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Başlanğıç 

z •l'l)ii\Taıı dnlıilimlı~ hulıınnn lıanlıklaı·ın H rı 
oJ 

ayı·ı ttwıh i t tkikine uaşlıyonız. Hu lıanlık ve bcy-
likl<'ı·in ant:-sıııde:l « Şil'van.;alılnı· ynı·du » biı·inei 

nwvkii tutmaktndıı·. 

Bugün K:tf'kas .~\z 'l'h~ · c·nnı d 'nilen tıl'dun, 

miilıtl'lif' dP,· iı·cl mi'ılıielif' um·anlnrla şühr· t bul
dn~u göı'lılmüştüı· ; grtlı Alhania, galı Arı·an ve 
Şirnm ac!Jnı·ını tnşıl'dı. 'akat ndiarın nvaino 
rngın - n, tarihin lı nıc n lınr devrinde bu yurdun 
hüküınd< rlnrı ŞtRY \Nf;) \1 I liıknhıııı taşımış olduk
ları i c: in, biz de bu rılkP. ·e " ~l L{VANŞ HLAR 
Yt RD » dedik. 

Z·ıtcn m mleketin rısnı·ı şiındiyt' kadar:Şirvan

ı;;alılıH'Iıanedam Şiı'Hln~alılnı· mesk1ıkH.tı v Şirvan
şnlılaı· a · · ::ıı·ı di. ·e zikı·edildigi ic;in bu unv·m altında 
ııwrnlcke ti laha iyi taıııtmı., olacagız :wnnındayız . 

J)ı' vld i<;inde d "vld t ~kil ed -n bu f;)il'vanşalı
laı· Az :ı ı·bHyc ~an trıı·ilıinde daima kuvv tli bir vaı·Jık 

an lı bi ı· me eudiyPt güıo;t .J ı·mişl ı·dir. Fakat çok 
t - ~ül'l ı· ol ·un ki, azan v yazılanlaı· şimdi ' 
l<adnı· onların layık oldııgu mevl<i e h m nı i '- ti 
t . lim 'tmeden c Mü ·lüman han danlarından bi
ri ~ d ·ip g çmişleı·. 

Halbuki Har.er d n izi . ·ahi ll ı·ı t tkil<il n 
fazla meşgul !muş olan alman müst şrilde ı·ind n 
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1\tll\ ·yü B.Dom diyoı' ki: « Şir ruı~ (ı/i/ru ·ı,n tm•i/ıüı 

clıC'mmiJJf'ii r:o!.· biiyiiidilt' ce bin sene kadarbif'~(tlnan 
f.am milstal.·il IJil' tfeolf't olal'uk !JOşomışlrırdır. '1> 

Müsteşl'ik bin .-;Pne deri en, Sasa.nileı'dcn s r vi
ı r·e kadaı' geçen bi ı· zamandan b·1lısediyoı·1 ya bun
dan eve! ve sonr·a :;:eı·cl'lcde dolu olan taı·ilıl ı' de 
buna ilave cliliı·se. işt.e o zanıan bft !JflrGifln tneihl 
ehemmiyeti kendiliğinden tezalıüı' etmiş olnl'. 

Biı' avu(( kalıraman Şin·a n ı:~;lıalisi Ka!'k.nsıı{ 
yalçın dağlnı·ma sığınaı'a.k büyük biı' kıskançlıkla 

k ndi istikl:\lını ınüd ı:d'Ha diy( ı·, \svndnn Avnıpa-
~'a köprü teşkil eden bu ülked n g c;e ıı bütün b:w
bar müstevlilere göğüs g r·e ı·ek bini ı· ·e sen mPv

cudiyeti milliyesini muhafaza cliyoı·du. 

lik defa olaı·ak M. Dorn bunlaı·ın taı~ilıl elıenımi
yetini teslim etmiş ve 1H40 da 1 us AkndemiyRsı 
. alonlarında Şiı·vanşahlaı· hakkındH iki konfeı·ans 
ver•mişti. Bil:11ıaı·e bu mevzu bütün dünya alim
l r·inin ali1ka:-:.ını oyandıl'rnaklı:ı. ep yce tı~ıwir ve 
inkişaf etti ı' ildi. 

