir tebessümü metanet, gözlerinde vahşi bir 
azm-i intikamla ağaçların râtıp sâyeleri altından ormanların henüz nem-
nâk çimenlerini çiğneyerek avdet eden kadınlardı…”(Mutlu, 2012:153)

Çerkezler için vatan, memleket, hürriyet öyle kutsal öyle değerlidir ki 
Çerkez kadını evladının vatan için ölmesinden âdeta onur duyar.

“Bütün memleket namusunu, hürriyetini, hayatını korumak için kan 
içinde çarpışırken benim oğlum adi bir hastalıkla zelil, sefil rahat yatağında 
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ölmedi, mesudum. Ve Çerkez kadını evladından son, müteşekkir bir buse 
ile ayrılırdı…” (Mutlu, 2012:154)

Hikâyede bir ailenin son oğlu olan on sekiz yaşındaki Recep Kafkasya’da 
ilerleyen savaş nedeniyle dönmemek üzere yemin ettiği harbe giderek 
ailesinin şan ve şerefini ebediyen kapatır.

“Koca bir devletin darbât-ı kahrı altında eğilmek bilmeyen bu kavim, 
bu zavallı Çerkezlik kendisine hikâyât-ı esâtire şekl-i hakikat verecek 
kahramanlar yetiştiren bir ailenin son evladının “Fedâî”lik kararı 
karşısında titriyordu. Savaşın ilerlemesine rağmen terâne-i takdisi bütün 
Kafkasya’da münakis methiyelere zemin olacak kahramanlıklarla ihtiyar 
bir aslan gibi hâlâ düşmanla dövüşen amcası Muhammet Açe’den sonra 
ailesinin son oğlu olan genç Recep bir sabah hemşirelerine gelmiş, sakin 
ve mütebessim, Çerkes milletinin pek çok şecî evlatlarının cerihalarından 
süzülen kanları ta nihayete kadar levn-handânıyla örten kırmızı elbiseyi 
kendisine yapmalarını rica etmişti; bu henüz on sekiz yirmi yaşında bir 
gençti; kahraman bir ailenin kahraman bir oğluydu ve kendisi gibi evlatlar 
yetiştirebilirdi; hâlbuki şimdi birtakım matem-engîz merasimden sonra 
giyeceği kırmızı elbisesiyle mukaddes bir fedakârlık yemini edecek ve 
hâb-ı vatan, ıtminân-ı memâtla sermest, asla dönmeyeceği, dönmemek 
için yemin ettiği bir harbe gidecek ve bununla ailesinin sahâif-i şan ve 
şerefini ebediyen kapayacaktı; fakat vatana karşı harikanümâ fedakârlık 
ihtiyaçlarıyla çırpınan, haykıran kalbi, damarlarındaki son katre-i hayatı 
vücudunu saran ateşîn mahfazaya tevdi ederken yaşadıkça öldüren bir 
aşk-ı vatanı tatmin etmiş olmaktan müsterih, artık sükût edecekti…
”(Mutlu, 2012:154-155).

Her gün bir parça daha elden giden mukaddes bir vatan, her gün biraz 
daha elden giden bir hürriyet, her gün biraz daha tahkir olunan namus 
ve bunun karşılığında her harpte biraz daha yanıp tutuşan ateşi, sevinçle 
akacak bir kanın söndürebileceğini düşünen Recep vatan için cesurca 
kendini feda eder.

“Birden boğuk bir ses kalpleri titretti, bütün kanını zayi etmiş, sararmış 
olan genç fedaî, kuvvetli birkaç Kazak’ın süngüleri avucunda yükseldiği 
yerden amcasına, vatan için bu kadar cesurane ölmekteki hazz-ı ulvîyi 
gösteren mağrur bir tebessümle ve ancak işitilebilen bir sesle diyordu ki: 
Amca! Sen ömründe hiç kendini bu kadar yükselmiş gördün mü?” (Mutlu, 
2012:155-156).

Bu hikâyedeki “Kazak” süngüsü Rus aşağı tabakasından serfler ve 
köylülerin yanı sıra Tatar ve Çerkez topluluklardan müteşekkil kozmopolit 
bir yapıya aittir. Bunlar kanundan ya da zulümden kaçan insanların 
otoriteden uzak yerlerde toplanarak meydana getirdikleri topluluklar 
olup Orta Asya’daki Kazak Türkleriyle karıştırıldığı için kozak (Temizkan, 
2013:315-316) şeklinde kullanımı da mevcuttur.
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Altın Zincir: Esaret fırtınasında yeni esir olan bir Çerkez kızının 
büyük, ihtişamlı bir saraya/konağa getirildiği zaman hissettiği korku, 
titreyiş ve zavallı bir kuş gibi çırpınmasıyla başlayan hikâyede esir kız 
güzel memleketi Kafkasya’yı hatırlar ve ona özlem duyar. Bu sırada kendisi 
gibi esir kızlar etrafına toplanarak onun da kendileri gibi esir olmasına 
üzülürler. Bütün geceyi ağlayarak geçiren kız, ertesi gün getirildiği büyük 
ve ihtişamlı konakta dolaşmaya başlayınca ona memleketini hatırlatan 
Çerkez şivesi, halk, halılar, başlıklar, tablolar, ışıklar ve altınlar dikkatini 
çeker. Etrafındaki her şeyin ışık olduğunu, gençliğin, servetin ışığı 
olduğunu gören kız için bu ışıklar arasında yalnızca harem ağaları siyah 
idi. Daha sonra bu süslü hayatın asıl renginin onlar olduğunu anlar. Hasret 
yarasıyla uzun seneler yaşayan kız bir gün kendisine âşık bir kumral sakal 
tarafından yüksek zevk ve eğlence düşkünlüğüne çekilir ve başından aşağıya 
altınlar, elmaslar yağdırılır ancak o bu manzara karşısında aşkın ve ailenin 
kendi gibi kadınlara uygun olmadığını bu gibi kadınların çocuklarının 
yalnızca kindar olacağını, yalnızca keyfini düşünen erkeklerden ise nefret 
edileceğini düşünür. Kendisini ne kadar sevdiğini göremiyorsa efendisine 
muhabbet ve itaat etmek zorunda olduğu hatırlatıldığında altın halkalarla 
muhabbete zorlandığını düşünür. Sonra nasıl olduğunu hatırlayamadığı 
bir şekilde kırılmış bir kadeh gibi uzaklara atılmıştı. Hatırladığı tek şey 
Kafkasya idi.

“Bedbaht Kafkasya’nın dûrâdûr ufuklarında bir nefha-i felaket gibi 
dolaşan sarsar-ı esaret onu, bu mermer sütunlu büyük salonların muattar 
sinesine, bu ipek elbiseli gevherdâr sorguçlu erkeklerin yabancı ayaklarına 
attığı zaman soğuk bir lerziş-i haşyetle üşüyerek pâyânsız semalara hasret 
çeken zavallı bir kuş gibi çırpınarak, inlemişti:

Memleketim! Oh bu memleket, semalarında ebedî bir safvet, 
ormanlarında ebedî bir hudâret gülümseyen bu ravza-i cennet! Ne kadar 
ne kadar uzak kalmıştı! Şimdi onun ayaklarında ucunda kim bilir hangi 
asr-i vahşetin amâkına merbût bir zincir, muzîk halkalarla bağlana 
bağlana ağırlaşan bir zincir-i tahakküm vardır. O vakit etrafına rengarenk 
ipeklerin nermîn derâguşlarında incelmiş, güzel vücutlar toplanıyor; 
üstünde elmaslı tüylerin, çiçeklerin, hafif ıtır-nisâr mevcelerle dalgalandığı 
kumral başlar ona doğru eğiliyor; âsâr-ı taab ve teellümle haledâr, dumû-ı 
terahhumla bulutlu gözler hep ona initâf eyliyor, lisanlarında, aşk-ı 
hürriyeti asla unutmamış milletlerini hatırlatan biraz haşin bir şive-i 
isyanla soruyorlardı: Sen de mi? Evet o da Kafkasya’nın bütün bedayi-i 
hüsn ü ânını ihâta eden, bu saha-i servet ve haşmette onlarla beraberdi; 
beraber kalmaya mustarip olmaya mahkum olmuştu… (Mutlu, 2012:157). 
O yalnız bir şey hatırlıyordu: Verîkalarında henüz seherin şeffaf jaleleri 
titrerken, gaddar bir elle koparılarak mermer sütunlu büyük salonların 
muattar sinesine atılmış beyaz bir gül ve ebedî safveti, ebedî hudâretiyle 
bu beyâbân-ı sefaletin vech-i üryanında bir serâb-ı saadet gibi gülümseyen 
Kafkasya…” (Mutlu, 2012:159).
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Baskın hikâyesinde Kafkasya’nın küçük bir köyü bir bahar gecesi 
günlerce süren bir düğünün sonuna doğru vahşi bir baskına uğrar. Evler 
yanmaya başlamış, saadet ve hürriyetlerini boğmak isteyen darbe-i zulme 
karşı köyün erkekleri cesurca savaşmışlardır. Yanan evlerden birinin yarısı 
devrilirken diğer tarafın henüz yanmaya başlayan kapısı açılır ve kanla 
boğulan düğünün zavallı, bedbaht gelini görünür. Bir düşman zabitinin 
muhabbetle kendisine doğru yürümesi üzerine kendisinin bir Çerkez kızı 
olduğunu, kanla yoğrulan bu toprakların kızı, cesur namuslu bir milletin 
kızı olduğunu söyleyerek yanan evin içine girerek ölüme koşar. 

Baharın gelmesiyle Kafkas dağlarındaki karlar erimiş, rüzgârlar 
durmuştur. Kafkas halkı için vatan bir mabet ve cennet kudsiyetindedir 
ki onun kutsallığını ihlal etmek isteyenlerin bütün bir milletin vücudunu 
durdurması gerektiği vurgulanır.

“Artık bütün karlar erimiş, ovalarda, ormanlarda medîd, müşteki 
devirlerle dönerek bitmez tükenmez neşâid-i matem inleyen rüzgârlar 
susmuş, şimdi Kafkas dağlarının serin sâyeleri altında ılık, muattar bir 
bahar başlamıştı… çünkü vatan onların mabedi, cenneti idi. Öyle bir 
mabet, öyle bir cennet ki harîm-i kudsiyetinde bütün bir milletin namusu, 
hürriyeti, saadeti meknuz; öyle bir mabet, öyle bir cennet ki onun sükûn-
mukaddesini ihlal için, eşiğinde bekleyen, bütün bir milletin vücud-ı 
müşterekini durdurmak lazım…” (Mutlu, 2012:160-161).

Baskına uğrayan köyün erkekleri eşlerinin, kız kardeşlerinin namusunu 
korumaya ve vatanlarını kurtarmaya çalışırken kendilerinin on misli bir 
kuvvetle boğuşurlar. Kafkas’ın kanlı vahşet sahnesi nefretlerini artırarak 
bitmeyen bir hırsla boğuşmaya devam ederler.

“Artık küçük köyün üzerinde ateşîn bir nefes-i cidâl, kahhâr, bir hevâ-
yı ihtiras uçuyor erkekler kendilerinin on misli bir kuvvetle boğuşarak 
hemşirelerinin zevcelerinin namusunu, vatanlarını kurtarmaya çalışırken 
uzakta Kafkas’ın asr-dîde beyaz başı ateşe verilmiş evlerin ziya-yı 
hunini altında teşhir eyleyen bu sahne-i vahşete sâmit bir raşe-i nefretle 
bakıyordu… Evler yanıyor… Ve onlar kan, ateş, duman içinde de sönmeyen 
bir hırsla hâlâ boğuşuyorlar. Ateş ve süngü arasında inleyen çocuklar… 
Ölüm ve… Beyninde çarpışan kadınlar… Bunların yanında mevti ihtar 
eden her raşeyi yeni bir hareket-i müdafaa veya isyanla karşılayan, bir 
avuç bedbaht erkek… Ve yerlerde kanlar içinde yüzen birçok biruh ecdat…” 
(Mutlu, 2012:162).

Düşman zabitinin kendisine doğru gülerek geldiğini gören gelin, Çerkez 
kızının cesur, namuslu bir milletin kızı olarak kanlı kollardaki aşağılık 
rahatlıktansa ateşlerin kızgın kucaklarını tercih edeceğini, kanla yoğrulan 
vatan toprağının, düşmanın yaktığı evlerin, düşmanın nefeslerinin zehriyle 
boğulan insanların kızı olduğunu nefretle bağırarak korkusuzca ölüme 
gider.
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“Dur! dedi sonra nefret ve hakaretle bağırdı: Bana gülüyorsun! 
Kanlı gözlerinde kardeşlerimin kanını içmiş dudaklarında bir tebessüm 
titriyor, fakat bilmiyor musun ben Çerkez kızıyım? Sizin döktüğünüz 
kanla yoğrulan bu toprakların, sizin saçtığınız ateşle yanan bu evlerin, 
sizin nefeslerinizin zehriyle boğulan bu insanların kızı! Evet Çerkez Kızı! 
Sizin kanlı kollarınız arasındaki rahat zelîlaneye ateşlerin kızgın kahhar-ı 
der-âgûşlarını tercih eden cesur, namuslu bir milletin kızı! Bak! O, senin 
mülevves tebessümlerini kahkahalarıyla dondurarak, cesaretle ölüme nasıl 
koşuyor!” (Mutlu, 2012:163).

Sonuç

Ailesi Büyük Çerkez sürgününde Kafkasya’nın Soçi yöresinden Anadolu’ya 
sürülen ve Çerkezlerin ilk kadın yazarı olan Hayriye Melek Hunç’un bir 
romanında ve üç hikâyesinde mekân olarak Kafkasya ele alınmıştır. 
Yazarın belleğindeki Kafkasya’yı mekân olarak yansıttığı bu anlatıların 
oluşturduğu bu çalışmada hem yazarın eserlerinde mekânın/Kafkasya’nın 
bellekteki izleri ve bu izlerin eserlerine nasıl yansıdığı belirlenmiş hem de 
yazarın tanınması sağlanmak istenmiştir.

Hayriye Melek Hunç eserlerinde Kafkasya’nın bir mabet, bir cennet 
gibi kutsal olduğunu ve kutsal vatanın korunması, hürriyeti uğruna kadın-
erkek bütün milletin düşmanla cesurca mücadele ettiğini, vatan uğruna 
ölmeyi bir onur olarak gördüğünü vurgulamıştır. Yazar, Çerkez kadınının 
ve erkeğinin namusu, vatanı uğruna ölüme koşarak gittiğini anlattığı 
eserlerinde Kafkasya’nın düşman askerleri tarafından uğradığı zulümleri, 
verilen şehitleri, kanla yoğrulan toprağın, yanıp yakılan köylerin durumunu, 
Kafkasya’dan sürgün edilenlerin yaşadığı vatan hasretini, Kafkasya’nın 
savaş günlerinde vatan uğruna ölen atalarının İslam dünyasının kutsal, 
şefkatli hilalinin ışığında çocuklarına merhametli bir kucak açıldığını ele 
almıştır.

Hunç, Kafkasya’yı algısal mekân olarak ele alınmıştır. Yazarın 
anlatılarında algısal mekân genellikle darlaşır çünkü anlatı kişisi kendini 
kuşatılmış, sıkıştırılmış bulur. Mekânın darlaşması karakterin psikolojik 
açıdan kendisini çıkmazda hissetmesidir. Yazarın belleğinde unutulmaz 
bir şekilde yerini koruyan aile tarihindeki sürgün ve Kafkasya’nın düşman 
saldırısı sonrasındaki hâli eserlerine en acı ve gerçekçi hâliyle yansımış ve 
yazar vatanın bu acı talihini eserlerine taşıyarak yaşanan acıların, vatanın 
korunması uğruna ödenen bedellerin hafızalardan silinmesine engel olmak 
istemiştir.
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Extended Abstract

Hayriye Melek Hunç is the first female author of Circassians. Hunc’s family 
was exiled from the Sochi region of the Caucasus to Anatolia during the 
Great Circassian exile. Hayriye Melek Hunç’s mother is Ayşe Hanım from the 
Vubıhların Çizemuğ family. Kasbolet Bey, from the Hunça family of his first 
wife, Vubihs, joined the Circassian volunteer units in the 1877-1878 Ottoman-
Russian War and fought against the Russians in the Balkans. After Kasbolet Bey 
was martyred in the Ottoman-Russian War, the family married Ayşe Hanım to 
Kasbolet Bey’s brother Mehmet Bey, from this marriage Hayriye Melek, her 
sister Faika and her sister Naciye Hanım. Ali Sait Pasha (Akbaytugan), Fatma 
Hanım, Atiye Hanım and Saraylı Hanım are the siblings of the author’s mother 
from her first marriage (Çare Çizemuğ, 2018:4-5). In the memoirs of the 
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painter Naciye Neyyal, we learn from the statement that Hasan Bey (Hürmen, 
2000:234-235), his three sisters who were exiled to their mansions, stated that 
he came to take one more brother. The patriotic brother of Ali Sait Akbaytogan 
Pasha, Hayriye Melek Hunç, who served in senior positions in the Ottoman 
army, participated in the war of liberation, married the daughter of the Yemen 
Sultan Yahya on the order of the Sultan, uncle of Çerkez Yakup Pasha, who was 
appointed to Egypt as the representative of the Sultan under the Khedive, and 
married to Princess Cemile Fazıl, the aunt of King Farouk of Egypt, she had an 
aunt who is the wife of the Sultan of Tunisia and sisters who have connections 
with the Ottoman palace (Aksoy&Elmas, 2008:170-173).

Hayriye Melek Hunç’s in 1908, after the proclamation of the II. Constitutional 
Monarchy, her articles and poems were published in various magazines and 
newspapers such as Mehâsin (Beauties), which was published for women 
between 1908-1909, and Musavver Kadın and Türk Yurdu in 1911. The 
author, whose articles and poems were published in various periodicals during 
her lifetime, had important positions in associations such as the Circassian 
Union and Council, the Şimali Caucasian Society, and the Circassian Women 
Teavün Association, she contributed to the studies on the socio-cultural life 
of the exiled Caucasians and Caucasia. The author, who has a limited number 
of studies, actively participated in both Circassian national movement and 
Circassian women’s movement. Hayriye Melek Hunç, a forgotten or neglected 
writer, is not only the first female writer of Circassians, but also an important 
female writer waiting to be brought to light with her work in her life and in 
various associations.

The Caucasus is addressed as a location in Hayriye Melek Hunç’s novel 
Zühre-i Elem, in her three stories named Bir Hikâye-i Harp, Altın Zincir and 
Baskın. In the novel Zühre-i Elem, the spiritual maturation process of Beria, 
who lost her mother at a young age, is told (Ener Su, 2018). In a story of Bir 
Hikâye-i Harp, the last son of a family, eighteen-year-old Recep goes to the 
war that he swore not to return because of the war that progressed in the 
caucasus and closes the glory and honor of his family forever. In the story of 
the Golden Chain, a Circassian girl, who is a newly captive in the storm of 
captivity, begins with the fear, shivering and fluttering like a poor bird when 
she is brought to a grand, magnificent palace/mansion, and the captive girl 
remembers her beautiful homeland, Caucasus, longing for her. In the story 
of the Baskın, it is told that a small village in the Caucasus was subjected to a 
brutal raid on a spring night towards the end of a wedding that lasted for days. 
In this study, which consists of these narratives, which reflect the Caucasus 
in the author’s memory as space, both the traces of the place/Caucasus in the 
writer’s works and how these traces are reflected in her works were determined 
and the author’s recognition was aimed.

Space has an important place in the culture of remembering. Assman states 
that the memories are based on a living space, home for the family, villages 
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and valleys for those living in rural areas, cities for the bourgeois, and that 
geographical region constitutes a spatial remembering frame for those living 
in a geography. The identity of the group that remembers is established by 
establishing a connection with the past. The group makes sure of its identity by 
remembering its history and visualizing the remembering figures of its origin 
(Assman, 2015:61). In Hayriye Melek Hunç’s works, Caucasus, a value that is 
established with a remembering figure, contains her memories and reflects the 
inner world of the writer, is considered as a perceptual space. Perceptual space, 
which reflects the person-place relationship problematically, is transformed 
and memorized places, is a value that produces meaning, contains memories 
and reflects the inner world of the person (Korkmaz, 2017:13).

Hayriye Melek Hunç emphasized in her works that the Caucasus is sacred 
like a temple and a paradise and that the whole nation, men and women, 
bravely fought the enemy for the protection and freedom of the holy homeland, 
and that dying for the country is an honor. In her works, in which she tells 
that Circassian women and men went to death for the sake of their honor and 
homeland, the author describes the atrocities suffered by enemy soldiers of 
the Caucasus, the martyrs who were given, the condition of the soil kneaded 
with blood and the burned villages, the homesickness of those exiled from the 
Caucasus, In the light of the sacred, compassionate crescent of the Islamic 
world, the children of the ancestors of the Caucasus who died for the sake of 
the country during the war days were opened with a compassionate hug.

Hunç has considered the Caucasus as a perceptual space. Perceptual space 
in the author’s narratives often becomes narrow because the narrative person 
finds himself surrounded, compressed. The narrowing of the space is the 
psychological feeling of the character in an impasse. The state of family history 
after the exile and the enemy attack of the Caucasus, which unforgettably kept 
its place in the writer’s memory, was reflected in her works in the most painful 
and realistic form, and the author wanted to prevent the suffering and the costs 
paid for the protection of the homeland from being erased from memories by 
carrying this bitter fortune of the homeland to her works.
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Bir Trigonometri Risâlesi: 
İlm-i Müsellesât

A Trigonometry Epistle: The Science Of Trigonometry

Halime Mücella DEMİRHAN ÇAVUŞOĞLU*

Öz

Bu çalışmada, Osmanlılarda trigonometri biliminin gelişiminin tarihine katkıda bulunmak 
hedeflenmektedir. Çalışmada, müellifi meçhul bir müsellesât risâlesi incelenmiştir. 
İnceleme sonunda eserin temel trigonometrik bağıntıları içerdiği belirlenmiştir. Ayrıca 
eserde yapılan hesaplamalarda, 10’luk hesap sistemi ile birlikte 60’lık hesap sisteminin 
ve logaritmanın kullanılmış olmasının eser için ayırt edici bir özellik olduğu görülmüştür. 
Yine yapılan inceleme ile birlikte hem klasik kaynaklara hem de modern kaynaklara 
dayandığı belirlenen risâlenin matematik tarihimiz açısından ise orijinal bir katkısının 
bulunmadığı belirlenmiştir. Buna rağmen alanla ilgili yapılacak yeni araştırmalarda 
gerekli terminolojinin ve ön bilginin sağlanması anlamında söz konusu risâlenin içeriğinin 
göz ardı edilmemesi gerektiği kanaati hasıl olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Trigonometri Tarihi, Müsellesât Risâlesi, Osmanlı Trigonometri.

Abstract

The aim of this study is to contribute to the history of the development of the science of 
trigonometry in the Ottoman period. In the study, a trigonometry treatise with an unknown 
author was analyzed. In the analysis, it was found that the treatise contained basic 
trigonometric formulas. In addition, following the calculations made in the treatise, it is 
seen that the use of sexagesimal system and logarithm together with the decimal system 
is a distinctive feature of the treatise. Again, the analysis revealed that the treatise is 
based on both classical and modern sources and the treatise does not provide an original 
contribution to our history of mathematics. However, it was concluded that the contents of 
the aforementioned treatise must not be overlooked as it provides the required terminology 
and background information for the studies on the subject that will be performed in the 
future. 
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Giriş 

İslam medeniyetinde “İlmü’l-Müsellesât” adı ile tanımlanan “Trigonometri” biliminin kökleri, 
astronomi ile alakalı olarak bir daireyi 60 parçaya bölen Mezopotamyalılar ile üçgenleri güneş saati ve 
arazi ölçümünde kullanan Mısırlılara kadar dayandırılabilir. Eski Yunan’da bir kiriş cetveli kullanan 
Hipparkhos (ö. MÖ yaklaşık 120), ilerleyen dönemde MS I. yüzyılda İskenderiye’de yaşamış 
Menelaus ve İslam dünyasında Batlamyus (ö. 161’den sonra) adı ile tanınan Ptolemaios trigonometri 
biliminin ortaya çıkışına katkı sağlayan bilim insanlarındandır (Sevim Tekeli, 2015:86-88). 
Batlamyus’un Mecistî’si İslam medeniyetinde yoğun ilgi görmüş kitap üzerine İslam âlimlerince 
yazılan şerhler trigonometri ile ilgili çalışmaların temelini oluşturmuştur. Bununla birlikte çoğunlukla 
astronomik hesaplamalar için gerekli bilgileri sağlayan söz konusu bilimin tarihsel gelişiminde birincil 
kaynağın Hintlilerin astronomi metinleri olan Siddhantalar olduğu kabul edilmektedir (Boyer, 
2015:214). Eski Yunan’da trigonometrik hesaplamalar açıyı gören yayın iki katının kirişini almak 
sureti ile yapılmıştır. Siddhantalarda ise trigonometrik hesaplamalarla ilgili olarak Eski Yunan 
metinlerinin aksine sinüs kavramının kullanılmış olması, trigonometri biliminin gelişiminde çok 
değerli bir adımdır. 

Trigonometri biliminin inkişafında bir diğer önemli adım, İslam bilgini Sabit b. Kurre (ö. 901) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Sabit b. Kurre, önceleri eski Yunan metinlerine dayanan trigonometrik 
hesaplamalarda kiriş yöntemini Siddhanta’larda görülen sinüs metodu ile değiştirmiştir. İslam âlimleri 
arasında kabul gören bu davranış Arapça metinlerin tercümeleri vasıtası ile Avrupa’ya ulaşmıştır 
(Zeki, 2003:32). 

İslam âlimlerinin trigonometri bilimine yaptığı değerli katkılar Habeş el-Hâsib (ö. 864-874 arası), el-
Neyrîzî (ö. 922) Battanî (ö. 929), Ebu’l-Vefâ (ö. 998), Hucendî (ö. 1000), Bîrûnî (ö. 1061?) ve hocası 
İbn Irak’ın (1017’de sağ) yaptığı çalışmalar ile devam etmiştir (Saidan&Dosay, 1996). Yaygın bir 
kabule göre İslam medeniyetinin trigonometri sahasındaki en önemli âlimi Ebu’l-Vefâ’dır (Tekeli, 
1986). 

İslam âlimlerinin trigonometri bilimine katkılarını ifade ederken Nasîrüddin Tûsî (ö. 1274) ardından 
da Gıyâseddîn Cemşîd el-Kâşî’yi (ö. 1429) unutmamak gerekir. Nasîrüddin Tûsî, Şekl el-Kutta isimli 
eserinde, kendisinden önce de bilinen sinüs teoremini çok daha anlaşılır bir şekilde ortaya koymuştur. 
Nasîrüddin Tûsî, Ebu’l Vefâ’nın çalışmalarını ilerleterek düzlemsel ve küresel trigonometri alanında 
sistematik bir çalışma gerçekleştirmiştir (Boyer, 2015:276). Şekl el-Kutta’da düzlemsel trigonometri 
ile ilintili şekilde iki kenar uzunluğu ile bir açısı ya da iki açısı ile bunlar arasındaki kenar uzunluğu 
bilinen üçgenlerin diğer kenar uzunluklarını bulma problemlerinin çözümü verilmiştir (Zeki, 2003:90). 
Ayrıca yine aynı eserde, üç kenar uzunluğu bilinen üçgenlerin kenarlarının birine dikme indirmek yolu 
ile adı geçen üçgenin açılarının hesaplanması probleminin çözümü de bulunmaktadır. Avrupa’da 
trigonometri biliminin öncüsü kabul edilen Regiomontanus’un (ö. 1475) Nasîrüddin Tûsî’den 
etkilendiği bilinmektedir (Tekeli, 1986:221). Trigonometri sahasında oluşan bu gelenek XV. yüzyılda 
Gıyaseddin Cemşid el-Kâşi (ö. 1429), ardından Osmanlı âlimlerinden Ali Kuşcu (ö.1474) ve Mirim 
Çelebi (ö.1575) ile devam etmiştir (Zeki, 2003:163-183).  

Ali Kuşçu ve Mirim Çelebi’nin trigonometri sahasındaki faaliyetleri bilinmekle birlikte ilerleyen 
dönemde Osmanlıların trigonometri bilimine ilişkin çalışmaları henüz tam anlamı ile açıklığa 
kavuşturulmuş değildir. Konu ile ilgili fikir verecek sınırlı sayıda araştırmadan biri, Sevim Tekeli’nin 
(ö. 2019) Onaltıncı Yüzyıl Trigonometri Çalışmaları Üzerine Bir Karşılaştırma Copernicus ve 
Takiyüddin adlı makalesidir. Söz konusu makalede XVI. yüzyılda Osmanlının en değerli 
matematikçisi kabul edilen Takiyyüddin’in (ö. 1585) Sidretü’l-Münteha İsimli Zic’inin trigonometriye 
ait bölümü ile onunla aynı dönemlerde yaşamış Batı’nın önemli bilim adamı Copernicus’un (ö. 1543) 
On The Revolutions of the Heavenly Spheres trigonometriy isimli kitabı karşılaştırmalı şekilde 
incelenmiştir. Makalede ulaşılan sonuçlar, Takıyüddin’in yaptığı ileri hesaplamaları ortaya 
çıkarmaktadır (Tekeli, 1986:227). Osmanlı trigonometrisinin gelişimine ışık tutacak diğer önemli 
araştırmaların sahibi ise Remzi Demir’dir. Remzi Demir’in Takiyüddin’in Desimal Sistemi 
Trigonometri ve Astronomiye Uygulaması adlı doktora tezi ile Takıyyüddin’in ondalık kesirleri 
trigonometriye uygulamasına ilişkin makaleleri trigonometri tarihimiz açısından değerlidir. Ayrıca 
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Risâlesi adını taşıyan makale de konu ile ilgili terminolojinin anlaşılması ve işlem çözümlerinin 
yapılması anlamında önem taşımaktadır. Adı geçen makaleler bu araştırmanın kaynakları arasında 
bulunmaktadır. 

Yapılan bu önemli ancak sınırlı sayıda araştırmaya rağmen Osmanlı trigonometrisinin gelişimi bir 
inceleme konusu olarak yeni araştırmacıları beklemektedir. Yapılacak yeni ve kapsamlı araştırmalara 
bir katkı sağlamak düşüncesi ile bu çalışmada “ilm-i müsellesât” kavramı özellikle tercih edilmiştir. 
Bilim tarihi araştırmalarında eser incelemelerinin önemine binâen çalışma konu ile ilgili bir risâlenin 
incelenmesi sûreti ile gerçekleştirilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi yazma eser kataloğunda yapılan 
tarama neticesinde birden fazla nüshası olması sebebi ile ilgi gördüğü düşünülen eser ayrıca içeriği 
itibari ile hem klasik hem modern unsurları barındırmasından dolayı ‘incelenmiş olması’ tarafımızca 
alana katkı sağlayacağı düşünüldüğünden çalışmanın birincil kaynağı olarak belirlenmiştir. 

 

İlm-i Müsellesât Risâlesinin Genel Özellikleri ve İçeriği 

İlm-i Müsellesât, Fenn-i Müsellesât, Müsellesât-ı Hendesiyye adları ile bilinen risâlenin müellifi ve 
yazım tarihi meçhuldür. Eserin logaritmik hesaplamaları kapsayan içeriği göz önüne alındığında 
XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başlarında yazıldığı düşünülebilir. Osmanlıların logaritma 
fonksiyonunu Halifêzâde Çınari İsmail (ö. 1790) Efendi’nin Türkçeye tercüme ettiği Logaritma 
cetvelleri ile tanışmış olduğu bilindiğinden eserin bu tarihten önce yazılmış olması düşünülemez 
(İhsanoğlu, 1999:250). Eserde, onluk sayı sistemi ile birlikte 60’lık sistemle yapılan hesaplamaların 
mevcudiyeti ise eserin çok da geç tarihli olamayacağını hissettirmektedir. 

Çalışmamızda, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğunda birkaç nüshası1olduğu belirtilen 
risâlenin Kandilli Rasathanesi Koleksiyonu 66 numaralı nüshası kullanılmıştır. İlgili nüsha, 174x113 
mm, 140x75 mm ölçülerindedir. 54 yaprak olup I, II, 53a ve 54b sayfaları boştur. Sayfalar nesihle 
yazılmış 15 satırdır. Mukavva üzerine yüzleri ebru, sırtı koyu kahve, kenarları açık kahverengi ve deri 
ciltlidir. Eser içerisinde tanımlar, başlık kabul edilebilecek yazılar, notasyonlar ve dikkat çekilmek 
istenen yerlerde kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Eserin en ayırt edici özelliği, eser içerisinde 
matematiksel kuralların ifadesinin verilmesinin ardından yapılan örneklendirmede onluk hesap 
sistemi, altmışlık hesap sistemi ve logaritma ile çözüm yapılmış olmasıdır.  

Eser bir mukaddime ve üç kısım üzerine yazılmıştır. Kısımlar kendi içlerinde yeniden fasıllara 
ayrılmıştır. Eserde Mukaddime bölümünden önce ilm-i müsellesâtın tanımı verilip kısaca öneminden 
bahsedilmiştir. Eserin Mukaddime bölümünde trigonometri biliminin temel tanımları ile trigonometri 
cetvellerinden bahsedilmiştir. Oldukça geniş tutulan Mukaddime bölümünün sonunda ise logaritma 
işlemi hakkında kısa bir bilgi verilerek logaritma cetvelleri tanıtılmıştır. 

Eserin birinci kısmı2, iki fasıldan oluşmuş olup birinci fasıl Pisagor teoremine ikinci fasıl ise tanjant 
teoremine ayrılmıştır. Eserin ikinci kısmı, düzlemsel üçgenler için sinüs teoreminin uygulamasına 
ayrılmıştır. Eserin bu bölümünde üçgenler iki kenarı ile bir açısı ya da bir açısı ile iki kenarının 
bilindiği durumlara göre tasnif edilmiş her bir durum için sinüs teoremi örnekler üzerinden 
açıklanmıştır. Eserin üçüncü kısmında ise üç kenar uzunluğu bilinen üçgenlerin açıları ya da açıları 
bilinen üçgenlerin kenarları arasındaki oranın hesaplanması problemleri yer almıştır. Eserin girişinde 
bir hâtime bölümünden bahsedilmiş olsa da eser içerisinde bu adla başlayan bir bölüm başlığı 
bulunmadığı gibi yine eser içerisinde “hâtime” lafzı ile nitelenebilecek bir bölüm de bulunmamaktadır. 

 
																																																													
1 Eserin nüshaları ile ilgili olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler kataloğunda Mısır Milli Kütüphanesi, Ta‘lat, 

Riyâza, Türkî , nr. 4, adında bir kayıt bulunmaktadır. Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi isimli kaynakta Emanet 
Hazinesi, nr. 2005’te başka bir nüshası olduğu belirtilen eserin Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi nr. 80’de başka bir 
nüshası daha bulunmaktadır (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007:527). Ayrıca Osmanlı Matematik Literatürü 
Tarihinde, Müsellesât-ı Hendesiyye adı ile geçen ve müellifi meçhul olduğu belirtilen İBB, Muallim Cevdet Kitaplığı K. 
7 numaralı eser, bu çalışmada incelenmiş ve iki eserin birbirinden ufak farklılıklarla, konu başlıkları sayfa sayısı, örnekler 
ve çizimler anlamında aynı olduğu görülmüştür. Bkz. Ekmeleddin İhsanoğlu, Ramazan Şeşen, Cevat İzgi, Osmanlı 
Matematik Literatürü Tarihi, IRCICA, İstanbul, 1999, C. II, s. 592-593. 

2 vr.15a-27b 
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Bölümlerin Ayrıntılı İncelenmesi 

Eserde, mukaddime bölümüne geçilmeden önce ilm-i müsellesâtın kısa bir tanımı yapılmıştır. Yapılan 
tanımda müsellesât ilminin arazi ölçümü, mimâri, harb sanatı gibi alanlarda kullanımına dikkat 
çekilmiş ve ilm-i müsellesât geometrinin-hendesenin bir dalı olarak ifade edilmiştir (İlm-i Müsellesât, 
vr.1b). Metnin devamında İslam bilim geleneğinin kadim alışkanlığı üzere sözü edilen ilmin, 
ilmî/nazâri-teorik ve ameli/pratik-uygulamalı olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilmiştir. İlmî 
müsellesâtın üçgen çeşitlerinin oran ve özelliklerinden bahsedip isbat ve izâh ettiği, amelî müsellesâtın 
ise özel cetveller ile hesab ilminden orantıyı kullanarak bir üçgenin kenar uzunlukları verildiğinde 
açılarını, açıları verildiğinde kenar uzunluklarının hesaplanmasının yöntemlerini anlattığı ifade 
edilmiştir. Yapılan bu açıklamadan sonra, risâlenin amelî müsellesât ile ilgili olduğu belirtilmiştir 
(İlm-i Müsellesât, vr.2a) . 

Mukaddime bölümünde (İlm-i Müsellesât, vr. 2a-15b), ilk olarak müselles-üçgen ve zâviye-açı 
tanımları verilmiş ardından bunların sınıflandırılmasına geçilmiştir. Eserde üçgenler önce kenar 
uzunluklarına göre mütesâvi’l-azlâ‘ (eş kenar üçgen), mütesâvi’s-sâkayn (ikizkenar üçgen) ve 
muhtelifü’l-azlâ‘ (çeşitkenar üçgen) olmak üzere 3’e ayrılmış ardında da açılarının durumuna göre 
kâ’imü’z-zâviye (dik açılı), münfericü’z-zâviye (geniş açılı) ve haddü’z-zâviye (dar açılı) olmak üzere 
sınıflandırılmıştır. Üçgenler, bu iki sınıflandırmadan sonra hem açıları hem de kenar uzunlukları 
birlikte düşünülerek mütesâvi’l-azlâ haddü’z-zâviye (eş kenarlı dar açılı), mütesâvi’s-sakâyn kâimü’z-
zâviye (dik açılı ikizkenar üçgen), mütesâvi’s-sâkayn haddü’z-zâviye (dar açılı ikizkenar üçgen) gibi 
yeni bir sınıflandırmaya daha tabi tutulmuş ve bu bağlamda 9 farklı sınıf tanımlanmıştır. Yapılan bu 
yeni sınıflandırmadan sonra ise mütesâvi’l-azlâ kâimü’z-zâviye (dik açılı eş kenar) veya mütesâvi’l-
azlâ münfericü’z-zâviye (geniş açılı eş kenar) üçgenlerin mümkün olamayacağı belirtilerek üçgen 
çeşitlerinin yedi sınıfta incelenebileceği bildirilmiştir (İlm-i Müsellesât, vr.3b). 

Üçgen sınıflandırmalarından sonra dik üçgen ile ilgili tanımlamalar yapılmış, dik üçgenin dik 
kenarlarından birine ‘amûd, diğerine kâ‘ide ve hipotenüse veter denildiği belirtilmiştir (İlm-i 
Müsellesât, vr.4a) 

Üçgen çeşitlerine ilişkin verilen bilginin devamında üçgenler konusunun üç kısım olduğu belirtilerek 
bunların dik üçgene özgü şekl-i ‘arûs, şekl-i zıllî ve tüm üçgen çeşitleri için ifade edilen şekl-i muğnî 
olduğu bildirilmiştir. İfade edilen bu kavramlar sırası ile Pisagor Teoremi, tanjant teoremi ve sinüs 
teoremi olup çalışmanın ilerleyen kısmında ayrıntılı şekilde ifade edilecektir (İlm-i Müsellesât, vr.4a). 

Eserde uzunluk ölçüsü birimi olarak zira‘, mil3, fersah4, berîd ve kademden bahsedilmiş fakat bunlarla 
ilgili açıklama yapılmamıştır (İlm-i Müsellesât, vr.9b). Açı ölçü birimi olarak ise derece, dakika ve 
saniyenin ifade edildiği eserde açı ölçüm aracı olarak bugün “açı-ölçer” olarak tanımladığımız yarım 
daire şeklindeki mikyas-ı veter ya da minkaleden kısaca söz edilmiştir (İlm-i Müsellesât, vr.11b). 

Mukaddime bölümünde eser içerisinde kullanılan trigonometrik kavramlarla ölçek çeşitleri 
tanımlanmış, logaritma ve logaritma cetvellerinden yine kısaca bahsedilmiştir. Bu yönü ile konuya bir 
giriş ve hazırlık hükmü taşıyan bölümde verilen tanımlar aşağıdaki gibidir. 

Ta‘rîf-i veter: Muhît-i dâ’irenin bir tarafından diğer taraf-ı ahirîne çekilen hatt-ı müstakîme 
derler ve hatt-ı mezkûre dâire-yi mezkûreyi iki kısm etmekle tarafeynin hâdis olan kıt‘alara 
kavsü’l-veter tesmiye olunur (İlm-i Müsellesât, vr. 5a-5b).  

Dairenin çevresi üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına veter (kiriş), bu kirişlerin 
çember üzerinde ayırdığı yaylara kavsü’l-veter (yay) denir. 

 

 

 

																																																													
3 Berid = 4 fersah (Hınz, 1990:67). 
4 Her biri 4 şer‘i arşın olan bin kulaç, yaklaşık 6 km’dir (Hınz, 1990:76). 
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Bölümlerin Ayrıntılı İncelenmesi 
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3 Berid = 4 fersah (Hınz, 1990:67). 
4 Her biri 4 şer‘i arşın olan bin kulaç, yaklaşık 6 km’dir (Hınz, 1990:76). 

	

	

Şekil 1.a. Eser içerisinden, trigonometrik oranların çizimi Şekil 1.b. Trigonometrik Oranlar 

  

Kaynak: İlm-i Müsellesât, vr.5a  

Ta‘rîf-i ceyb: Her kavsin dı‘fının veterinin nısfından ‘ibâret olan hatt-ı müstakîme derler ve 
ceyb-i merkûm kavs-i mefrûzun nihâyeti noktasından evvel tarafında vâki‘ olan noktaya nâzil 
kutr-ı dâ’ireye ‘amûd vâki‘ olur ( İlm-i Müsellesât, vr.5a) 

Ceyb: (Sinüs) Her yayın iki katının kirişinin yarısından ibaret olan doğru parçasıdır. Ceyb, sözü edilen 
yayı iki eşit parçaya bölen çapa diktir. 