Biz de bunıda Dom'un e · cı'lerini kendimize 
esas ittihaz d ı· •k ::;on zamanlıwda elde edilmi~ 
olan y ni malz melede kitapçemızı tashih ve ik
mal ttik. Maaleser malı zl ı·in bir kısmı Pus
yada kalmış olduğundan, şin ıdilik bunlaı·dan isti
fade edemedi k. Biltdıal'e · lde ettikçe kit : ı pr:n mızın 
tekamülüne ga)Tet edeeeğiz. 



Dol'll Şirv<lnl;'alılnı·ın tarihini 532 sen sind n 
başinı·, :-;r:>bebi de bu tc-wilıt ~ Şir·vanşah l a ı ·dan biı'İ i
nin bıılunmnl;' olduğu ve lm Ş i r vn nı;;ı-ıhdan ev"]
kil •r lıakkında k endisinin ın 8e lCım ~ıt c linmemiş l
ması imi ı;; . Taı · ilı kitapra ı · ınd a mezklır tariht n v 1 
Şiı·vnnşahlnı·ın ismin<' tesndnr etmeınc.k l ı , on
hll'ln lnılunnıadı ğına lıükrım dm< k d ğru bir .;ey 
olmadığı iı;iıı, tcwil ıc;.mnir.i Albnnianın ( cılkem izin 
ilk unsnnıclıı·) 'O ı·tn sıııdnn dPğil, ta bidıı. • ı-•t tf'şek

külrınde ıı b:ıı;;lndık. 

Miln drlaıl n ' Hinett , u ~..~vt- 1 nırtver-rilıl r yur
dumuzu Albnn in diy ' güst ı · irl e l'di. Hi<Tctttn sonra 
Aı·ı•an ve' bii :1 1Hıı·p Şirnııı denH'ğe bn ~ l<~dılar. Biz 

tarilıı;enıizi lııı ıııwaıılnm gü ı·e degi l, y uı ·clımı\ızn 

idn ı ·c dıniş olan lınıPdnnlnnı gü ı '\' !aksim ettik, 
Znlıurü lsl ı'i miyed n ;ısıl'lnr<'a e,·el Şin·anşnlıhıtın 
buı·ı-lda knrdullar ı ilk mı•çlıul lwneclan c şimdilik 
bm'n.cla • M tı:cusr. lı an ' clnı i rlı~ dik: 

1 ) l\Iee ııs1 l ıaıwdn ni x Ç);-Q 
:2 ) MPzidile ı' , 950 - 1075 
:~ ) 1\ı· :·-ı ·a nil e ı · , 1075 - 1:382 
·i ) Dı • ı · IH ·n rl i l(•ı· :: 1 :~82 - 1 H02 
i } ) Sı·l'!d ı·iiPI' ,, 1602 - 182() 
l\Iaddl ,.(, ını:ııwv'i vesaitsizlik it; inde sene] ' I ee 

uğr·aşcıntk vi'wıı IP gdiıYli ğim bu ki'ıı'i'ık eserimi 
ıııill e tilllL' eli ıd bi ı· lıiznwt yıı pmıi)i o !tm-m nı , kendimi 
en bt lıtiyaı· insanlardan sanaı·ını. Bıı nwvzu lıak
kında. bizi iı ·::;:ıt n~ tı•m· iı· ı:~ tmı•k l i'ıtl'iinde buluna
~aklaı·a d ~ı ş iındirl rn tı •ı;:ekkül'lPı·im i ta.l<dim yJ e ı·im. 

Tef'vik Taıwıdnnd ıı· . Z. eihangir 



Kadim devir 
ALBAN1 \ 

J\liltuldan ev •1 Fl' nkleı· ülkL•mizi lı p Albnnia 
diY 0'ÖSİL'l'iı·lpı·di. 

Jl nniu ne rl ıııddiı· '? 