Eserin bu bölümünde açıların günümüz tabiri ile tümleyen ve bütünleyeninden bahsedilmiştir. Eserde 
verilen bilgilere göre, 90 dereceden küçük açıların tümleyeni bu açıyı 90 dereceye tamamlayan açı 
iken 90 dereceden fazla olan açıların tümleyeni ise onu 180 dereceye tamamlayan açı olarak tarif 
edilmiş ve ‘tamam-ı zâviye’ ibaresi ile nitelendirilmiştir. Konunun devamında ceyb-i ma‘kûs tanımı 
verilmiştir. Ceyb-i ma‘kûs bu gün kullandığımız tabiri ile “kosinüs” terimini ifade etmektedir. 
Metinde, birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açının birinin sinüsünün diğerinin ceyb-i ma‘kûsu 
olduğu ifade edilmiştir.  

Ta‘rîf-i sehm: Ve dahî kavsin evveli tarafından kavs-i merkûmun ceybi mezbûr kutr-ı 
dâ’ireden  parça olur. Şekl-i merkûmda AF kavsinin sehmi AK hattından ve BF kavsinin sehmi 
BC hattından ibârettir(İlm-i Müsellesât, vr.6b). 

Sehm: (versed sine) Sinüs tanımında sözü edilen dikme ile yay arasında kalan uzunluktur. 

Sehm A = r- cos A, Bkz Şekil 1.b ‘de |MC| uzunluğudur. 

Ta‘rîf-i zılle ve kutr-ı zılle, zılle deyû, her kavsin ceybine muvâzi olarak kavs-i merkûmun bir 
tarafından kutr ile telâki noktasından temâs edüb kavs-i merkûmun taraf-ı ahar noktasında 
kavs-ı kat‘ ve hârice medd ve ihrâç olunan kutrun arasında vâki‘ olan hatt-ı müstakîme 
tesmiye ederler ve merkez-i dâ‘ire ile nokta-i temâs beyninde olan hatta kâme-i zılle ve merkez 
ile zılle hattının nihâyeti beyninde olan hatta kutr-ı zılle tesmiye olunur (İlm-i Müsellesât, 
vr.7a). 

Zılle (Tanjant): Bir yayın sinüsüne paralel olacak şekilde, dairenin merkezinden çıkıp yayın çember 
üzerindeki bitiş noktasını geçecek şekilde uzatılmış olan çizgiden, yayın başlangıç noktası ile çapın 
kesiştiği noktaya indirilen dikmedir. Bkz. Şekil 1b’ de tan𝛼𝛼 = 𝐶𝐶𝐶𝐶  

Merkez ile tanjant doğrusunun daireyi kestiği noktadan çizilen teğet arasındaki uzaklığa kutr-ı zılle 
(secant) denilmiştir.5 

																																																													
5 Salih Zeki, Âsâr-ı Bâkiyye’nin I. Cildinde bu konu ile ilgili açıklama yapmıştır. Onun verdiği bilgilere göre, Arapça’da 

gölge anlamına gelen zıll, matematiksel olarak tanjant ve kotanjantı karşılamaktır. Güneş saatlerinin temel prensibi olan 
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Mukaddime bölümünün devamında yapılan bu trigonometrik tanımlardan sonra mikyas (ölçeklerle) ile 
ilgili bilgi verilmiştir. Verilen bilgilere göre, sabit bir uzunluğun 60 eş parçaya bölünmesi sureti ile 
elde edilen ölçek mikyas-ı sittini olarak adlandırılırken ile yine sabit bir uzunluğun10 eş parçaya 
bölünmesi sureti ile elde edilen ölçek mikyâs-i aşârî olarak adlandırılmıştır. 

Mikyâs bir hatt-ı mustakîm-i mahdûdu evvelen  matlûb olan eczâ-i mütesâviyeye taksîm idüb 
her bir kısma derece ve her bir dereceyi mütesâviye-i altmış kısma taksîm idüb dakika ve her 
dakikayı mütesâviye-i altmış kısm taksîm idüb sâniye ve hâ kezâ ‘âşereye kadar taksîm ve 
tesmiye eyleyüb mikyâs-ı sittini ta‘bîr olunur (İlm-i Müsellesât, vr.8a).  

Mukaddime bölümünün sonunda müellif tanımını verdiği trigonometrik terimlerin Batılı karşılıklarını 
vermiştir. Ceyble sinüs, zıll ile tanjant ve kutr-ı zıll ile sekant terimlerinin karşılandığını belirten 
müellif bunların onluk düzene göre ayarlanmış tablolarının bulunduğunu belirterek logaritma üzerinde 
durmuştur. Eserde, İngiltere rahiplerinden6 birinin bulduğu bir işlem olarak ifade edilen logaritma 
10’luk taban için tanımlanmıştır. Logaritma için verilen tanımdan sonra, 10 tabanında logaritma 
kullanılarak yapılan çarpma ve bölme işlemleri için örnekler verilmiştir (İlm-i Müsellesât, vr.12b-15b). 

Birinci Kısım7 

Eserde kısm-ı evvel olarak adlandırılan bölüm yukarıda da değinildiği gibi dik üçgende gerçeklenen 
kuralların ifadesine ait olup iki fasıl üzerinde yazılmıştır. 

Birinci Fasıl8 

Birinci fasıl, şekl-i ‘arûs olarak nitelenen Pisagor Teoremi’ne aittir.  

Fasl-ı evvel, şekl-i ‘arûsun usûlü ve burhânı oldur ki her müselles-i mustakîmü’l-ezlâ-ı 
kâ’imü’z-zâviyede kâ’ime veterinin murabba‘ı kâ’imeyi muhît olan iki dıl‘ın murabba‘larının 
mecmu‘una müsâvi olmakdır (İlm-i Müsellesât, vr.14b). 

“Düzlemsel bir dik üçgende hipotenüsün karesi, üçgenin dik kenarlarının kareleri toplamına eşittir”, 
anlamına gelen bağıntı, günümüzün matematiksel notasyonu ile aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 

Şekil 2. ABC Dik Üçgeni                                                                             

 

 

 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 ! + 𝐵𝐵𝐵𝐵 ! =  𝐴𝐴𝐴𝐴 ! 

 

Eserde, açıklaması verilen Şekl’-i ‘arûs dik kenar uzunlukları 12 ve 9 birim olan ABC üçgeni için 
uygulanmış ve adı geçen üçgende hipotenüs uzunluğu 15 birim olarak bulunmuştur. Aşağıda 
																																																																																																																																																																																														

ufuk düzlemine dik olan mirkamın (güneş saati mili) ufuk düzlemine düşen gölgesi Güneş’in ufuk üstündeki yüksekliğine 
göre değişiyor olması, bu defa matematikçiler tarafından farklı şekilde kullanılmış, gölge sabit tutulmuş güneşin 
yüksekliğine göre mirkamın boyunu değiştirmişlerdir. Bu bilgi çember üzerinde düşünüldüğünde çemberin yarıçapı gölge 
olarak tasavvur edilip sabit kalacak onu gören yay değiştikçe mirkamın boyu değişecektir. İşte bu düşünce yolu ile bir 
yayın sinüsünden başka bir bağımlısını daha değerlendirmeye alan Ebu’l-Vefa, bugün çemberin yarıçapına mikyâs el-zıll 
denilmiştir. Zıll el-Ma‘kûs, Zıll el-Evvel, Tanjant, Zıll el-Sâni, Zıll el-Müstevî ve Zıll el-Menkûs cotanjant için 
kullanılmıştır. Kutr  zıll el- evvel sekant ve kutr  zıll el-sâni kosecant için kullanılmıştır. Âsâr-ı Bâki, s.70-71. 

6 Logaritma İskoç matematikçi John Napier (ö. 1617) tarafından bulunmuştur. Bkz. (Boyer, 2015, s. 345) 
7 vr. 14b-27a 
8 vr.14b-18a 
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Mukaddime bölümünün devamında yapılan bu trigonometrik tanımlardan sonra mikyas (ölçeklerle) ile 
ilgili bilgi verilmiştir. Verilen bilgilere göre, sabit bir uzunluğun 60 eş parçaya bölünmesi sureti ile 
elde edilen ölçek mikyas-ı sittini olarak adlandırılırken ile yine sabit bir uzunluğun10 eş parçaya 
bölünmesi sureti ile elde edilen ölçek mikyâs-i aşârî olarak adlandırılmıştır. 

Mikyâs bir hatt-ı mustakîm-i mahdûdu evvelen  matlûb olan eczâ-i mütesâviyeye taksîm idüb 
her bir kısma derece ve her bir dereceyi mütesâviye-i altmış kısma taksîm idüb dakika ve her 
dakikayı mütesâviye-i altmış kısm taksîm idüb sâniye ve hâ kezâ ‘âşereye kadar taksîm ve 
tesmiye eyleyüb mikyâs-ı sittini ta‘bîr olunur (İlm-i Müsellesât, vr.8a).  

Mukaddime bölümünün sonunda müellif tanımını verdiği trigonometrik terimlerin Batılı karşılıklarını 
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durmuştur. Eserde, İngiltere rahiplerinden6 birinin bulduğu bir işlem olarak ifade edilen logaritma 
10’luk taban için tanımlanmıştır. Logaritma için verilen tanımdan sonra, 10 tabanında logaritma 
kullanılarak yapılan çarpma ve bölme işlemleri için örnekler verilmiştir (İlm-i Müsellesât, vr.12b-15b). 

Birinci Kısım7 

Eserde kısm-ı evvel olarak adlandırılan bölüm yukarıda da değinildiği gibi dik üçgende gerçeklenen 
kuralların ifadesine ait olup iki fasıl üzerinde yazılmıştır. 

Birinci Fasıl8 

Birinci fasıl, şekl-i ‘arûs olarak nitelenen Pisagor Teoremi’ne aittir.  

Fasl-ı evvel, şekl-i ‘arûsun usûlü ve burhânı oldur ki her müselles-i mustakîmü’l-ezlâ-ı 
kâ’imü’z-zâviyede kâ’ime veterinin murabba‘ı kâ’imeyi muhît olan iki dıl‘ın murabba‘larının 
mecmu‘una müsâvi olmakdır (İlm-i Müsellesât, vr.14b). 

“Düzlemsel bir dik üçgende hipotenüsün karesi, üçgenin dik kenarlarının kareleri toplamına eşittir”, 
anlamına gelen bağıntı, günümüzün matematiksel notasyonu ile aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
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Eserde, açıklaması verilen Şekl’-i ‘arûs dik kenar uzunlukları 12 ve 9 birim olan ABC üçgeni için 
uygulanmış ve adı geçen üçgende hipotenüs uzunluğu 15 birim olarak bulunmuştur. Aşağıda 
																																																																																																																																																																																														

ufuk düzlemine dik olan mirkamın (güneş saati mili) ufuk düzlemine düşen gölgesi Güneş’in ufuk üstündeki yüksekliğine 
göre değişiyor olması, bu defa matematikçiler tarafından farklı şekilde kullanılmış, gölge sabit tutulmuş güneşin 
yüksekliğine göre mirkamın boyunu değiştirmişlerdir. Bu bilgi çember üzerinde düşünüldüğünde çemberin yarıçapı gölge 
olarak tasavvur edilip sabit kalacak onu gören yay değiştikçe mirkamın boyu değişecektir. İşte bu düşünce yolu ile bir 
yayın sinüsünden başka bir bağımlısını daha değerlendirmeye alan Ebu’l-Vefa, bugün çemberin yarıçapına mikyâs el-zıll 
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6 Logaritma İskoç matematikçi John Napier (ö. 1617) tarafından bulunmuştur. Bkz. (Boyer, 2015, s. 345) 
7 vr. 14b-27a 
8 vr.14b-18a 

	

	

çalışmanın tümüne örnek olması açısından eser içerisinde verilen çözüme uygun olarak hem onluk 
tabana hem 60’lık tabana hem de logaritma ile yapılan işlemlere yer verilmiştir (İlm-i müsellesât, 
vr.15b).9 

 

Misâl-i ‘Aşârî (10’luk Tabana Göre Örnek) 

9 x 9 = 81, 

Murabba‘-ı BC (BC kenarının karesi) 

12 x 12 = 144 

Murabba‘-ı AB (AB kenarının karesi) 

144 + 91 = 225 

Mecmu‘-ı Murabba‘eyn ( Kareler Toplamı) 

AC, Cezr-i Mikdâr (Toplamın karekökü )  

225 = 15 

Misâl-i Sittîni (60’lık Taban Göre Örnek) 

Dıl‘-ı AB, 12 =  ٮب 

Ebced Harfleri İle 

 ayrıca 60’lık tabanda 12 10 ”ى  “ ve 2 ,”ب “  
sayısı yine 12 olarak gösterilmiştir. 

Dıl‘-ı AB nefsine darb (AB kenarını kendine 
çarp) 

12 x 12 = 144 = ( 2 x 60 + 24) olduğu için 60’lık 
tabanda 2 24 =           ب ګد 

 .ü temsil etmektedir‘ 4 ,“ د “  ve 20    ,”ګ ”

BC kenarı 9, ebced harfleri ile    “ط”, 

 

9 x 9 = 81, Altmışlık sistemde, (1 x 60) + 21 

 ,i temsil etmektedir’1 ,”ا“ 

60’lık tabanda 1 21=   ا  ګا 

81 + 144 = 225, 

225 = ( 3 x 60) + 45 = 3 45, 

 .i temsil etmektedir ’5 ,”ه “  40  ,”م “  ve  3 ,”ج“

ہمج   =45 3  

Cezr-i 225, 225 = 15, 

 ٮہہ = 15

 

																																																													
9 Daha önce de değinildiği gibi eser içerisinde yapılan tüm hesaplamalarda, 10’luk tabanda yapılan işlemler 60’lık tabanda 

ve logaritma ile tekrar edilmiştir. Tekrara düşmemek için bundan sonraki örneklerde yalnızca 10’luk tabana göre yapılan 
işlemler çalışmada yer alacaktır. Burada yalnızca örnek olması açısından çalışmaya dahil edilmiştir. 
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Misâl-i Evvel, 

log 12 = 1, 0791812 

log 12! = 2. log 12  

2×1,0791812 = 2,158362 
2,1583622 = log 144 

144 + 81 = 225 

log 225 = 2,3521825 

2,3521825 ÷ 2 = 1,176091 

log 15 = 1,176091 

 

Konunun devamında ise bu defa dik kenarlarından biri ile hipotenüs uzunluğu bilinen dik üçgenler için 
aynı kural kullanılmış ve bilinmeyen dik kenar uzunluğu hesaplanmıştır. 

İkinci Fasıl10 

İkinci fasıl, yine dik üçgenlerde geçerli olan şekl-i zıllî’ye ayrılmıştır. Şekl-i zıllî ile ile kast edilen 
düzlemsel üçgenler için tanımlanmış tanjant teoremidir.  

Dik üçgene mahsus olan şekl-i zılliyenin ‘amâl ve hisâbı beyânındadır. Zâviye-i kâimeyi muhît 
olan iki dıl‘ın birinin muhît-i ahara nisbeti, kâmenin zıll-ı evvele gibidir. Ve yine o dıl‘lardan 
birinin veter-i kâimeye nisbeti kâmenin yâhud zıll-ı evvelin kutr-ı zılle nısbeti gibidir (İlmü’l-
müsellesât, vr.18a). 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, daire içine çizilmiş düzlemsel bir dik üçgende, üçgenin dik 
kenarlarından birinin diğerine oranı, yarıçapın tanjanta oranına eşittir. Ya da o dik kenarlardan birinin 
üçgenin hipotenüsüne oranı, yarıçapın veya tanjantın sekanta oranına eşittir. Bu oranlar, günümüz 
matematiksel notasyonu ile ifade edilirse, aşağıdaki şekilde olacaktır.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
10  Vr.18a-27a 
11  Müslüman bilginler, hicrî IV. asırdan beri  !"#!

!"#!
 = !"#$

!
, sec𝐴𝐴 = !

!"# !
, bilgilerine sahiptiler bu bilgileri kullanarak küresel 

üçgenler için varlıklarını keşfettikleri sinüs teoremi ve bir dik açılı küresel üçgende varlığını kanıtladıkları tanjant teoremi 
yardımı ile üçgenleri çözmeye kalkışmaları çok doğaldır. Nitekim Ebû Reyhân el-Bîrûnî bu bağıntılarda  yarıçapı 1 
olarak kullanmıştır. Bâkiye, s.86-87. Çalıştığımız risâlede yarıçap, 10 olarak kullanılmıştır. 
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Misâl-i Evvel, 
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2,1583622 = log 144 

144 + 81 = 225 

log 225 = 2,3521825 

2,3521825 ÷ 2 = 1,176091 

log 15 = 1,176091 

 

Konunun devamında ise bu defa dik kenarlarından biri ile hipotenüs uzunluğu bilinen dik üçgenler için 
aynı kural kullanılmış ve bilinmeyen dik kenar uzunluğu hesaplanmıştır. 

İkinci Fasıl10 

İkinci fasıl, yine dik üçgenlerde geçerli olan şekl-i zıllî’ye ayrılmıştır. Şekl-i zıllî ile ile kast edilen 
düzlemsel üçgenler için tanımlanmış tanjant teoremidir.  

Dik üçgene mahsus olan şekl-i zılliyenin ‘amâl ve hisâbı beyânındadır. Zâviye-i kâimeyi muhît 
olan iki dıl‘ın birinin muhît-i ahara nisbeti, kâmenin zıll-ı evvele gibidir. Ve yine o dıl‘lardan 
birinin veter-i kâimeye nisbeti kâmenin yâhud zıll-ı evvelin kutr-ı zılle nısbeti gibidir (İlmü’l-
müsellesât, vr.18a). 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere, daire içine çizilmiş düzlemsel bir dik üçgende, üçgenin dik 
kenarlarından birinin diğerine oranı, yarıçapın tanjanta oranına eşittir. Ya da o dik kenarlardan birinin 
üçgenin hipotenüsüne oranı, yarıçapın veya tanjantın sekanta oranına eşittir. Bu oranlar, günümüz 
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Şekil 3. Tanjant Teoremi 
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Eserde, şekl-i zıllî’nin açıklamasından sonra verilen bağıntıların iki kenar uzunluğu ile bir açısı ya da 
bir açısı ile iki kenar uzunluğu bilinen üçgenler için kullanılacağı, böylece üçgenin bilinmeyen kenar 
ya da açısının hesaplanabileceği bildirilmiş ve örneklere geçilmiştir. 

Eserde konu ile ilgili olarak 7 farklı problem çözümü verilmiş ve her bir problemde yukarıda izah 
edilen bağıntıların farklı bir kullanımına dikkat çekilmiştir. Sözü edilen örnek problemlerin 
birincisinde tanjant teoreminin (1) numaralı sonucu kullanılarak tan A değeri hesaplanmıştır. 
İkincisinde (2) numaralı eşitlik kullanılmış ve sec A değeri hesaplanmıştır. Üçüncüsünde ikinci 
örnekte bahsi geçen problem bu kez diğer dik kenarın bilindiği durum için tekrar edilmiştir. 
Dördüncüsünde bir numaralı eşitlik kullanılmış bu kez hipotenüs uzunluğu hesaplanmıştır. 
Beşincisinde yine (1) numaralı eşitlik kullanılmış, AB dik kenarı hesaplanmıştır. Altıncısında (2) 
numaralı eşitlik kullanılmış ve hipotenüs uzunluğu hesaplanmıştır. Yedincisinde ise (3) numaralı 
eşitlik kullanılarak hipotenüs uzunluğu hesaplanmıştır.  Çalışmada bu yedi farklı yöntem sunulmayıp 
yalnızca birinci, ikinci ve yedinci problemle yetinilecektir. 

Eserde konu ile ilgili “Farz-ı evvele mebni” adı altında sunulan 1. Problem aşağıdaki gibidir (İlm-i 
Müsellesât, vr.18b). Problemde ABC dik üçgenin aşağıdaki tabloda verilen değerleri verilmiş ve tan A 
değeri bulunarak A açısına ulaşılmıştır. Tabloda verilen değerler, Şekil 3’de verilen ABC üçgeni ile 
uyumludur. 

AB kenarı BC kenarı Yarıçap-Kâme tan A 

12 9 10 ? 

 tanjant teoreminin 1. Maddesi gereğince 
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐵𝐵𝐵𝐵

=
𝑟𝑟12

tan𝐴𝐴
 

 
12
9
=

10
tan𝐴𝐴

 
orantısından tan A,  

9 𝑥𝑥 10 = 90 
90 ∶  12 = 7,5 

bu değer trigonometri cetvelinden kontrol edilerek 
r = 10 için A açısının değeri, 36 derece 52 dakika ve 12 saniye olarak bulunmuştur. 

																																																													
12 Birim dairenin yarıçapı. 
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Yukarıda sözünü ettiğimiz ikinci problem, eser içerisinde “Tarîk-i Sâni” başlığı altında sunulmuştur 
(İlm-i müsellesât, vr.19b). Bu kez Şekil 3’te verilen üçgene göre AB ve AC kenar uzunlukları verilip 
sec A değeri istenmiştir. Tanjant teoreminin 2. Maddesine göre yapılan çözüm aşağıdaki gibidir. 

AB kenar uzunluğu AC kenar uzunluğu Yarıçap-Kâme sec A 

12 15 10  

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
𝑟𝑟

sec𝐴𝐴
 

 
12
15

=
10
sec𝐴𝐴

 
     sec A =12,5 

Yukarıda sözünü ettiğimiz yedinci problem aşağıdaki gibidir. 

Tarîk-i Sâbi‘oldur ki, Şekl-i merkûmdan zıll ile kutr-ı zıll ma‘lûm ve kezâlik BC dıl‘ının zirâ‘ı 
dahî ma‘lûm olub AC veterinin zirâ‘ı meçhûl olursa hükm-i sâbık mûcebince zıllin kutr-ı zılle 
nisbeti BC dıl‘ının zirâ‘ı dahi ma‘lûm AC veterinin zirâ‘-ı meçhulüne gibi olduğu iş bu erbâ‘-i 
mütenasibe kâidesi üzre…(İlm-i Müsellesât, vr.24a) 

tan A (Zıll) sec A (Kutr-ı Zıll) BC kenar uzunluğu AC (Veter-i Meçhûl) 
7,5 12,5 9  

𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
tan𝐴𝐴
sec𝐴𝐴

 

9
𝐴𝐴𝐴𝐴

=
7,5
12,5

 

|AC| = 15 

İkinci Kısım13 

Eserin ikinci kısmı, şekl-i muğnî’ye atfedilmiştir. Eserde adı geçen şekl-i muğnî, düzlemsel üçgenler 
için ifade edilmiş sinüs teoreminden ibarettir. Herhangi bir üçgenin kenarları arasındaki oranın, o 
kenarı gören açıların sinüsleri arasındaki orana eşit olmasını ifade eden teoremin metindeki ibaresi 
aşağıdaki şekildedir. 

Kısm-ı Sâni envâ-ı müsellesâta ‘âm ve şâmil olan şekl-i muğnî beyânındadır. Pes şekl-i 
merkûmun ahkâmı her müsellesten her bir dıl‘ın dıl‘-ı ahara nisbeti dıl‘-ı evvel ile müvettere 
olan zâviye ceybini dıl‘-ı sâni ile müvettere olan zâviye ceybine nisbet gibi olduğu müberhen 
ve müsebbetdir. İmdî bundan lazım gelen oldur ki, her müsellesten ber vech-i meşrûh iki dıl‘ 
ile bir zâviye veyâhud iki zâviye ile bir dıl‘ ma‘lûm oldukta, erba‘ -i mütenâsibe kâidesine 
mebni meçhûl-ı matlûb istihrâç olunur. Lakin her müsellesten iki dıl‘ ve beyinlerinde vâki‘ bir 
zâviye ma‘lûm olursa şart-ı mezkûr mutâbık olmadığından erba‘-i mütenâsibe muntazama 
olmayub müselles-i merkûmdan meçhûl-ı matlûb istihrâcı mümkün değildir (İlm-i müsellesât, 
vr.27b).  

Metinde, sinüs teoreminin uygulanabilmesi için üçgenin bir kenarı ile iki açısının ya da iki kenarı ile 
bir açısının bilinmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, bir üçgende yalnızca iki kenar ile bunlar 
arasındaki açının bilindiği durumda direk olarak sinüs teoreminin uygulanamayacağına dikkat 
çekilmiştir. Şekl-i muğni bugün kullandığımız tabiri ile sinüs teoremi, matematiksel olarak aşağıdaki 
şekilde ifade edilebilir. 

 

 

																																																													
13 Vr.27a-38b 
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Şekil 4. Sinüs teoremi 

 

 

 

sin 𝐶𝐶 
sin𝐴𝐴

=
�AB�
�BC�

 

Şekl-i muğni’nin açıklamasından sonra, verilen bağıntının önce bir üçgenin bir kenarı ile iki açısının 
bilindiği durumlar için ardından da bir üçgenin iki kenarı ile bir açısının bilindiği durumlar için 
uygulamasından bahsedilmiştir. 

i. Bir Kenarı ile İki Açısı Bilinen Üçgen için Sinüs Teoreminin Uygulanması 

Şekil 5. İki açısı ve bir kenarı bilinen üçgen 

 

 

Eserde konu ile ilgili olarak yanda verilen ABC 
üçgeninde, BC kenarı ile A ile B ya da C den 
birinin bilindiği durumlar için sinüs teoremi 
uygulanmıştır. Eserde bu bölümde verilen ilk 
örnek aşağıdaki gibi modellenmiş olup AB 
kenarı ile A ve B açılarının sinüs değerleri 
verilmiş ve BC kenar uzunluğu istenmiştir. 

�AB�
�BC�

=
sin 𝐶𝐶
sin𝐴𝐴

 

�BC� = 16 

Verilen bu örnek ve çözüm yöntemi, BC kenarının bilinmeyip AB kenarının bilindiği durum için de 
tekrar edilerek çözülmüştür. Konunun devamında iki açısı ile bir kenarı bilinen üçgen için bilinen 
açılar yukarıda ifade edilen durumlara uygun olmadığı zaman istenen açının bilinen iki açının 
toplamının180 dereceden çıkarılması yolu ile elde edilebileceği bildirilmiştir. İstenilen açı değeri elde 
edildikten sonra, yukarıdaki bağıntı kullanılarak yine istenilen kenar uzunluğunun hesaplanabileceği 
söylenmiştir. 

Ve eğer, zâviyeteyn-i merkûmeteyn ile AC dıl‘-ı ma‘lûm olup AB ve BC dıl‘larından meçhûl ve 
matlûb veyâhud zâviyeteyn-i merkûmeteyn ile AB veyâ BC dıl‘larından biri ma‘lûm olub AC 
dıl‘ı meçhûl olursa. İmdî, zâviyeteyn-i merkûmeteyn cem‘ olnub mecmu‘ı yüzseksen dereceden 
iskât olundukta bâkî zâviye-i meçhûle nümâyân olmağla müselles-i merkûmdan cemî‘ zevâya 
ile bir dıl‘ ma‘lûm olmak sureti tekevvün etmekle hükm-i sâbık muktezasınca dıl‘-ı meçhûl 
istihrâcı emr-i aşikârdır (İlm-i müsellesât, vr.29a-29b). 

 

ii. İki Kenar Uzunluğu İle Bir Açısı Bilinen Üçgenler İçin Sinüs Teoreminin Uygulanması 

Bu bölümde sunulan örnekler, iki kenar ile bilinen bir açının yeri ve durumuna göre farklılaşmıştır. 
Önce iki kenar uzunluğu ve bunların herhangi birinin bilinmeyen kenar ile yaptığı açının bilindiği 
durumlar için ardından da iki kenar ve bunlar arasındaki açının bilindiği durumlar için sinüs teoremi 

AB Kenarı BC kenarı sin C sin A 
12 ? 8 6 
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örneklendirilmiştir. Verilen örneklerde bilinmeyen üçüncü kenar ya da üçüncü kenar uzunluğunun 
hesabında kullanılacak gerekli açı değeri hesaplanmıştır. Bölümün son konusunda ise yine iki kenarı 
ve bir açısı bilinen üçgenin üçüncü kenar uzunluğunun hesaplanmasında farklı bir yöntem 
anlatılmıştır. 

 

ii. a. İki Kenarı ile Bunlardan Birinin Bilinmeyen Kenar ile Yaptığı Açının Bilindiği Üçgenlerde, 
Bilinen Kenarlardan Diğerinin Bilinmeyen Kenar İle Yaptığı Açının Sinüsünün Hesaplanması 

Yapılan uygulamalarda üçgen geniş açılı, dar açılı ve dik açılı olarak seçilmiş her biri farklı farklı 
örneklendirilmiştir. 

Ve amma şekl-i muğnî-i merkûmdan iki dıl‘ veteri ile müvettere bir zâviye ma‘lûm oldukta 
evvel-i emirde dıl‘-ı ma‘lûm-ı ahar ile müvettere olan zâviye istihrâç olunmağa muhtaçdır. 
Meselâ, iş bu müselles-i münfericü’z-zâviyede veyâhud kâimü’z-zâviyede veya haddü’z-
zâviyede…(İlm-i müsellesât, vr.30a). 

Şekil 6. Münfericü’z-zâviye sûreti  

 
 

�AB�
�AC�

=
sin 𝐶𝐶
sin𝐵𝐵

 

 
10
17

=
sin 𝐶𝐶
8

 

AC Kenarı AB Kenarı sin B sin C 

17 10 8 ? 

sin C = 4,70588, C açısı =28, 4 dakika 22 saniye olarak bulunmuştur (İlm-i müsellesât, vr.30b).14 

Şekil 7. Kâimü’z-zâviye sûreti  

 

 

 

 

 
8
10

=
sin 𝐶𝐶
10

 

AB 
Kenarı 

AC Kenarı sin C sin B 

8 10 ? 10 

sin C = 8 ve C açısı 53 derece 8 dakika 47 saniye olarak bulunmuştur (İlm-i Müsellesât, vr.31a). 

																																																													
14 Arcsin 0,470588 =28, 0724 
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Şekil 8. Haddü’z-zevâya sûreti  

 

 

 

18
16

=
sin 𝐶𝐶
7, 7162

 

 

AB Kenarı AC Kenarı sin B sin C 

18 16 7,7162 ? 

sin C = 8,680725 ve C açısı 60 derece 14 dakika 10 saniye olarak bulunmuştur (İlm-i 
müsellesâtvr.31a)  

ii.b. İki Kenar Uzunluğu İle Bunlar Arasındaki Açının Bilindiği Üçgenlerde Üçüncü Kenar 
Uzunluğunun Hesaplanması  
İki kenar uzunluğu ile yalnızca bu kenarlar arasındaki açının bilindiği durumlarda üçgenin üçüncü 
kenar uzunluğunun bulunması problemi, sinüs teoreminin koşullarını sağlamadığı için bu bölümde 
daha önce bahsi geçen Pisagor teoremi ile tanjant teoremine başvurulacağı bildirilmiştir. Metinde konu 
ile ilgili yapılan açıklamalar üçgen çeşitlerine göre ifade edilmiştir. Birinci durumda dik kenarları 
bilinen bir üçgenin hipotenüs uzunluğunun hesaplanmasında Pisagor bağıntısının uygulanması 
gerektiği ifade edilmiştir. 

… ve amma eğer her müsellesde iki dıl‘ ve beyinlerinde vâki‘ bir zâviye ma‘lûm olub bâkî 
meçhûl olduğu sûretde müselles-i mefrûzun meçhûl ve matlûb istihrâcı şekl-i merkûm 
ahkâmına mebnî evvel-i emirde mümkün olmadığından ber vech-i atî tarik-i ahara sulûk 
olunmak lâzım olub imdî eğer müselles-i mefrûz-ı kâ‘imü’z-zâviyede  olursa ihtimâl-i mezkûr 
kâ’imeyi muhît olan iki dıl‘ ile beyinlerinde olan kâ’ime ma‘lûm olmak sûretde münhasırdır. 
Pes suret-i mefrûzda kâ’ime veteri matlûb olursa şekl-i ‘arûs hükmiyle istihrâc olunmak 
sehldir (İlm-i müsellesât, vr.32a). 

Eserin devamında ise, dik kenarlarından biri ile hipotenüs uzunluğu bilinen dik üçgenin diğer dik 
kenar uzunluğunun hesaplanması anlatılmıştır. Bu durumda tanjant teoreminin uygulanması gerektiği 
ifade edilmiş ve tanjant tablosundan yararlanılması tavsiye edilmiştir. 

… ve eğer iki haddenin biri matlûb olursa şekl-i zıllî ahkâmıyla hadde-i meçhûlenin zılli 
istihraç olunub cedvelinden takvîs ile hadde-i mezkûre ma‘lûm olmağla bi’l-cümle zevâyâ dahî 
ma‘lûm olur. Bu takdirce veter istihracının tarîk-i müteaddidesi zâhir ve aşikârdır. Bu 
mahalde emsile ve suretlerini tahrîr ve tastîr dahî tekrardan ibâret olmağla tehâşî 
olunmuştur… (İlm-i Müsellesât, vr. 32b) 

Eserde, dar açılı ya da geniş açılı olup iki kenarı ile bunlar arasındaki açının bilindiği durumlarda, 
diğer kenar uzunluğu hesaplanmak istenen üçgen için, söz konusu üçgenin bilinmeyen açılarından 
birisinin bulunduğu köşeden, bu köşenin karşısındaki kenara bir dik indirilmesi söylenmiştir. (Bkz. 
Şekil 9a ve Şekil 9b) Bu yöntem sonunda ilk üçgenin içinde iki dik üçgen oluşacağı, oluşan dik 
üçgenlerden birinin ise iki açısı ile bir kenarının biliniyor olacağı ifade edilmiştir. Açıklamanın 
devamında ifade edilen yöntemin tüm dar açılı üçgenler ile dar açısı bilinen geniş açılı üçgene geniş 
açısından indirilecek dikme için geçerli olduğu söylenmiştir.  Zira ancak bu durumda köşeden indirilen 
dikmenin üçgenin içerisinde kalacağı ve ancak bu yolla üçgenin içinde iki dik üçgen oluşacağı 
bildirilmiştir. Geniş açısı ile geniş açıyı oluşturan kenarları bilinen üçgenler için dar açıdan indirilecek 
olan dikmenin çizim yöntemi ise ikinci bir açıklamaya bırakılmıştır. 
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Ve eğer müselles-i mefrûz kâ’imü’z-zâviye olmayub haddü’z-zevâyâ veyâhûd münfericü’z-
zâviye olursa imdî bundan tarîk kâ‘ide-i hendesiyye üzere müselles-i mefrûzun lâ ‘ale’t-ta‘yîn 
zâviye-i meçhûlesinin tarafından ol zâviye veteri üzerine bir ‘amûd ihrâç olundukda kâ’imü’z-
zâviye iki müselles hâdis olur ki lâ mahale dıl‘eyn-i ma‘lûmeynden biri kâime-i muhaddeseye 
veter vâki‘ olmağla hâdis olan müsellesden veter-i merkûm ile iki zâviye iki zâviye ve bil ki 
cemi‘ zevâya ma‘lûm olmak lazım gelür. Amma iş bu müselles-i haddü’z-zevâyada, 
münfericü’z-zâviyenin münfericesinden ‘amûd ihrac suretlerinde zâhirdir. Zirâ, mevkı‘-i 
‘amûd dâhil-i müselles-i mefrûzda vâki‘ olmağla, müselles-i mefrûz-ı kâ‘imü’z-zâviye iki 
müsellese taksîm olunmuş olur (İlm-i müsellesât, vr. 32b-33a). 

Şekil 9a. Eser içerisinden, iki kenarı bilinen üçgenin bu kenarlarından birine dikme indirilmesi 

 

Kaynak: İlm-i Müsellesat, vr.33a 

Şekil 9b. İki kenar uzunluğu bilinen üçgenin bu kenarlarından birine dikme indirilmesi 

 

Geniş açısı ile bu açıyı oluşturan kenar uzunluklarının bilindiği geniş açılı üçgenin dar açılarının 
bulunduğu köşelerinden karşısındaki kenara dikme inmek istendiğinde, bu dikmenin söz konusu 
kenarın dışına çıkacağı bu dikme ile yine sözü edilen kenarın uzantısının bir dik üçgen oluşturacağı 
ifade edilmiştir. Aşağıdaki ABC üçgeninin (Bkz. Şekil 10) B köşesinden, AC kenarının uzantısına 
çizilen EB dikmesinde görüleceği üzere, eserde EBA dik üçgeninin oluştuğu ifade edilmiştir. Bu 
durumda, EBA dik üçgeninin hipotenüsü, ABC üçgeninin bilinen kenarlarından olan AB kenarı 
olacaktır. Ayrıca yine başta alınan kabule göre ABC üçgeninin A açısı bilindiği için bu açının 
değerinin 180 dereceden çıkarılması yolu ile EAB dik üçgeninin A açısının hesaplanabileceği 
bildirilmiştir. Bu yolla üç açısı ve hipotenüs uzunluğu bilinen EAB dik üçgeninin EA ve EB 
uzunlukları da daha önce anlatılan tekniklerle hesaplanır. EA ve EB uzunlukları bilindiğinde, EBC dik 
üçgeninin EB ve EC kenarları biliniyor olacağından, BC uzunluğunun hesaplanması mümkün 
olacaktır. 
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Ve eğer müselles-i mefrûz kâ’imü’z-zâviye olmayub haddü’z-zevâyâ veyâhûd münfericü’z-
zâviye olursa imdî bundan tarîk kâ‘ide-i hendesiyye üzere müselles-i mefrûzun lâ ‘ale’t-ta‘yîn 
zâviye-i meçhûlesinin tarafından ol zâviye veteri üzerine bir ‘amûd ihrâç olundukda kâ’imü’z-
zâviye iki müselles hâdis olur ki lâ mahale dıl‘eyn-i ma‘lûmeynden biri kâime-i muhaddeseye 
veter vâki‘ olmağla hâdis olan müsellesden veter-i merkûm ile iki zâviye iki zâviye ve bil ki 
cemi‘ zevâya ma‘lûm olmak lazım gelür. Amma iş bu müselles-i haddü’z-zevâyada, 
münfericü’z-zâviyenin münfericesinden ‘amûd ihrac suretlerinde zâhirdir. Zirâ, mevkı‘-i 
‘amûd dâhil-i müselles-i mefrûzda vâki‘ olmağla, müselles-i mefrûz-ı kâ‘imü’z-zâviye iki 
müsellese taksîm olunmuş olur (İlm-i müsellesât, vr. 32b-33a). 

Şekil 9a. Eser içerisinden, iki kenarı bilinen üçgenin bu kenarlarından birine dikme indirilmesi 

 

Kaynak: İlm-i Müsellesat, vr.33a 

Şekil 9b. İki kenar uzunluğu bilinen üçgenin bu kenarlarından birine dikme indirilmesi 

 

Geniş açısı ile bu açıyı oluşturan kenar uzunluklarının bilindiği geniş açılı üçgenin dar açılarının 
bulunduğu köşelerinden karşısındaki kenara dikme inmek istendiğinde, bu dikmenin söz konusu 
kenarın dışına çıkacağı bu dikme ile yine sözü edilen kenarın uzantısının bir dik üçgen oluşturacağı 
ifade edilmiştir. Aşağıdaki ABC üçgeninin (Bkz. Şekil 10) B köşesinden, AC kenarının uzantısına 
çizilen EB dikmesinde görüleceği üzere, eserde EBA dik üçgeninin oluştuğu ifade edilmiştir. Bu 
durumda, EBA dik üçgeninin hipotenüsü, ABC üçgeninin bilinen kenarlarından olan AB kenarı 
olacaktır. Ayrıca yine başta alınan kabule göre ABC üçgeninin A açısı bilindiği için bu açının 
değerinin 180 dereceden çıkarılması yolu ile EAB dik üçgeninin A açısının hesaplanabileceği 
bildirilmiştir. Bu yolla üç açısı ve hipotenüs uzunluğu bilinen EAB dik üçgeninin EA ve EB 
uzunlukları da daha önce anlatılan tekniklerle hesaplanır. EA ve EB uzunlukları bilindiğinde, EBC dik 
üçgeninin EB ve EC kenarları biliniyor olacağından, BC uzunluğunun hesaplanması mümkün 
olacaktır. 

	

	

Şekil 10. Üçgenin kenar uzantısına indirilen dikme 

 

Ve lakin müselles-i münfericü’z-zâviyede ehad haddeteyn tarafında ‘amûd ihrâcı murâd 
olundukta mevkı‘-ı ‘amûd hâric-i müsellesde vâki‘ olmağla müselles-i mefrûzdan kâ‘ide 
olacak dıl‘-ı ma‘lûmu mevkı‘-ı ‘amûd tarafına istikâmet üzre ihrâc ve ba‘dehû ‘amûd ihrâc 
olundukta hâricte kâimü’z-zâviye sağîr bir müselles hâdis olub müselles-i mefrûzdan dıl‘-ı 
ma‘lûm-ı ahar, kâ‘ime-i muhaddeseye veter vâki‘ olmak lâzım geldiği zâhir olur. Bu surette 
mefrûzumuz olan müsellesden münferice-i ma‘lûmenin yüz seksân dereceye tamâmı dahî hâdis 
olan müselles-i mezkûrdan münferice-i mezkûrenin cenbinde vâki‘ zâviye-i hadde olub anın 
tamâmı dahî müselles-i muhaddeseden hadde-i ahâri olmağla cemi‘ zevâya ile veter-i kâ’ime 
ma‘lûm olur. Ve dahî ma‘lûm ola ki, iş bu sağîr müselles, muhaddes-i mefrûzumuz olan 
müselles ile me‘an i‘tibâr olundukta kezâlik kâ’imü’z-zâviye kebîr bir müselles sureti nümâyan 
olub müselles-i mefrûzdan dıl‘-ı bâkî-i meçhûl kezâlik kâ’imeye veter vâki‘ olmağla isti‘lâm ve 
istihrâcının tarîk-i müte‘addisesi tahkik eder (İlm-i Müsellesât, vr. 33a-33b).  

Konunun devamında, geniş açılı bir üçgenin iki dar açısından biri ile bu açıyı meydana getiren 
kenar uzunluklarının bilindiği durumda bilinen dar açıdan karşısındaki kenara dikme 
indirilmesi problemi aşağıdaki örnek üzerinde açıklanmıştır. (Bkz. Şekil 11) 

Şekil 11. Geniş açılı üçgende bilinen dar açıdan karşısındaki kenara dikme indirmek 

 

Verilen örnekte AB uzunluğu 15 birim BC uzunluğu 31,5 birim, sin B değeri 8 olarak tanımlanmıştır. 
BC kenarı üzerine AH dikmesinin indirildiği kabul edilmiştir. Bu durumda, ABH dik üçgenine sinüs 
teoremi uygulanırsa; 

�AB�
sin𝐻𝐻

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
sin𝐵𝐵

 

15
10

=
𝐴𝐴𝐴𝐴
0,8
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Eşitliğinden AH uzunluğu 12 birim bulunmuştur (İlm-i Müsellesât, vr.35a) 

Verilen çözümde AH uzunluğu bilindiği için ABH üçgenine ikinci kez sinüs teoremi uygulamak yolu 
ile BH ve HC uzunlukları da hesaplanmıştır. ABC üçgeninin AB kenarının uzatılması yolu ile elde 
edilen BK kenarına C köşesinden indirilen dikme ile birlikte, BKC dik üçgeni oluşacaktır. BKC dik 
üçgeninin B açısı bilindiği için C açısını hesaplamak mümkündür. Buradan BKC üçgeninin tüm açıları 
ve BC kenar uzunluğu bilindiği için adı geçen üçgene sinüs teoremi uygulamak yolu ile BK 
uzunluğunu hesaplamak da mümkün olacaktır.  

�BC�
sinK

=
𝐵𝐵𝐵𝐵
sin 𝐶𝐶

 

BK uzunluğu bilindiğinde, AK uzunluğuna oradan da AC uzunluğuna erişmek mümkün olacaktır. 

Ve amma, müselles-i mefrûzdan sûret-i mezkûrede B zâviyesi hadde-i meçhûlesinden 
mukâbilinde vâki‘ AC dıl‘-ı meçhûlünün istihrâcı kemâ fi’l-evvel olub ancak muhdes olan 
müselleslerin ciheti tebdîl eder. Tertîb ve hisâbı dahî olduğundan tahrîr terkîm olunmadı (İlm-
i Müsellesât vr.36b). 

Eserin bundan sonraki bölümünde herhangi bir açısı ile bu açıyı oluşturan kenar uzunluklarının 
bilindiği çeşitkenar bir üçgen için farklı bir yöntem daha önerilmiştir. Bu yöntem üçgenin içinde 
ikizkenar bir üçgen oluşturarak tanjant bağıntılarını kullanmak yolu ile üçgenin bilinmeyen açılarını 
bulmayı sağlar. Açı değerleri bilinen üçgen için verilmeyen kenar uzunluklarını bulmak mümkün 
olacaktır. 

Eserde anlatılan yöntemde Şekil 12’de görüldüğü üzere bir ABC üçgeninin bilinen iki kenarından kısa 
kenarının uzunluğu, bilinen uzun kenarı üzerinde işaretlenip söz konusu iki kenarın kesiştiği köşeden 
işaretlenen noktaya bir çizgi çekilmiştir. Bu yolla AB uzunluğu BD uzunluğuna eşit olacak şekilde bir 
ABD ikizkenar üçgeni oluşturulmuştur. 

Oluşan ikizkenar üçgenin, B tepe açısı biliniyor olduğundan tabandaki eşit açılarının bulunabilmesi 
için bilinen açı 180 dereceden çıkarılıp ikiye bölünmüş ve istenilen açılar hesaplanmıştır.  

ABC ve ABD üçgenleri için bilinen kenarlarının toplamının yine bu iki kenarın farkına oranı, oluşan 
ikizkenar üçgenin eşit açılarından birinin tanjantının diğer tarafta oluşan üçgenin iki kenarının farkını 
gören açısı ile olan oranına eşittir. Bu bağıntı kullanılarak ABC üçgeninin bilinmeyen üçüncü kenar 
uzunluğuna ulaşmak mümkün olacaktır. Transliterasyonlu bölümün devamında eserde konu ile ilgili 
verilen örnek açıklanmıştır. 

Şekil 12. İki kenarı bilinen üçgende ikizkenar üçgen oluşturmak sureti ile bilinmeyen üçüncü kenar uzunluğunun 
hesaplanması 

 

!"!!"
!"!!"

= !"#!"#
!"#!"#

15  

 

 

																																																													
15 Çalışmanın bu bölümünde, ilgili metinde verilen örneklerin benzerliğinden dolayı (Demir, 1996:218)’den 

faydalanılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ulusoy, 1969:55). Sözü edilen kaynağı benimle paylaşmak 
nezaketinde bulunan İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Sayın Zekeriya Duru Beyefendi’ye 
teşekkürlerimi sunarım. 



Bir Trigonometri Risâlesi: İlm-i Müsellesât

169

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2021 / 32: 153-183

	

	

Eşitliğinden AH uzunluğu 12 birim bulunmuştur (İlm-i Müsellesât, vr.35a) 

Verilen çözümde AH uzunluğu bilindiği için ABH üçgenine ikinci kez sinüs teoremi uygulamak yolu 
ile BH ve HC uzunlukları da hesaplanmıştır. ABC üçgeninin AB kenarının uzatılması yolu ile elde 
edilen BK kenarına C köşesinden indirilen dikme ile birlikte, BKC dik üçgeni oluşacaktır. BKC dik 
üçgeninin B açısı bilindiği için C açısını hesaplamak mümkündür. Buradan BKC üçgeninin tüm açıları 
ve BC kenar uzunluğu bilindiği için adı geçen üçgene sinüs teoremi uygulamak yolu ile BK 
uzunluğunu hesaplamak da mümkün olacaktır.  

�BC�
sinK

=
𝐵𝐵𝐵𝐵
sin 𝐶𝐶

 

BK uzunluğu bilindiğinde, AK uzunluğuna oradan da AC uzunluğuna erişmek mümkün olacaktır. 

Ve amma, müselles-i mefrûzdan sûret-i mezkûrede B zâviyesi hadde-i meçhûlesinden 
mukâbilinde vâki‘ AC dıl‘-ı meçhûlünün istihrâcı kemâ fi’l-evvel olub ancak muhdes olan 
müselleslerin ciheti tebdîl eder. Tertîb ve hisâbı dahî olduğundan tahrîr terkîm olunmadı (İlm-
i Müsellesât vr.36b). 

Eserin bundan sonraki bölümünde herhangi bir açısı ile bu açıyı oluşturan kenar uzunluklarının 
bilindiği çeşitkenar bir üçgen için farklı bir yöntem daha önerilmiştir. Bu yöntem üçgenin içinde 
ikizkenar bir üçgen oluşturarak tanjant bağıntılarını kullanmak yolu ile üçgenin bilinmeyen açılarını 
bulmayı sağlar. Açı değerleri bilinen üçgen için verilmeyen kenar uzunluklarını bulmak mümkün 
olacaktır. 

Eserde anlatılan yöntemde Şekil 12’de görüldüğü üzere bir ABC üçgeninin bilinen iki kenarından kısa 
kenarının uzunluğu, bilinen uzun kenarı üzerinde işaretlenip söz konusu iki kenarın kesiştiği köşeden 
işaretlenen noktaya bir çizgi çekilmiştir. Bu yolla AB uzunluğu BD uzunluğuna eşit olacak şekilde bir 
ABD ikizkenar üçgeni oluşturulmuştur. 

Oluşan ikizkenar üçgenin, B tepe açısı biliniyor olduğundan tabandaki eşit açılarının bulunabilmesi 
için bilinen açı 180 dereceden çıkarılıp ikiye bölünmüş ve istenilen açılar hesaplanmıştır.  

ABC ve ABD üçgenleri için bilinen kenarlarının toplamının yine bu iki kenarın farkına oranı, oluşan 
ikizkenar üçgenin eşit açılarından birinin tanjantının diğer tarafta oluşan üçgenin iki kenarının farkını 
gören açısı ile olan oranına eşittir. Bu bağıntı kullanılarak ABC üçgeninin bilinmeyen üçüncü kenar 
uzunluğuna ulaşmak mümkün olacaktır. Transliterasyonlu bölümün devamında eserde konu ile ilgili 
verilen örnek açıklanmıştır. 

Şekil 12. İki kenarı bilinen üçgende ikizkenar üçgen oluşturmak sureti ile bilinmeyen üçüncü kenar uzunluğunun 
hesaplanması 
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15 Çalışmanın bu bölümünde, ilgili metinde verilen örneklerin benzerliğinden dolayı (Demir, 1996:218)’den 

faydalanılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ulusoy, 1969:55). Sözü edilen kaynağı benimle paylaşmak 
nezaketinde bulunan İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Sayın Zekeriya Duru Beyefendi’ye 
teşekkürlerimi sunarım. 

	

	

Ve amma her müsellesten iki dıl‘ ve beyinlerinde vâki‘ bir zâviye ma‘lûm olub bâkî meçhûl 
olduğu sûrette zikr u beyân olunan kâ’ide-i hendesiyyeden mâ‘ada tarīk-i diğere sulûk ile dahî 
meçhûl ve matlûb istihrâc beyân olunur. 

Tarîk-i evveldir ki evvela zâviye-i ma‘lûm merkez farz olunub dıl‘ı ma‘lûm-ı aksar bu‘ud ile 
bir da’ire resm olundukta lâ mahâle dıl‘-ı ma‘lûm etvâli bir noktada kat‘ ve fasl eder. Pes, 
dâ’ire-i mersûmda dıl‘-ı etvâlin tekâtu‘ noktasıyla dıl‘-ı aksar noktası beynini bir hatt-ı 
müstakîm vasl olundukta müselles-i mefrûzun zâviye-i ma‘lûmesi tarafında mütesâvi’s-sâkayn 
bir müselles ile taraf-ı diğerde âhar müselles hâdis olmağla müselles-i mefrûz iki müsellese 
taksîm olunmuş olur. Bu sûretde müselles-i mütesâvi’s-sâkayn hassası mûcebince zâviye-i 
ma‘lûm yüzseksan dereceden tarh olundukta bâkî tansîf olunub, fevka’l-kâ‘ide zâviyeler dahî 
ma‘lûm olub lâkin hâdis olan diğer müsellesten kâ‘ide-i mezkûre tahtında olan 
zâviyeteyninden fazl olan hadde-i  meçhûle nısf-ı merkûm ile me‘ân müselles-i mefrûzun evvel 
tarafında vâkı‘ ve dıl‘-ı etvâli ile müvettere olan zâviye-i meçhûlesine müsâvî ve hadde-i 
mezkûr ile nısf-ı merkûm beyninde olan fazl, müselles-i mefrûzun dıl‘-ı aksar ile müvettere 
olan meçhûl-ı bâkî zâviyesine müsâvi olmağla hadde-i meçhûl-i mezkûre istihrâc [37b] 
olundukta müselles-i mefrûzun cemi‘ zevâyasıyla iki dıl‘ ma‘lûm olmak sûret-i tekevvün ve 
tahdîs etmeğin dıl‘-ı bâkî-i meçhûl kemâ fî’s-sâbık şekl-i muğnî hükmüyle istihrâç olunmak 
bedîdâr olur. İmdî, fazl-ı meçhûl-i mezkûrenin istihrâcı şekl-i zillî ahkâmına mebnî mecmu‘-ı 
dıl‘eyn-i ma‘lûmeyn tefâzul-ı dıl‘ eyne nisbet zâviye-i zıll-i ma‘lûmu nısf-ı merkûm zâviyesinin 
zıllini meçhûl ve matlûb olan zâviye-i fazlın zılline nisbet gibi olduğu müberhen ve müsbet 
olmağla işbu erbâ-i mütenâsibe hükmüyle zıll-i fazl istihrâc olunub cedvelinden cedvel-i 
zılldan takvîs olundukta zâviye-i fazl nümâyan olmağla ber-vechi muharrer meşrûh nısf-ı 
zâviye-i mezkûre ile fazl-ı merkûm bir kerre cem‘ ve bir kere tarh olundukta hâsıl-ı müselles-i 
mefrûzdan zâviye bâkiye-i meçhûl olmağla müselles-i mefrûzun cem‘-i zevâya ma‘lûm olur 
(İlm-i Müsellesât, vr.36b-37b) 

Konu ile ilgili verilen örnekte, AB kenarı 10, BC kenar uzunluğu 21 ve bu iki kenar arasındaki açı, 53 
derece 7 dakika 48 saniyedir. Bu durumda yukarıdaki şekil 12’ye uygun olarak ifade edersek BAD ve 
ADB açılarının ölçüsü B açısının 180 dereceden çıkarılıp ikiye bölünmek sureti ile 63 derece 26 
dakika 6 saniye olmuştur. 

İki Kenar Uzunluğu 
Toplamı 

İki Kenar Uzunluğu 
Farkı tan BAD tan DAC 

31 11 

tan 63 derece 26 dakika 
6 saniye = 119 derece 
59 dakika, yaklaşık 120 
alınmıştır  

? 

31
11

=
120

tan𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
 

tan DAC = 42  !"
!"

 bu değer altmışlık kesir olarak ifade edilirse, 42 derece 34 dakika çıkar 

Bu da 35 derece 22 dakikalık yaya karşılık gelir. Bulunan değer, 63 derece 26 dakika ile 
toplandığında, 98 derece 48 dakika elde edilir bu ABC üçgeninin A açısıdır. Bulunan açı değeri, 
üçgenin B açısı ile toplanıp 180 dereceden çıkarıldığında, 28 derece 4 dakika ve 22 saniye elde 
edilecektir (İlm-i Müsellesât, vr.38a).16 

 

 

																																																													
16  Çalışmanın bu bölümünde, yazma eserde ilgili ibare tam okunamadığı için Gelenbevi’nin Üçgenlerin Kenarları 

Risâlesi’nde bulunan aynı örneğin çözümünden yararlanılmıştır (Demir, 1996:220). 
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Üçüncü Kısım17 

Üçüncü kısım, üç kenar uzunluğu bilinen bir üçgenin açılarının hesaplanması ya da açıları bilinen bir 
üçgenin kenarları arasındaki oranın hesaplanması konularını içermektedir. Bölümde önce, üç kenar 
uzunluğu bilinen bir üçgenin açılarının hesaplanması anlatılmıştır. İstenen amaca ulaşılabilmesi 
amacıyla üçgenin kenarlarından birine dikme indirilmesinin yöntemi ifade edilmiştir. Eserde bu 
amaçla 7 farklı yöntem önerilmiştir. 

Kısm-ı Sâlis müselles-i müstakîmü’l-azlâ‘ın ezlâ‘-ı selâse-i ma’lûmesinden zevâyası ve 
zevâya-yı ma‘lûmesinden ezlâ‘ı beyinlerinde olan tenâsibi ve bunlara müte‘allik ba‘zı eb‘âdı 
ba‘zı ahardan istihrâc  beyânındadır. İmdî, mücerred ezlâ‘-ı selâseden zevâya isti‘lâmı ber-
vech- atî mukaddeme ile tariki hisâbı beyân olunur (İlm-i Müsellesât, vr.38b) 

1. Yöntem 

Verilen ilk yöntemde, üç kenar uzunluğu bilinen ABC üçgeninin hangi kenarına dikme indirilmesi 
isteniyorsa (Kâide) onun dışında kalan iki kenarın karesinin farkı, söz konusu kenara bölünmüş elde 
edilen sonuç kâideye eşit ise, başlangıçta alınan iki kenardan kısa olanının kaideye dik olduğu 
anlaşılmıştır. Elde edilen sonuç kâideden büyük ise yüksekliğin kâidenin dışında olduğu, küçük ise 
kâide üzerinde olduğu anlaşılmış ve bu durumda kâide üzerinde belirlenecek dikme ayağının üçgenin c 
veya b kenarının kısa olanından olan uzaklığı verilmiştir. 

İfade edilen eşitlikler matematiksel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir. Kenar uzunlukları a, b ve c olan 
üçgenin a kenarı üzerine dikme indirilmek isteniyorsa,  
!!!!!

!
= 𝑎𝑎 ise, c veya b kenarından kısa olanı a kenarına diktir. 

!!!!!

!
> 𝑎𝑎 ise, a kenarına ait dikme üçgenin dışında olacaktır 

!!!!!

!
< 𝑎𝑎 ise a kenarına ait dikme a kenarının üzerindedir. Bu durumda, a kenarına indirilecek dikme 

b köşesinden 

𝑎𝑎 − !!! !!

!
2

 
birim kadar uzaklıkta olacaktır. 

Tarîk, hisâb ile ‘amûd ve bu‘ud-ı mevkı‘-ı ‘amûd istihrâcına tevaffuk ider. Pes, her müselles-i 
müstakîmü’l-ezlâ‘ın bir zâviyesinden mukâbelesinde olan dıl‘ı üzerine mahruc-ı ‘amûdun 
bu‘ud mevkı‘ını istihrâc murâd olundukta zâviye-i merkûmeyi muhît olan iki dıl‘ın 
murabba‘ları beyninde olan fazlı kâide ta‘bîr olunan dıl‘-ı bâkî üzerine taksîm olundukta eğer 
hâric-i kısmet kâ‘ide-i merkûmeye  ya‘ni maksûm-ı ‘aleyhe müsâvi olur ise muhîtinin aksarı 
kâ‘ide-i merkûmeye kâ’im ya‘ni ‘amûd vâkı‘ olur ve eğer hâric-i kısmet kâ‘ide-i merkûmdan 
ekser olur ise ‘amûd hâric-i müsellesde vâkı‘ olur ve eğer hâric-i kısmet akall olur ise ‘amud 
azl-ı müsellesde vâkı‘ olur. İmdî, bu suretde bu‘ud-ı mevkı‘, ‘amûd-ı muhîtînin aksarı ile 
kâ’ide-i merkûm mültekâsında olub mikdâr-ı bu‘ud dahî hâric-i kısmet ile kâ‘ideyi merkûm  
beyninde olan tefâzulun nısfı olur (İlm-i Müsellesât, vr.38b-39a). 

Anlatılan bu yöntem aşağıdaki örnekle izah edilmiştir. 

																																																													
17  Vr.38b-vr. 53b 
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Şekil 13. Üç kenar uzunluğu bilinen üçgenin kenarlarından birine dikme indirmek 

 

  ABC geniş açılı üçgeninde, verilen kenar uzunlukları şekilde görüldüğü gibidir. 

  AB =  15                AC = 25,5 

𝐴𝐴𝐴𝐴! −  𝐴𝐴𝐴𝐴!

𝐵𝐵𝐵𝐵
 

650,25 −  225
31,5

= 13,5 

13,5 < 31,5 olduğu için BC kenarına ait dikme BC kenarının üzerindedir. 

𝐵𝐵𝐵𝐵 − !"!! !"!

!"
2

=
18
2

 
 

18
2
= 9 

BC kenarına indirilecek dikme B köşesinden 9 birim uzaklıktadır. 

2. Yöntem 

Bu yöntemde üçgenin kenarlarından birisi “dıl‘-ı evvel” yani birinci kenar kabul edilmiş ve yine 
üçgenin kâide olarak nitelenen kenarı üzerine indirilecek dikmenin, üçgenin bu birinci kenarı gören 
köşesinden olan uzaklığı bulunmak istenmiştir. Eserde konu ile ilgili verilen kural AB birinci kenar ve 
BC kaideyi temsil etmek üzere matematiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir. 

!" !    ! !" !! !" !

!

𝐵𝐵𝐵𝐵
 

Değeri, BC kenarına indirilecek dikmenin AB kenarından olan uzaklığıdır. 

Ayrıca bu hesaplamada,  

𝐴𝐴𝐴𝐴 !    > 𝐴𝐴𝐴𝐴 ! +  𝐵𝐵𝐵𝐵 ! ise BC’ye ait dikme BC kenarının dışında olacaktır. 

Yine, 

𝐴𝐴𝐴𝐴 !    < 𝐴𝐴𝐴𝐴 ! +  𝐵𝐵𝐵𝐵 ! olup 
!" !! !" ! ! !" !    

! < 𝐵𝐵𝐵𝐵 ! ise BC’ye ait dikme BC kenarının üzerinde olacaktır. 

𝐴𝐴𝐴𝐴 !    < 𝐴𝐴𝐴𝐴 ! +  𝐵𝐵𝐵𝐵 ! olup 
!" !! !" ! ! !" !    

! > 𝐵𝐵𝐵𝐵 !  ise BC’ye ait dikme BC kenarının dışında olacaktır. 

!" !! !" ! ! !" !    

!  = 𝐵𝐵𝐵𝐵 !  ise ABC üçgeni dik üçgendir. 

Tarîk-i Diğer fî İstihrâcı’l- Bu‘ud: Her müselles-i müstakîmü’l-azlâ‘dan [40a] lâ ‘alet’-ta‘yîn 
bir dıl‘ının tarafında olan zâviyeden mukâbilinde vâkı‘ dıl‘ üzerine ihrâc olunan ‘amûdun 
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bu‘ud mevkı‘ı murâd olundukta dıl‘-ı merkûm evvel ve mukâbilinde olan dıl‘a kâ‘ide 
tesmîyesinden sonra kâ‘ide-i merkûm murabba‘ ile dıl‘-ı bâkî muraba‘ları cem‘ olunub 
mecmu‘-ı ile dıl‘-ı evvel murabba‘ı beyninde ahz olunan tefâzulun nısfı kâ‘ide-i merkûm 
üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet dıl‘ı evvel ile müvettere olan zâviyeden bu‘ud mevkı‘-ı 
‘amûd olub hâric-i müsellesde vâkı‘ olur eğer tefâzül, dıl‘-ı evvel murabba‘ından olursa. ve 
eğer tefâzul mecmu‘ı murabba‘eynden olub nısf-ı tefâzül dahî kâ‘ide-i merkûm murabba‘ından 
akall olur ise ‘amûd dâhil-i müsellesde vâki‘ olur. Ve ekser olur ise ‘amûd kemâ fi’l-evvel 
hâric-i müsellesde vâkı‘ olur. Ve amma nısf-ı tefâzül kâ‘ide-i merkûm murabba‘ına müsâvi 
veyâhud asla tefâzul bulunmaz ise müselles-i mefrûz kâ’im olduğu mütehakkik olur(İlm-i 
Müsellesât, vr.39b-40a) 

Önerilen yöntem aşağıdaki örnekle açıklanmıştır. Verilen örnekte önerilen yönteme uygun olarak iki 
farklı çözüm yapılmış önce AC kenarı ardından da AB kenarı birinci kenar kabul edilerek her iki 
durumda BC kenarına indirilen dikmenin birinci kenarı gören açıdan olan uzaklığı hesaplanmıştır. İki 

farklı kenar uzunluğu için bulunan sonuçlar birbirini doğrulamıştır. 

Kâidenin Karesi, 9x 9 = 81 

İkinci Kenarın Karesi, 10 x 10 = 100 

Birinci Kenarın Karesi 17x17 =289 

Birinci Kenarın karesi, diğer iki kenarın kareleri toplamından büyük olduğu için, kâideye indirilecek 
dikme üçgenin dışındadır. Bundan sonra birinci kenar ve ikinci kenar değerleri yukarıdaki eşitlikte 
yerine yazılırsa 

!"!    ! !"!! !!

!

9
= 6 

                                                   Şekil 14.b’ya göre 

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 6 

değeri elde edilir ki buna göre A köşesinden BC kenarına indirilen dikme B köşesinden 6 br. 
uzaklıktadır 

AC dıl‘ı on yedi ve BC dıl ‘ dokuz olub AC dıl‘ının tarafında olan A zâviyesinden BC dıl‘ı 
üzerine ihrâc olunan ‘amûdun bu‘ud mevkı‘ı murâd olundukta AC dıl‘ına dıl‘-ı evvel tesmiye 
olunduktan sonra murabba‘ı olan iki yüz seksen dokuz hıfz olunub ba‘dehû BC kâ‘idesinin 
murabba‘ı ile AB dıl‘-ı bâkîsinin murabba‘ı cem‘ olundukta mecmu‘ı yüz seksen bir olub 
mahfuz mezkûr ile iş bû mecmu‘ beyninde olan tefâzül yüz sekiz ‘aded tensîf olundukta elli 
dört ‘aded hâsıl olmağla iş bû nısf kâ‘ide-i merkûm kemmiyyetinden ‘ibâret olan dokuz ‘aded 
üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet zuhur eden altı ‘aded dıl‘ evvel ile müvettere olan B 
zâviyesinden bu‘ud olub ve hâric-i müselleste vâkı‘ olur (İlm-i Müsellesât, vr.40b). 

Eserde konu ile ilgili verilen ikinci örnekte bu defa, yukarıda da belirtildiği üzere AB kenarı birinci 
kenar kabul edilerek, 

!"!! !! !!"!    

!

9
 

Şekil 14.b’ye göre 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 15 

Elde edilir bulunan sonuç, A köşesinden BC kenarına indirilecek dikmenin C köşesinden olan 
uzaklığıdır 

Kâide İkinci Kenar Birinci Kenar 

9 10 17 
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bu‘ud mevkı‘ı murâd olundukta dıl‘-ı merkûm evvel ve mukâbilinde olan dıl‘a kâ‘ide 
tesmîyesinden sonra kâ‘ide-i merkûm murabba‘ ile dıl‘-ı bâkî muraba‘ları cem‘ olunub 
mecmu‘-ı ile dıl‘-ı evvel murabba‘ı beyninde ahz olunan tefâzulun nısfı kâ‘ide-i merkûm 
üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet dıl‘ı evvel ile müvettere olan zâviyeden bu‘ud mevkı‘-ı 
‘amûd olub hâric-i müsellesde vâkı‘ olur eğer tefâzül, dıl‘-ı evvel murabba‘ından olursa. ve 
eğer tefâzul mecmu‘ı murabba‘eynden olub nısf-ı tefâzül dahî kâ‘ide-i merkûm murabba‘ından 
akall olur ise ‘amûd dâhil-i müsellesde vâki‘ olur. Ve ekser olur ise ‘amûd kemâ fi’l-evvel 
hâric-i müsellesde vâkı‘ olur. Ve amma nısf-ı tefâzül kâ‘ide-i merkûm murabba‘ına müsâvi 
veyâhud asla tefâzul bulunmaz ise müselles-i mefrûz kâ’im olduğu mütehakkik olur(İlm-i 
Müsellesât, vr.39b-40a) 

Önerilen yöntem aşağıdaki örnekle açıklanmıştır. Verilen örnekte önerilen yönteme uygun olarak iki 
farklı çözüm yapılmış önce AC kenarı ardından da AB kenarı birinci kenar kabul edilerek her iki 
durumda BC kenarına indirilen dikmenin birinci kenarı gören açıdan olan uzaklığı hesaplanmıştır. İki 

farklı kenar uzunluğu için bulunan sonuçlar birbirini doğrulamıştır. 

Kâidenin Karesi, 9x 9 = 81 

İkinci Kenarın Karesi, 10 x 10 = 100 

Birinci Kenarın Karesi 17x17 =289 

Birinci Kenarın karesi, diğer iki kenarın kareleri toplamından büyük olduğu için, kâideye indirilecek 
dikme üçgenin dışındadır. Bundan sonra birinci kenar ve ikinci kenar değerleri yukarıdaki eşitlikte 
yerine yazılırsa 

!"!    ! !"!! !!

!

9
= 6 

                                                   Şekil 14.b’ya göre 

𝐵𝐵𝐵𝐵 = 6 

değeri elde edilir ki buna göre A köşesinden BC kenarına indirilen dikme B köşesinden 6 br. 
uzaklıktadır 

AC dıl‘ı on yedi ve BC dıl ‘ dokuz olub AC dıl‘ının tarafında olan A zâviyesinden BC dıl‘ı 
üzerine ihrâc olunan ‘amûdun bu‘ud mevkı‘ı murâd olundukta AC dıl‘ına dıl‘-ı evvel tesmiye 
olunduktan sonra murabba‘ı olan iki yüz seksen dokuz hıfz olunub ba‘dehû BC kâ‘idesinin 
murabba‘ı ile AB dıl‘-ı bâkîsinin murabba‘ı cem‘ olundukta mecmu‘ı yüz seksen bir olub 
mahfuz mezkûr ile iş bû mecmu‘ beyninde olan tefâzül yüz sekiz ‘aded tensîf olundukta elli 
dört ‘aded hâsıl olmağla iş bû nısf kâ‘ide-i merkûm kemmiyyetinden ‘ibâret olan dokuz ‘aded 
üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet zuhur eden altı ‘aded dıl‘ evvel ile müvettere olan B 
zâviyesinden bu‘ud olub ve hâric-i müselleste vâkı‘ olur (İlm-i Müsellesât, vr.40b). 

Eserde konu ile ilgili verilen ikinci örnekte bu defa, yukarıda da belirtildiği üzere AB kenarı birinci 
kenar kabul edilerek, 

!"!! !! !!"!    

!

9
 

Şekil 14.b’ye göre 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 15 

Elde edilir bulunan sonuç, A köşesinden BC kenarına indirilecek dikmenin C köşesinden olan 
uzaklığıdır 

Kâide İkinci Kenar Birinci Kenar 

9 10 17 

	

	

Şekil 14.a Şekil 14.b 

  

 

İş bû tarik üzre müselles-i mefrûzdan AB dıl‘-ı evvel i‘tibâr olunub kezâlik A zâviyesinden BC 
kâ‘idesi üzerine ‘amûd ihrâc murâd olunur ise ber minvâl-i meşrûh bu‘ud tekmîlü’l-a‘mâl 
hâric-i dıl‘-ı evvel ile müvettere olan C zâviyesinden bu‘ud-ı mevkı‘ ‘amûd nümâyan olur (İlm-
i Müsellesât, vr.41a). 

Eserde, yapılan hesaplamalar sonunda şekil 14.b’ye göre 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐵𝐵𝐵𝐵  

eşitliğinin sağlanmış olması, problemin çözümü için önerilen yöntemin doğruluğuna kanıt olarak 
gösterilmiştir. 

İmdî bundan müstebân olur ki, kâ‘idenin tarîk-i akrebinden hâsıl olan bu‘ud mevkı‘, ‘amûd-ı 
kâ‘ide ile cem‘ olundukda taraf-ı eb‘adından olan bu‘ud zâhir olur. Ve taraf-ı eb‘adından 
hâsıl olan bu‘uddan kâ‘ide [41b] tarh olundukta taraf-ı akrebinden olan bu‘ud dahî aşikâr 
olur. Eğer mevkı‘-ı bu‘ud hâric-i müsellesde olur ise ve eğer mevkı‘-ı bu‘ud dâhil-i müsellesde 
olur ise bu‘ud-ı ma‘lûm dâ’imâ kâ‘ideden iskât olundukta taraf-ı ahardan olan bu‘ud-ı meçhûl 
dahî nümâyân olur. (İlm-i Müsellesât, vr.41a-41b) 

3. Yöntem 

Üçüncü bir yöntem olarak bir ABC üçgeninde, üçgenin uzun kenarı üzerine indirilecek dikmenin, yine 
bu kenar üzerine düşeceği belirtilmiş ve dikmenin yeri ile ilgili yeni bir eşitlik verilmiştir. Buna göre 
üçgenin kısa kenarlarından birisinin karesi, diğer kısa kenarının18 karesi ile uzun kenarının karesinin 
toplamından çıkarılmış bulunan sonuç uzun kenarın 2 katına bölünmüştür. Bölümün değerinin, uzun 
kenar üzerinde dikmenin inşa edileceği nokta ile başlangıçta seçilen açının bulunduğu köşe noktası 
arasındaki uzaklığı vereceği ifade edilmiştir. 

Matematiksel olarak ifade edersek, ABC üçgeninde AC uzun kenar, BC en kısa kenar ve AB diğer 
kısa kenar olsun. Bu durumda 

𝐴𝐴𝐴𝐴 !+ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ! − 𝐵𝐵𝐵𝐵 !

2 𝐴𝐴𝐴𝐴
 

eşitliği ile elde edilen değer, üçgenin B köşesinden AC kenarına indirilecek yüksekliğinin A 
köşesinden olan uzaklığıdır. Eser içerisinde verilen bu kural önce BC kenarı ardından da AB kenarı 

																																																													
18  Burada seçilen kenarın (uzun kenar ile birlikte karesi alınan kenar), uzun kenar ile yapacağı açı işlemlerin sonucunda 

yükseklik ile arasındaki uzaklığın hesaplandığı noktadır. 
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için örneklendirilmiştir. Birinci örnekte, AC kenarına indirilecek dikmenin A köşesinden olan 
uzaklığı, ikinci örnekte ise aynı dikmenin bu kez C köşesinden olan uzaklığı bulunmuştur. (Bkz. Şekil 
15) 

…..Müselles-i mefrûzdan ehad-ı aksareyn murabba‘ı, âharının murabba‘ları mecmu‘undan 
tarh olundukta bâkînin nısfı dıl‘ı etvâl üzerine taksîm olundukta, hâric-i kısmet etval üzre 
bu‘ud-ı mevkı‘-i ‘amûd olub dâhil-i müsellesde aksar-ı ahar tarafından olur,  veyâhud 
aksarının mecmu‘ beyinlerinde olan tefâzula darb ve hâsıl-ı etvâl üzerine taksîm olundukta 
hâric-i kısmet etvalinden iskât olunub bâkınin nısfı etval üzerine bu‘ud mevkı‘ olub dâhil-i 
müsellesde aksar azlâ‘ tarafında vâkı‘ olur (İlm-i Müsellesât, vr.41b). 

 

Şekil 15. Bir üçgenin uzun kenarı üzerine indirilen dikme 

Uzun kenarın karesi, 17 x 17 =289 

Kısa kenarın karesi,     10 x 10 = 100 

 En kısa kenarın karesi: 9 x 9 =81 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴 !+ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ! − 𝐵𝐵𝐵𝐵 !

2 𝐴𝐴𝐴𝐴
 

289 + 100 − 81
2×17

= 9
1
17

 = 𝐴𝐴𝐴𝐴  

Benzer şekilde aynı işlemler AB kenarı için 
de tekrar edilmiştir.  

AC2 = 289,  BC2 = 81 

289 + 81 − 100
2×17

= 7
16
17

 = 𝐷𝐷𝐷𝐷  

Ulaşılan sonuç, BD dikmesinin C 
köşesinden olan uzaklığıdır. 

 

Yapılan örneklendirmede AD ile BD uzunlukları toplamının AC uzunluğuna eşit olduğu görülmüş ve 
verilen bilgi doğrulanmıştır. 
Konu anlatımının devamında uzun kenar üzerine indirilecek dikmenin yeri bağlamında iki kare farkı 
özdeşliğinden yararlanarak daha önce verilen eşitlik yeniden ifade edilmiştir. İki kısa kenarın 
uzunlukları toplamının yine bu iki kenar arasındaki farkla çarpılması ile elde edilen sonuç, uzun 
kenara bölünmüş ve bölümün neticesi uzun kenardan çıkarılıp yeniden 2’ye bölünerek uzun kenara 
indirilecek dikmenin başlangıçta seçilen iki kısa kenarın diğerinden olan uzaklığının bulunacağı 
söylenmiştir (İlm-i Müsellesât, vr.41b). 

 

4. Yöntem 

Verilen bu yöntemde, eser içerisinde Öklides’in, III. Makâle 36. Önermesine atıf yapılmıştır. Bu 
önermeye göre eğer bir çemberin dışında bir nokta alınsa ve bu noktadan çembere, her biri çemberi iki 
noktada kesen iki doğru çizilse, bahsi geçen doğruların, çemberi kestiği noktalarının başlangıç 
noktasına olan uzaklıkları oranı birbirine eşit olacaktır (Öklid, 2019:116).  

Bu teoreme uygun olarak bir ABC üçgeninin AC kenarına dikme indirilecek ise AB ve BC 
kenarlarının kesiştiği noktayı merkez kabul eden ve yarıçapı AB ve BC kenarlarından kısa olanı kadar 
olan bir daire çizilmiştir. Şekil 16’da verilen örnekte ABC üçgeninin AB kenarı kısa kenar olduğu için 
B merkezli ve yarıçapı AB kenarı olan bir üçgen çizilmiş ve oluşan üçgen üzerinde yukarıdaki teoreme 
uygun şekilde aşağıdaki bağıntı kullanılmıştır. 



Bir Trigonometri Risâlesi: İlm-i Müsellesât

175

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2021 / 32: 153-183

	

	

için örneklendirilmiştir. Birinci örnekte, AC kenarına indirilecek dikmenin A köşesinden olan 
uzaklığı, ikinci örnekte ise aynı dikmenin bu kez C köşesinden olan uzaklığı bulunmuştur. (Bkz. Şekil 
15) 

…..Müselles-i mefrûzdan ehad-ı aksareyn murabba‘ı, âharının murabba‘ları mecmu‘undan 
tarh olundukta bâkînin nısfı dıl‘ı etvâl üzerine taksîm olundukta, hâric-i kısmet etval üzre 
bu‘ud-ı mevkı‘-i ‘amûd olub dâhil-i müsellesde aksar-ı ahar tarafından olur,  veyâhud 
aksarının mecmu‘ beyinlerinde olan tefâzula darb ve hâsıl-ı etvâl üzerine taksîm olundukta 
hâric-i kısmet etvalinden iskât olunub bâkınin nısfı etval üzerine bu‘ud mevkı‘ olub dâhil-i 
müsellesde aksar azlâ‘ tarafında vâkı‘ olur (İlm-i Müsellesât, vr.41b). 

 

Şekil 15. Bir üçgenin uzun kenarı üzerine indirilen dikme 

Uzun kenarın karesi, 17 x 17 =289 

Kısa kenarın karesi,     10 x 10 = 100 

 En kısa kenarın karesi: 9 x 9 =81 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴 !+ 𝐴𝐴𝐴𝐴 ! − 𝐵𝐵𝐵𝐵 !

2 𝐴𝐴𝐴𝐴
 

289 + 100 − 81
2×17

= 9
1
17

 = 𝐴𝐴𝐴𝐴  

Benzer şekilde aynı işlemler AB kenarı için 
de tekrar edilmiştir.  

AC2 = 289,  BC2 = 81 

289 + 81 − 100
2×17

= 7
16
17

 = 𝐷𝐷𝐷𝐷  

Ulaşılan sonuç, BD dikmesinin C 
köşesinden olan uzaklığıdır. 

 

Yapılan örneklendirmede AD ile BD uzunlukları toplamının AC uzunluğuna eşit olduğu görülmüş ve 
verilen bilgi doğrulanmıştır. 
Konu anlatımının devamında uzun kenar üzerine indirilecek dikmenin yeri bağlamında iki kare farkı 
özdeşliğinden yararlanarak daha önce verilen eşitlik yeniden ifade edilmiştir. İki kısa kenarın 
uzunlukları toplamının yine bu iki kenar arasındaki farkla çarpılması ile elde edilen sonuç, uzun 
kenara bölünmüş ve bölümün neticesi uzun kenardan çıkarılıp yeniden 2’ye bölünerek uzun kenara 
indirilecek dikmenin başlangıçta seçilen iki kısa kenarın diğerinden olan uzaklığının bulunacağı 
söylenmiştir (İlm-i Müsellesât, vr.41b). 

 

4. Yöntem 

Verilen bu yöntemde, eser içerisinde Öklides’in, III. Makâle 36. Önermesine atıf yapılmıştır. Bu 
önermeye göre eğer bir çemberin dışında bir nokta alınsa ve bu noktadan çembere, her biri çemberi iki 
noktada kesen iki doğru çizilse, bahsi geçen doğruların, çemberi kestiği noktalarının başlangıç 
noktasına olan uzaklıkları oranı birbirine eşit olacaktır (Öklid, 2019:116).  

Bu teoreme uygun olarak bir ABC üçgeninin AC kenarına dikme indirilecek ise AB ve BC 
kenarlarının kesiştiği noktayı merkez kabul eden ve yarıçapı AB ve BC kenarlarından kısa olanı kadar 
olan bir daire çizilmiştir. Şekil 16’da verilen örnekte ABC üçgeninin AB kenarı kısa kenar olduğu için 
B merkezli ve yarıçapı AB kenarı olan bir üçgen çizilmiş ve oluşan üçgen üzerinde yukarıdaki teoreme 
uygun şekilde aşağıdaki bağıntı kullanılmıştır. 

	

	

Şekil 16 Öklides III. Makale 36. Önermesi  

 

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐽𝐽𝐽𝐽

=
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐼𝐼𝐼𝐼

 

 

Yaptığımız notasyonu esere uygun şekilde yeniden ifade edersek, 
AC uzunluğu üçgenin ABC üçgeninin kâidesini, 
JC uzunluğu, üçgenin AB ve BC kenarlarının uzunlukları toplamını 
DC uzunluğu BC ve AB kenarları arasındaki farkı, IC uzunluğu ise AC uzunluğundan AI veterinin 
farkına eşittir. Yapılan işlemlerden IC uzunluğu bulunup AC uzunluğundan çıkarıldığında, AI 
uzunluğu elde edilmiştir. AI uzunluğunun yarısı ise merkezden indirilen dikmenin kirişi iki eşit 
parçaya bölmesinden ötürü, BK dik uzunluğunun yerini vermiştir 

Tarîk-i diğer her müselles-i müstakîmü’l-azlâ‘ın bir zâviyesinden ihraç olunacak ‘amûdun 
bu‘d-ı mevkı‘ murâd olundukta evvalâ ol zâviye [42b] merkez farz olunub muhît olan iki 
dıl‘lardan dıl‘-ı aksar bu‘uduyla bir dâ’ire resm olunub lâ-mahâle muhît etvali bir noktada 
kat‘ eder lakin ka‘ide itlâk olunan dıl‘-ı bâkîsi dahî ya bir noktada kezâlik kat‘ eyleyüb 
tarafından murûr eder veyâhud bilâ kat‘ ancak tarafından mürur eder. İmdî, iki sûretde dahî 
muhit, dıl‘-ı etval-i merkez tarafından istikâmet üzre cânib-i eb‘adda muhît-i dâ’ire-i 
mersûmeye değîn ihrâc olundukta, hâsıl olan hatt-i mustakîm-i mecmu‘ dıl‘eyn-i muhîteynden 
‘ibâret olub etval-i merkûmun taraf-ı ahirinde olan zâviye-i müselles dahî hâric-i dâ’ire-i 
mersûmede olduğu ve suret-i sânîde muhît-i dâ’ire-i mersûm kâ‘ide-i mefrûzun ancak 
tarafından murûr etmekle kâ‘ide-yi mefrûzayı ol taraftan kezâlik istikâmet üzre cânib-i 
eb‘adda muhît-i dâ’ireye değin ihrâc olundukta kâ‘ide ile ihrâc olunan hatt-ı veterin mecmu‘ı 
kâ‘ide hükmünde olmak üzre bir hatt-ı müstakîmden ‘ibâret olduğu iş bu şekl-i evvel ve 
sânîden mahsus ve müşâhid olur (İlm-i Müsellesât, vr.42a-42b).  

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10 

𝐵𝐵𝐵𝐵  =  17 

𝐽𝐽𝐽𝐽 =  𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 27 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 7 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 21 
değerleri, 

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐽𝐽𝐽𝐽

=
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐼𝐼𝐼𝐼

 

eşitliğinde yerine yazılırsa  
21
27

=
7

 
orantısından 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 9 olduğu görülecektir. 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 21 olduğu için 

21- 9 = 12, 12 : 2 = 6,  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 6 olacaktır. 
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5. Yöntem 

Eserde kaide üzerine indirilecek dikmenin yeri ile ilgili önerilen bu beşinci yöntemde, dikmenin 
indirileceği noktanın, uzun kenar ya da kısa kenardan olan uzaklığı belirlenmiştir. Üzerine dikme 
indirilecek olan kenarı gören açıyı oluşturan iki kenarın kareleri farkı, bu kenar uzunluğunun karesi ile 
toplanıp, toplam taban uzunluğunun iki katına bölündüğünde bölüm; kaide üzerinde yüksekliğin 
indirildiği nokta ile söz konusu noktanın üçgenin uzun kenarı ile olan uzaklığına eşittir. Ya da yine 
başta sözü edilen iki kenarın kareleri farkı, kaideye bölündüğünde elde edilen bölüm, kaidenin 
uzunluğunun yarısı ile toplanırsa yüksekliğin indiği nokta ile uzun kenar arasındaki uzaklık, çıkarılırsa 
kısa kenar ile olan uzaklık bulunur. 

Matematiksel olarak ifade edersek; ABC üçgeninin AC kenarına indirilecek dikmenin A köşesinden 
olan uzaklığı 

𝐵𝐵𝐵𝐵 ! −  𝐴𝐴𝐴𝐴 ! +  𝐴𝐴𝐴𝐴 !

2 𝐴𝐴𝐴𝐴
= 𝐷𝐷𝐷𝐷  

𝐵𝐵𝐵𝐵 ! −  𝐴𝐴𝐴𝐴 !

𝐴𝐴𝐴𝐴
+
𝐴𝐴𝐴𝐴
2

= 𝐷𝐷𝐷𝐷  

Her müselles-i müstakîmü’l-azlâ‘ın bir zâviyesinden ihrâc olunan ‘amûdun bu‘ud mevkı‘ 
murâd olundukta zâviye-i merkûmeyi muhît olan dıl‘ların murabba‘ları beyninde olan fazl 
kâ‘ide i‘tibâr olunan dıl‘-ı bakî murabba‘ı ile cem‘ olunub mecmu‘ı kâ‘ide-i merkûmenin dı‘fı 
üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet kâ‘ide ile dıl‘-ı etval mültekasında ya‘ni taraf-ı 
etvaldan bu‘ud mevkı‘ nümâyan olur. Ve yahûd muhîteyn murabba‘ları beyninde olan fazl-ı 
merkûm kâ‘ide üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet kâ‘ide-i merkûm muntasıfından bu‘ud 
mevkı‘ olmağla nısf-ı kâ‘ide ile cem‘ olunursa etval tarafından bu‘ud mevkı‘ zâhir olur ve 
eğer nısf-ı kâ‘ide hâric-i kısmet- i merkûmdan tarh olunursa aksar tarafından bu‘ud mevkı‘ 
bedîdâr olur. Sûret-i misâlleri hâ-kezâ (İlm-i Müsellesât, vr.44a-44b). 

Şekil 17. Üçgenin taban uzantısı üzerine indirilen dikmenin indiği nokta ile üçgenin köşe noktaları arasındaki 
uzaklığın hesaplanması 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵 ! −  𝐴𝐴𝐴𝐴 ! +  𝐴𝐴𝐴𝐴 !

2 𝐴𝐴𝐴𝐴
 

17! −  10! +  9!

2.9
 

 
 189 +  81

18
 = 15 = 𝐴𝐴𝐴𝐴  

 

Eserde, bölümün amacı ile ilgili olarak tabana indirilen dikmenin yeri tayin olduktan sonra, Pisagor 
teoremini kullanarak üçgenin dışında oluşan dik üçgenin bilinmeyen dik kenar uzunluğunun 
hesaplanabileceği belirtilmiştir. Bundan sonra ise yine oluşan dik üçgenin kenar uzunluklarından 
yararlanarak dıştaki üçgenin istenen açısının sinüs değerinin hesaplanabileceği bildirilmiştir. Bulunan 
sinüs değerlerinin ise trigonometri cetvelinden karşılaştırılarak istenen açı değerine ulaşılabileceği 
belirtilmiş ve örneklendirilmiştir. 

6. Yöntem 
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5. Yöntem 

Eserde kaide üzerine indirilecek dikmenin yeri ile ilgili önerilen bu beşinci yöntemde, dikmenin 
indirileceği noktanın, uzun kenar ya da kısa kenardan olan uzaklığı belirlenmiştir. Üzerine dikme 
indirilecek olan kenarı gören açıyı oluşturan iki kenarın kareleri farkı, bu kenar uzunluğunun karesi ile 
toplanıp, toplam taban uzunluğunun iki katına bölündüğünde bölüm; kaide üzerinde yüksekliğin 
indirildiği nokta ile söz konusu noktanın üçgenin uzun kenarı ile olan uzaklığına eşittir. Ya da yine 
başta sözü edilen iki kenarın kareleri farkı, kaideye bölündüğünde elde edilen bölüm, kaidenin 
uzunluğunun yarısı ile toplanırsa yüksekliğin indiği nokta ile uzun kenar arasındaki uzaklık, çıkarılırsa 
kısa kenar ile olan uzaklık bulunur. 

Matematiksel olarak ifade edersek; ABC üçgeninin AC kenarına indirilecek dikmenin A köşesinden 
olan uzaklığı 

𝐵𝐵𝐵𝐵 ! −  𝐴𝐴𝐴𝐴 ! +  𝐴𝐴𝐴𝐴 !

2 𝐴𝐴𝐴𝐴
= 𝐷𝐷𝐷𝐷  

𝐵𝐵𝐵𝐵 ! −  𝐴𝐴𝐴𝐴 !

𝐴𝐴𝐴𝐴
+
𝐴𝐴𝐴𝐴
2

= 𝐷𝐷𝐷𝐷  

Her müselles-i müstakîmü’l-azlâ‘ın bir zâviyesinden ihrâc olunan ‘amûdun bu‘ud mevkı‘ 
murâd olundukta zâviye-i merkûmeyi muhît olan dıl‘ların murabba‘ları beyninde olan fazl 
kâ‘ide i‘tibâr olunan dıl‘-ı bakî murabba‘ı ile cem‘ olunub mecmu‘ı kâ‘ide-i merkûmenin dı‘fı 
üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet kâ‘ide ile dıl‘-ı etval mültekasında ya‘ni taraf-ı 
etvaldan bu‘ud mevkı‘ nümâyan olur. Ve yahûd muhîteyn murabba‘ları beyninde olan fazl-ı 
merkûm kâ‘ide üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet kâ‘ide-i merkûm muntasıfından bu‘ud 
mevkı‘ olmağla nısf-ı kâ‘ide ile cem‘ olunursa etval tarafından bu‘ud mevkı‘ zâhir olur ve 
eğer nısf-ı kâ‘ide hâric-i kısmet- i merkûmdan tarh olunursa aksar tarafından bu‘ud mevkı‘ 
bedîdâr olur. Sûret-i misâlleri hâ-kezâ (İlm-i Müsellesât, vr.44a-44b). 

Şekil 17. Üçgenin taban uzantısı üzerine indirilen dikmenin indiği nokta ile üçgenin köşe noktaları arasındaki 
uzaklığın hesaplanması 

 

𝐵𝐵𝐵𝐵 ! −  𝐴𝐴𝐴𝐴 ! +  𝐴𝐴𝐴𝐴 !

2 𝐴𝐴𝐴𝐴
 

17! −  10! +  9!

2.9
 

 
 189 +  81

18
 = 15 = 𝐴𝐴𝐴𝐴  

 

Eserde, bölümün amacı ile ilgili olarak tabana indirilen dikmenin yeri tayin olduktan sonra, Pisagor 
teoremini kullanarak üçgenin dışında oluşan dik üçgenin bilinmeyen dik kenar uzunluğunun 
hesaplanabileceği belirtilmiştir. Bundan sonra ise yine oluşan dik üçgenin kenar uzunluklarından 
yararlanarak dıştaki üçgenin istenen açısının sinüs değerinin hesaplanabileceği bildirilmiştir. Bulunan 
sinüs değerlerinin ise trigonometri cetvelinden karşılaştırılarak istenen açı değerine ulaşılabileceği 
belirtilmiş ve örneklendirilmiştir. 

6. Yöntem 

	

	

Eserde, önerilen altıncı yöntem, yarım açı formüllerine dayanmaktadır. Üç kenarı bilinen üçgenin 
kenar uzunlukları toplanıp bu toplam ikiye bölündüğünde elde edilen sonuç, üzerine dikme indirilen 
kenar dışındaki kenarlardan çıkarılıp sonuçların çarpımı bu kez yarıçapın karesi ile çarpılır; çarpımın 
sonucu söz konusu iki kenarın çarpımına bölünür. Bölümün karekökü, tabanı gören açının yarısının 
sinüsüne eşit olacaktır. 

Matematiksel olarak ifade edersek, 

Şekil 18 Yarım açı formülleri  

 

AB = c BC = a AC = b 

 

𝑢𝑢 =
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐)

2
 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐵𝐵
2
=

𝑢𝑢 − 𝑎𝑎 . 𝑢𝑢 − 𝑐𝑐 . 𝑟𝑟!

𝑎𝑎. 𝑐𝑐
19 

 

 

Tarîk-i diğer, müselles-i mustakîmü’l-azlâ‘ın ezlâ‘-ı selâse-i ma‘lûmesi cem‘ olunub ve 
mecmu‘ tensîf olunduktan sonra nısf-ı merkûmdan zâviyeyi muhît alan dıl‘lar başka başka 
tarh olunub bâkî kalan fazlaların musattahı, murabba‘-ı  nısf-ı kutra darb olunub ve hâsıl-ı 
darb dıl‘eyn-i muhîteynin musattahı üzerine taksîm olundukta hâric-i kısmet, murabba-ı ceyb 
nısfü’z-zâviye olmağla cizri, zâviye-i merkûm[46b] nısfının ceybi olur, cedvel-i ceybden takvîs 
olunub taz‘îf olundukta, zâviye-i merkûm hâsıl olur. (İlm-i Müsellesât, vr.45a-46b).  

Eserde bu yöntem ilgili verilen örnek, AB uzunluğu 10, AC uzunluğu 17 ve BC uzunluğu 9 olan 
üçgen için çözülmüştür 

𝑢𝑢 =
(17 + 10 + 9)

2
 

𝑢𝑢 = 18 

sin
𝐵𝐵
2
=

18 − 10 . 18 − 9 . 10!

9.10
 

sin
𝐵𝐵
2
= 80 = 8,94427 

8, 94427 = sin 63 derece, 26 dakika, 3 saniye 

İse B açısının değeri; 126 derece 52 dakika ve 6 saniye olarak bulunmuştur. 

7. Yöntem 

Yukarıdaki açıklamaya benzer şekilde bu defa ABC üçgenin B açısının 180 dereceden farkının 
yarısının sinüs değeri hesaplanmak isteniyorsa, üçgenin kenar uzunlukları toplamının yarısı, söz 
konusu açının karşısındaki kenar ile çarpılarak elde edilen sonuç yeniden yarıçapın karesi ile çarpılıp, 
diğer iki kenarın çarpımına bölünür ve bölümün değerinin karekökü alınır. Bu yolla istenilen sinüs 
değerine ulaşılır. Bulunan değer trigonometri tablosundan kontrol edilerek karşılık geldiği açı değerine 
ulaşılır. Sözü edilen açı 90 dereceden çıkarılıp 2 ile çarpılmak sureti ile B açısına ulaşılır.  Ayrıca 

																																																													
19 Bu trigonometrik eşitliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Ulusoy, 1969:69). 
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birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşit olacağı için trigonometri 
tablosundan bulunan değer iki ile çarpılarak da aynı sinüs değerini veren diğer açıya da ulaşılabilir. 

Şekil 19. Yarım açı formülleri 

 

𝑢𝑢 = (!!!!!)
!

  olmak üzere,  sin( !"#!!
!

) = !. !!! .!!

!.!
 (Ulusoy, 1969: 94). 

!"#!!
!

  = 90 - !
!
 olarak düşünüldüğünde, birbirlerini 90 dereceye tamamladıkları için, 

sin( 90 −
𝐵𝐵
2
) = cos

𝐵𝐵
2

 
olacağından yukarıdaki eşitlik 

cos
𝐵𝐵
2
=

𝑢𝑢. 𝑢𝑢 − 𝑏𝑏 . 𝑟𝑟!

𝑎𝑎. 𝑐𝑐
 

olarak da düşünülebilir. Ayrıca 90 - !
!
 = 𝛼𝛼 olarak düşünülürse 

2𝛼𝛼 = 180 – B 

sin 2𝛼𝛼 =  sin 180 –B = sin𝐵𝐵 

Olacağından α değerini 2 ile çarparak da istenilen açı değerine ulaşılacaktır. Bu durumda B açısı için 
iki farklı değer elde edilecek, sinüsleri birbirine eşit olan bu açılar için üçgenin dar ya da geniş açılı 
olması durumu göz önünde bulundurularak tercih yapılacaktır. 

Ve eğer, ezlâ‘-ı selâse-i ma‘lûmeden bir zâviye nısfının tamamı ya‘nî zâviye-i merkûmenin  
180 Dereceye tamâmının nısfı matlûb olur ise nısf-ı mecmu‘-ı ezlâ‘dan zâviye-i merkûmeyi 
müvettere olan dıl‘ tarh [47b] olunub bâkînin, nısf-ı merkûme musattahı kezâlik murabba‘-ı 
nısf-ı kutra darb ve hâsıl-ı darb musattah-ı muhîteyn üzerine taksîm olunub hâric-i kısmetin 
cezri cedvel-i ceybden takvîs olundukta zâviye-i matlube nısfının tamâmı olur (İlm-i 
Müsellesât, 47a-47b). 

Önerilen yöntem aşağıdaki örnekle açıklanmış ve çalışmada 6. Yöntem bahsinde geçen ABC üçgeni 
üzerinde çözülmüştür. 

AB uzunluğu 10, AC uzunluğu 17 ve BC uzunluğu 9 olan  

sin(
180 − 𝐵𝐵

2
) =

18. 18 − 17 . 10!

9.10
 

20 = 4,4721 

4, 4721= sin 26 derece 33 dakika 54 saniye 

90 – (26 derece 33 dakika 54) = 63 derece 26 dakika 6saniye 

B = (2 x (63 derece 26 dakika 6) )= 126 derece 52 dakika ve 12 saniye 

Ya da 
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birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşit olacağı için trigonometri 
tablosundan bulunan değer iki ile çarpılarak da aynı sinüs değerini veren diğer açıya da ulaşılabilir. 

Şekil 19. Yarım açı formülleri 

 

𝑢𝑢 = (!!!!!)
!

  olmak üzere,  sin( !"#!!
!

) = !. !!! .!!

!.!
 (Ulusoy, 1969: 94). 

!"#!!
!

  = 90 - !
!
 olarak düşünüldüğünde, birbirlerini 90 dereceye tamamladıkları için, 

sin( 90 −
𝐵𝐵
2
) = cos

𝐵𝐵
2

 
olacağından yukarıdaki eşitlik 

cos
𝐵𝐵
2
=

𝑢𝑢. 𝑢𝑢 − 𝑏𝑏 . 𝑟𝑟!

𝑎𝑎. 𝑐𝑐
 

olarak da düşünülebilir. Ayrıca 90 - !
!
 = 𝛼𝛼 olarak düşünülürse 

2𝛼𝛼 = 180 – B 

sin 2𝛼𝛼 =  sin 180 –B = sin𝐵𝐵 

Olacağından α değerini 2 ile çarparak da istenilen açı değerine ulaşılacaktır. Bu durumda B açısı için 
iki farklı değer elde edilecek, sinüsleri birbirine eşit olan bu açılar için üçgenin dar ya da geniş açılı 
olması durumu göz önünde bulundurularak tercih yapılacaktır. 

Ve eğer, ezlâ‘-ı selâse-i ma‘lûmeden bir zâviye nısfının tamamı ya‘nî zâviye-i merkûmenin  
180 Dereceye tamâmının nısfı matlûb olur ise nısf-ı mecmu‘-ı ezlâ‘dan zâviye-i merkûmeyi 
müvettere olan dıl‘ tarh [47b] olunub bâkînin, nısf-ı merkûme musattahı kezâlik murabba‘-ı 
nısf-ı kutra darb ve hâsıl-ı darb musattah-ı muhîteyn üzerine taksîm olunub hâric-i kısmetin 
cezri cedvel-i ceybden takvîs olundukta zâviye-i matlube nısfının tamâmı olur (İlm-i 
Müsellesât, 47a-47b). 

Önerilen yöntem aşağıdaki örnekle açıklanmış ve çalışmada 6. Yöntem bahsinde geçen ABC üçgeni 
üzerinde çözülmüştür. 

AB uzunluğu 10, AC uzunluğu 17 ve BC uzunluğu 9 olan  

sin(
180 − 𝐵𝐵

2
) =

18. 18 − 17 . 10!

9.10
 

20 = 4,4721 

4, 4721= sin 26 derece 33 dakika 54 saniye 

90 – (26 derece 33 dakika 54) = 63 derece 26 dakika 6saniye 

B = (2 x (63 derece 26 dakika 6) )= 126 derece 52 dakika ve 12 saniye 

Ya da 

	

	

B = (2 x (26 derece 33 dakika 54 sn) = 53 derece 7 dakika 48 saniye’dir. 

Eserde üç kenar uzunluğu bilinen üçgenlerin açılarının hesaplanması ile ilgili önerilen bu yedi 
yöntemin akabinde, çeşitkenar bir üçgende açıklanan yöntemlerden herhangi biri ile bir açı 
hesaplandıktan sonra diğer açı hesaplamaları için sinüs teoreminin kullanılabileceği ifade edilip 
ikizkenar üçgen bahsine geçilmiştir. Eserde kenar uzunlukları bilinen ikizkenar üçgenlerin açılarının 
hesaplanması için birbiri ile aynı anlama gelen 3 yöntem önerilmiştir. 

 

İkizkenar Üçgende Açı Bağıntıları 

1. Yöntem 

İkizkenar üçgende taban uzunluğunun yarısını, yarıçap ile çarpıp elde edilen sonucu eşit kenarlardan 
birine bölerek ulaşılan değerin sinüs cetvelindeki açı değeri karşılığının 2 katı alındığında, söz konusu 
üçgenin tepe noktasındaki açı değeri elde edilmiş olacaktır. Matematiksel olarak ifade edersek  
ABC İkizkenar üçgeninde AC taban, AB ve BC ikizkenarlar olmak üzere 

Şekil 20. 

 

 

AB = BC = a olsun 

sin
𝐵𝐵
2
=
𝑏𝑏. 𝑟𝑟
2. 𝑎𝑎

20 

İş bû müselles-i mütesâvi’s-sâkaynda sâkayn beyninde olan kâidenin21 nısfını nısf-ı kutra darb 
ve hâsıl-ı darbı ehâd sâkayn üzerine taksîm eyleyüb cedvel-i ceybden takvîs taz‘îf olundukta 
zâviye-i merkûm hâsıl olur.(İlm-i müsellesât,vr. 49a) 

Taban uzunluğu 8, 2462 ve eşit kenarlarından biri 17 olan ikizkenar için, yukarıdaki değerler yerine 
yazılırsa 

Taban uzunluğunun yarısı = 4, 1231 

sin !
!
= !",!"#

!"
 = 2,4253 = sin 14 derece, 2 dakika 11 saniye 

B = 28 derece 4 dakika 22 saniyedir. 

A = C = !"# – (!" !"#"$",! !"#$#" !! !")
!

 = 75 derece 57 dakika 49 saniye 

 

2. Yöntem 

İkizkenar üçgende taban uzunluk, ikizkenarların toplamına bölündüğünde tabanı gören açının yarısının 
sinüs değeri bulunacaktır. Matematiksel olarak ifade edersek 

ABC İkizkenar üçgeninde AC taban, AB ve BC ikizkenarlar olmak üzere 

AB = BC = a olsun 

sin
𝐵𝐵
2
=
𝑏𝑏. 𝑟𝑟
2. 𝑎𝑎

 

																																																													
20  Bir ABC üçgeninde, kosinüs bağıntısı a2 = b2+ c 2 – 2bc.cos A şeklindedir. Bu bağıntıda a = c ve A = (180-B)/2 = 90-B/2 

olduğu için cos A = sin B/2 olacaktır. Bu değerler ilk bağıntıda yerine yazılırsa, a2 = b2+ a 2 – 2b.a.sinB/2 olacağı için 
verilen eşitlik elde edilecektir. 

21  Metinde yanlışlıkla zâviyenin yazılmıştır doğrusu kâ‘idenin olmalıdır. 
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Tarîk-i ahâr, müselles-i mefrûzda kâ‘idenin küllini merfû‘an mecmu‘-ı sakayn üzerine taksîm 
olunub cedvelinden takvîs olundukta kezâlik, nısf-ı zâviye olmağla taz‘îf olundukta sakayn 
beyninde olan zâviye-i matlûbe hâsıl olur(İlm-i Müsellesât, vr.49b). 

Birinci yöntem ve ikinci yöntem birbirleri ile aynı matematiksel anlama gelen iki cümlenin farklı 
anlatımlarından meydana gelmektedir. 

3. Yöntem 

İkizkenar üçgende taban uzunluğunun karesi yarıçapın karesine çarpılıp elde edilen sonuç, 
ikizkenarlardan birinin karesinin 4 katına bölünür ve ulaşılan sonucun karekökü alındığında merkez 
açının yarısının sinüs değerine ulaşılacaktır. 
Matematiksel olarak ifade edersek; 

ABC İkizkenar üçgeninde AC taban, AB ve BC ikizkenarlar olmak üzere 

AB = BC = a olsun 

sin
𝐵𝐵
2
=

𝑏𝑏!.  𝑟𝑟!

4. 𝑎𝑎!
=
𝑏𝑏. 𝑟𝑟
2. 𝑎𝑎

 

Tarik-i ahar, Müselles-i mefrûzda kâ‘idenin murabba‘ını nısf-ı kutr murabba‘ına darb ve 
hâsıl-ı darb,  ehad-ı sakayn murabba‘ının dört misli üzerine [50a] taksîm olunub hâric-i 
kısmetin cezri kezâlik nısfü’z-zâviye ceybî olmağla cedvelinden ba‘de’t-takvîs taz‘îf olundukta 
sâkayn beyninde olan zâviye olur( İlm-i Müsellesât, vr.49b-50a). 

Metnin son bölümünde, konu akışına çok uyumlu olmayacak şekilde devam edilmiş ve çeşitkenarlı bir 
üçgen üzerinden iki kenarı ile bunlar arasındaki açının bilindiği durumlar için kosinüs teoreminin 
uygulamasından bahsedilerek örnek verilmiştir. 

Sonuç 

Eser ile ilgili yaptığımız inceleme sonunda, muhteviyat anlamında eserin içeriğinin müellifinin giriş 
kısmında yaptığı açıklama ile sınırlı olduğu görülmüştür. Müellifin ilgili bölümde yaptığı açıklama 
üzere eserde alana teorik anlamda yeni bir katkı gayesi güdülmemiş fakat eserde uygulamalı anlamda 
kapsamlı bir muhteviyat barındırılmıştır.  

Trigonometrik bağıntılara geçilmeden önce okuyucuya iyi bir hazır bulunuşluk düzeyi sağlaması 
açısından mukaddime bölümünün geniş tutulması eser için nitelikli bir özellik olmuştur. Devamında 
Pisagor Teoremi, sinüs teoremi ve tanjant teoreminin ayrı bölümler altında incelendiği eserde verilen 
her bir kuralın örneklendirilmesi okuyucusuna sunulan bilginin anlaşılırlığının temin edilmesi 
anlamında değeri haiz bir tutumdur. Ayrıca eserde yarım açı formülleri ve kosinüs teoreminin 
bulunması eseri ilk düzey trigonometri kitaplarından farklılaştırmaktadır. 

Eserin en ayrıcalıklı yanı eser içerisinde 10 sayı tabanına göre yapılan aritmetik işlemlerin 60’lık 
sistem ve logaritma ile tekrar edilmesidir. 

Örnek çözümlerinde, 10’luk hesap sistemi ile birlikte 60’lık hesap sisteminin kullanılması, klasik 
bilginin muhafaza edilmeye çalışılması anlamında dikkat çekicidir. Bununla birlikte yine eser 
içerisinde yapılan çarpma ve bölme işlemlerinin logaritma ile tekrar edilmesi ise eserin klasik 
kaynaklardan ayrılmasına sebep olmaktadır. Eserde logaritma ile birlikte ileri sayılabilecek 
trigonometrik eşitliklerin kullanılmış olması onu muhteva anlamında zenginleştirmektedir. Fakat bu 
zengin içeriğine ve ileri sayılabilecek seviyesine rağmen, eser içerisinde açılar ondalık kesirler yerine 
60’lık sistemle verilmiştir. 

Eserde verilen bilgiler için herhangi bir kaynak verilmemiş veya bir atıf yapılmamıştır. Bu sebeple 
eserin tercüme mi yoksa telif mi olduğu belli değildir. Ayrıca eserin herhangi bir eğitim kurumunda 
okunup okunmadığına dair bir veriye ise ulaşılamamıştır. 

Eser yazım tarihi itibari ile en yakın çağdaşı olabileceğini düşündüğümüz çalışmada daha önce de adı 
geçen Gelenbevi İsmail Efendi’nin ‘Üçgenlerin Kenarları arasındaki İlişkiler’ adlı risâlesi ile 
kıyaslanabilir. Adı geçen risâlede trigonometrik logaritma cetvellerinden bahsedilmemiştir, 
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Tarîk-i ahâr, müselles-i mefrûzda kâ‘idenin küllini merfû‘an mecmu‘-ı sakayn üzerine taksîm 
olunub cedvelinden takvîs olundukta kezâlik, nısf-ı zâviye olmağla taz‘îf olundukta sakayn 
beyninde olan zâviye-i matlûbe hâsıl olur(İlm-i Müsellesât, vr.49b). 

Birinci yöntem ve ikinci yöntem birbirleri ile aynı matematiksel anlama gelen iki cümlenin farklı 
anlatımlarından meydana gelmektedir. 

3. Yöntem 

İkizkenar üçgende taban uzunluğunun karesi yarıçapın karesine çarpılıp elde edilen sonuç, 
ikizkenarlardan birinin karesinin 4 katına bölünür ve ulaşılan sonucun karekökü alındığında merkez 
açının yarısının sinüs değerine ulaşılacaktır. 
Matematiksel olarak ifade edersek; 

ABC İkizkenar üçgeninde AC taban, AB ve BC ikizkenarlar olmak üzere 

AB = BC = a olsun 

sin
𝐵𝐵
2
=

𝑏𝑏!.  𝑟𝑟!

4. 𝑎𝑎!
=
𝑏𝑏. 𝑟𝑟
2. 𝑎𝑎

 

Tarik-i ahar, Müselles-i mefrûzda kâ‘idenin murabba‘ını nısf-ı kutr murabba‘ına darb ve 
hâsıl-ı darb,  ehad-ı sakayn murabba‘ının dört misli üzerine [50a] taksîm olunub hâric-i 
kısmetin cezri kezâlik nısfü’z-zâviye ceybî olmağla cedvelinden ba‘de’t-takvîs taz‘îf olundukta 
sâkayn beyninde olan zâviye olur( İlm-i Müsellesât, vr.49b-50a). 

Metnin son bölümünde, konu akışına çok uyumlu olmayacak şekilde devam edilmiş ve çeşitkenarlı bir 
üçgen üzerinden iki kenarı ile bunlar arasındaki açının bilindiği durumlar için kosinüs teoreminin 
uygulamasından bahsedilerek örnek verilmiştir. 

Sonuç 

Eser ile ilgili yaptığımız inceleme sonunda, muhteviyat anlamında eserin içeriğinin müellifinin giriş 
kısmında yaptığı açıklama ile sınırlı olduğu görülmüştür. Müellifin ilgili bölümde yaptığı açıklama 
üzere eserde alana teorik anlamda yeni bir katkı gayesi güdülmemiş fakat eserde uygulamalı anlamda 
kapsamlı bir muhteviyat barındırılmıştır.  

Trigonometrik bağıntılara geçilmeden önce okuyucuya iyi bir hazır bulunuşluk düzeyi sağlaması 
açısından mukaddime bölümünün geniş tutulması eser için nitelikli bir özellik olmuştur. Devamında 
Pisagor Teoremi, sinüs teoremi ve tanjant teoreminin ayrı bölümler altında incelendiği eserde verilen 
her bir kuralın örneklendirilmesi okuyucusuna sunulan bilginin anlaşılırlığının temin edilmesi 
anlamında değeri haiz bir tutumdur. Ayrıca eserde yarım açı formülleri ve kosinüs teoreminin 
bulunması eseri ilk düzey trigonometri kitaplarından farklılaştırmaktadır. 

Eserin en ayrıcalıklı yanı eser içerisinde 10 sayı tabanına göre yapılan aritmetik işlemlerin 60’lık 
sistem ve logaritma ile tekrar edilmesidir. 

Örnek çözümlerinde, 10’luk hesap sistemi ile birlikte 60’lık hesap sisteminin kullanılması, klasik 
bilginin muhafaza edilmeye çalışılması anlamında dikkat çekicidir. Bununla birlikte yine eser 
içerisinde yapılan çarpma ve bölme işlemlerinin logaritma ile tekrar edilmesi ise eserin klasik 
kaynaklardan ayrılmasına sebep olmaktadır. Eserde logaritma ile birlikte ileri sayılabilecek 
trigonometrik eşitliklerin kullanılmış olması onu muhteva anlamında zenginleştirmektedir. Fakat bu 
zengin içeriğine ve ileri sayılabilecek seviyesine rağmen, eser içerisinde açılar ondalık kesirler yerine 
60’lık sistemle verilmiştir. 

Eserde verilen bilgiler için herhangi bir kaynak verilmemiş veya bir atıf yapılmamıştır. Bu sebeple 
eserin tercüme mi yoksa telif mi olduğu belli değildir. Ayrıca eserin herhangi bir eğitim kurumunda 
okunup okunmadığına dair bir veriye ise ulaşılamamıştır. 

Eser yazım tarihi itibari ile en yakın çağdaşı olabileceğini düşündüğümüz çalışmada daha önce de adı 
geçen Gelenbevi İsmail Efendi’nin ‘Üçgenlerin Kenarları arasındaki İlişkiler’ adlı risâlesi ile 
kıyaslanabilir. Adı geçen risâlede trigonometrik logaritma cetvellerinden bahsedilmemiştir, 

	

	

trigonometrik oranların Batı dillerindeki karşılıkları verilmemiştir ve yine ilgili risâlesede yarım açı 
formülleri ile kosinüs teoremi yer almamıştır. Bu sebeple çalışma konumuzu oluşturan İlm-i 
Müsellesât Risâlesi kapsam anlamında Üçgenlerin Kenarları arasındaki İlişkiler adlı risâleden daha 
geniştir. Fakat her iki risâlede benzer konu başlıklarının altında birbiri ile birebir aynı olan örneklere 
de rastlanmıştır. Bu aynîlik, Gelenbevi’nin risâlesinin eserin kaynakları arasında yer alabileceğini ya 
da iki risâlenin benzer kaynaklardan esinlenmiş olabileceğini düşündürmektedir. 
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Extended Abstract 

The Science of Triangles is a term used for trigonometry by the scientists of the Islamic world. 
Muslims, who translated Ancient Greek works on geometry to Arabic, improved the Greek geometry 
with the Law of Sine of the Indians. In Ancient Greece, trigonometric measurements were performed 
by dividing the chord of two times the arc facing the angle by half. In Siddhantas, the historical 
astronomic texts of the Indians, the Law of Sine is used in trigonometric calculations. The Law of Sine 
started to be used in Europe with the translation of Arabic texts on the subject to Latin languages.  

Scholars of the Islamic world, Thābit ibn Qurra (d. 991), Habash al-Hasib (d. between 864-874), Al-
Nayrizi (d. 922) Al-Battani (d. 929), Abu al-Wafa' (d. 998), Khojandi (d. 1000), Al-Biruni (d. 1061?) 
and his master Abu Nasr Mansur (alive in 1017) gave important works on trigonometry. They were 
followed by other important muslim scholars such as Nasir al-Din al-Tusi (d. 1274), followed by 
Jamshīd al-Kāshī (d. 1429) who contributed to the field of trigonometry. The great mathematician of 
the Ottoman world in the XVI century, Taqi ad-Din Muhammad ibn Ma'ruf ash-Shami al-Asadi 
(d.1585) made a great contribution to the development of the science of trigonometry with the use of 
decimal fractions in trigonometric calculations.  
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In this study, a treatise of triangles, whose author is unknown, was analyzed in terms of content and 
quality to contribute to the history of the development of the science of trigonometry in the Ottoman 
period. The treatise, known as Knowledge of Triangles, Science of Triangles in manuscript catalogues, 
comprises 54 leaves and its date of publication is not known. However, the presence of logarithmic 
calculations indicate that the treatise was written after the XVIII century. The use of decimal and 
sexagesimal calculations suggests that the treatise may not belong to a later date. The treatise has five 
known copies. Since no references have been made to the information presented in the treatise, it is 
not known whether the treatise was originally written or translated.  

The treatise has one foreword and three chapters. Every information presented in the treatise are 
supported with a sample problem solution. In these examples, as stated above, decimal, sexagesimal 
and logarithmic calculations are performed. Figure drawings are used in sample solutions. In the 
treatise, where notations are used with care, notations, definitions, and the titles that are considered 
important are written in red ink. 

The foreword of the treatise is very extensive. In the section beginning with the definition of 
“Triangles”, angle, types of angles, triangle, types of triangles, scale, types of scales are defined and 
measurement units of the classical period are shortly discussed. At the final part of the foreword, 
corresponding western definitions of the trigonometric terms used in the treatise and decimal 
trigonometry tables are discussed. In this final section where a definition of logarithm is given, 
multiplication and division operations performed using logarithm are discussed and examples are 
provided, followed by entry to the first chapter. 

The first chapter of the treatise is on right-angled triangles. The first section of the first chapter, which 
comprises two sections, is on Pythagorian Theorem. In this section, the results of the Pythagorian 
Theorem are explained through problems involving the calculation of the length of the hypotenuse in a 
triangle whose side lengths are given or the calculation of the length of the other side in a triangle 
whose hypotenuse and side length are given. The second section of the first chapter is on tangent 
theorem. In this section where three different results of the tangent theorem are given, seven different 
sample problem solutions were provided.  

The second chapter of the treatise is on sine theorem. In the treatise, the use of the sine theorem for 
triangles whose one side length and two angles are known is discussed first, followed by the 
application of sine theorem for triangles with two sides and one angle known. When discussing sine 
theorem for triangles with two sides and one angle known, the triangles were re-classified according to 
the status of the known angle. In triangles whose two sides and the angle between them are known, a 
perpendicular is dropped from the corner where the unknown angle is located to one of the sides with 
known length, and a triangle, whose three side lengths and one side are known, is generated inside the 
outer large triangle. In the treatise where different examples regarding the location of the said 
perpendicular are given, the examples are chosen based on different triangle types. 

The third chapter of the treatise is on the calculation of interior angles of the triangles whose all three 
side lengths are known or the calculation of the ratio between the sides of a triangle with known 
interior angles. In order to calculate the angles of a triangle with known side lengths, a perpendicular 
is dropped to one of the sides of the triangle. In the chapter where equations on the location of the 
perpendicular to be dropped are provided, 7 different approaches are suggested. The first three of the 
suggested approaches are the algebraic repetitions of one another. The fourth approach is based on 
Euclides’ Treatise III, 36th proposition. The fifth approach is similar to the first three approaches, 
whereas the sixth and seventh approaches are based on half-angle formulas.   

In the final section of the third chapter, half angle formulas for isosceles triangles are discussed. Using 
three different approaches with the same meaning, half angle formulas are used for triangles whose 
apex angle and one side length are known, and the length of the other side is calculated.  

In the final part of the treatise, law of cosine is used and two different sample solutions are provided 
on the subject.  

Considering the historical origin of the trigonometric formulas, it is clear that the treatise does not 
have an original aspect. However, the presence of information of Western origin, such as logarithmic 
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In this study, a treatise of triangles, whose author is unknown, was analyzed in terms of content and 
quality to contribute to the history of the development of the science of trigonometry in the Ottoman 
period. The treatise, known as Knowledge of Triangles, Science of Triangles in manuscript catalogues, 
comprises 54 leaves and its date of publication is not known. However, the presence of logarithmic 
calculations indicate that the treatise was written after the XVIII century. The use of decimal and 
sexagesimal calculations suggests that the treatise may not belong to a later date. The treatise has five 
known copies. Since no references have been made to the information presented in the treatise, it is 
not known whether the treatise was originally written or translated.  

The treatise has one foreword and three chapters. Every information presented in the treatise are 
supported with a sample problem solution. In these examples, as stated above, decimal, sexagesimal 
and logarithmic calculations are performed. Figure drawings are used in sample solutions. In the 
treatise, where notations are used with care, notations, definitions, and the titles that are considered 
important are written in red ink. 

The foreword of the treatise is very extensive. In the section beginning with the definition of 
“Triangles”, angle, types of angles, triangle, types of triangles, scale, types of scales are defined and 
measurement units of the classical period are shortly discussed. At the final part of the foreword, 
corresponding western definitions of the trigonometric terms used in the treatise and decimal 
trigonometry tables are discussed. In this final section where a definition of logarithm is given, 
multiplication and division operations performed using logarithm are discussed and examples are 
provided, followed by entry to the first chapter. 

The first chapter of the treatise is on right-angled triangles. The first section of the first chapter, which 
comprises two sections, is on Pythagorian Theorem. In this section, the results of the Pythagorian 
Theorem are explained through problems involving the calculation of the length of the hypotenuse in a 
triangle whose side lengths are given or the calculation of the length of the other side in a triangle 
whose hypotenuse and side length are given. The second section of the first chapter is on tangent 
theorem. In this section where three different results of the tangent theorem are given, seven different 
sample problem solutions were provided.  

The second chapter of the treatise is on sine theorem. In the treatise, the use of the sine theorem for 
triangles whose one side length and two angles are known is discussed first, followed by the 
application of sine theorem for triangles with two sides and one angle known. When discussing sine 
theorem for triangles with two sides and one angle known, the triangles were re-classified according to 
the status of the known angle. In triangles whose two sides and the angle between them are known, a 
perpendicular is dropped from the corner where the unknown angle is located to one of the sides with 
known length, and a triangle, whose three side lengths and one side are known, is generated inside the 
outer large triangle. In the treatise where different examples regarding the location of the said 
perpendicular are given, the examples are chosen based on different triangle types. 

The third chapter of the treatise is on the calculation of interior angles of the triangles whose all three 
side lengths are known or the calculation of the ratio between the sides of a triangle with known 
interior angles. In order to calculate the angles of a triangle with known side lengths, a perpendicular 
is dropped to one of the sides of the triangle. In the chapter where equations on the location of the 
perpendicular to be dropped are provided, 7 different approaches are suggested. The first three of the 
suggested approaches are the algebraic repetitions of one another. The fourth approach is based on 
Euclides’ Treatise III, 36th proposition. The fifth approach is similar to the first three approaches, 
whereas the sixth and seventh approaches are based on half-angle formulas.   

In the final section of the third chapter, half angle formulas for isosceles triangles are discussed. Using 
three different approaches with the same meaning, half angle formulas are used for triangles whose 
apex angle and one side length are known, and the length of the other side is calculated.  

In the final part of the treatise, law of cosine is used and two different sample solutions are provided 
on the subject.  

Considering the historical origin of the trigonometric formulas, it is clear that the treatise does not 
have an original aspect. However, the presence of information of Western origin, such as logarithmic 

	

	

calculation, together with the sexagesimal calculation system that is usually found in the classical 
period, is an important detail for the studies on science in the late Ottoman period. This attitude, which 
is equivalent to not giving up on the ancient knowledge while learning and teaching the new 
knowledge makes this treatise special. 

Considering the period it was written, the treatise can be compared to the treatise “Sides of Triangles” 
by Ismail Gelenbevi. In the treatise we analyzed based on the results of the study by Prof. Dr. Remzi 
Demir on the aforementioned treatise, it was found that some examples and subject order are similar to 
the aforementioned treatise. However, The Treatise of The Knowledge of Triangles we worked on, is 
more comprehensive than the aforementioned treatise by Ismail Gelenbevi in terms of the subject 
scope.  In The Knowledge of Triangles, there are half-angle formulas and sample solutions on cosine 
theorem are found, which are not found in the treatise by Gelenbevi.  

Despite its contents, which can be considered extensive, The Treatise of The Knowledge of Triangles 
can be criticized due to its use of sexagesimal system such as degrees-minutes instead of decimal 
fractions when representing angles in trigonometric calculations. 

At the end of our study, it was concluded that the treatise, which we found to provide no contribution 
to our history of trigonometry, can be a valuable resource for new studies on the history of 
trigonometry in the Ottoman period. When studying on the history of a scientific field, it is an 
important requirement to have a good command of the terminology of that field. Studies on the history 
of trigonometry in the Ottoman period are not sufficient in this subject. Thus, it is believed that this 
treatise must not be overlooked as it contains the terminology and basic knowledge of the field. 
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