Ş;"lı·kın kadim mill 'tlt.:•ri taruf'ııtdan l'ıll.;.ı'ıııiz 

(Ak van) ( gvan) d nildiği malCını. <*) (Ak-Van) yani 
i. ti)a!-;J knbil olmayun (Y 'nilnwz üll<c) d ·mektiı·. 
Şad<.ta i'tecl( nbeei (Ak) kclinH·~i (Yılmnz-ycııilnıez) 
mr nasmı il'n d· tm kledil'. Tntadn r taraf'ından 

7.apt dil nıiy n xfl rbi l usyı-ı 'yn lı u yüzd ·n (Bt> lo 
Ru ya-ak Rusya d nilmi:;;tiı·. Hiııdi . bın'ın yanı 

bn~nnda bulıman ve ~imdiy lmdar hi(: bi ı i. ·tila
ya rnAı'uz kalmuyan biı' nvuc: ~·. ungı'lwı· Piı;;t lulaı·a 
dalıi bu. lll'eil vknıı dt•nilıni~tiı·.Huradcı Ak van ke~ 
linı si K ilL' V lıal'f'l .rinin tnkclinı \'l~ telıiı· (•di'Jn k 
s ır0tile vkctn :şeklini alınıştıı·. HHttH yazılıış

tn ( Al'knn ) ~ •kliııi almış olan bıı krlinıe 

halk ara. · ındu (Ak,·nn) diye te1e1Ti1z e lilrliğind n 
hal~ a.JI ~'-'Id i n i ll ıulıa rıı Zil Ph n iş b ll ı ll n ın ak t adıı·. 

Bakilıanor ennphll'l (Güli'ıstani lı·rm) ndlı Psc

rinde Albanin k linıcsinin k-Yurt (Y nilmcz yııı·t) 
ttiğini lnıbcı· vcı'mt ktediı·. 

('") Biı·iıu·i t'SPt'imizdı• rerill'n hiı· kısım ııoksan 
mnll'ımatlnl', ·un eld • Pdilt•ıt malz mt+l'le, htınıdo ta:-ılıilı 

,. ikrnal "dilmi.;!iı·. 
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Müst şı·ik M. · nkov. ki diyoı· ki: 

E ki d n bu lllk 'e AJvan (Agvan mı?) d ni
liyol'clu, Roına ' lılı:ıı· tvcı·ia 'yı !b ria yaptıldaı·ı gibi 
Al van kcl im •sini de (V yi · Byn f.( vinn :.k iti yadıyla) 
Albnn yapınıŞlnrdıı·. 

Hal büyl . olıınen lban kelimesi Fronkl ı· 

tara!'ındnn tahı·i r edileı·ck kullanılan Akvan 
kelim •sinden başlw hi ı· :;; '." değildi ı'. 

Tıpkı bizim Albnniu gibi biı· Albania. da Bal
kanlaı·da çıkaı·ılmı~ vı~ k ndisin zorla lbania 
ismi ta k ılını.., tıı·. Hatta bi ı· zam<Ul bunl::ı.rın aynı 

ş y oldnklaı·ını vP Ka rl<: Gl.. ·tan Balkanla ı·a hi ı·et 

ettilderini alimlcl' iclelin ı•diyoı·laı·dı f'akaL b rcket 
vel'sin ki ~imdi hunlnı·ııı lJiı· birile hic;. biı· a lı'limsı 
olmayan buşkıı başkn nıillı>t l e ı · olduğu ıınlnşılmı.,

tıP. Zaten bi ·u ı·' Balkanlılıwın Alhania'lı oldıık

hwında.n kendileı·inin rlı lıabı·ri :yok Onla!' bizzat 
k ndil ı·ine Arbruı - Arb,·i,ıpı cl 1'1 ı· !'::tkat bil
ı'\lıc:ıre Garp Ti:ll'kl ı·i bunlat'ı At'thı.vut yapmışlardıl'. 

K ndisi Al'navut olduğundan, me. 'J ile ean
dan nltduıclar olan nwşhuı· ~rnı~cttin Sami bey 
kamusundu eliyor ki: 

. lı •bwı-A rbania,A,.navntluğll 11 .1 rtuıvutla r tarafindan 
ııe,.,·len asıl i ·mirlil', At•,·upalılcw indinde ma tamel olan 
Albanio ismi iştika!t re sebebi va::i le bütün iloJ'ıtpa 

müell~flerini yor'IIWŞ olduğu halde, her bit·i bil' türla 
jaı•::iyatı dw·adum::iye lwlltşıp, kimse asıl t~'e lıakikatt 
bulmağa muva.[('cık olamamıştır, işbu ~ lRRlN}A KE
LIMESINDEN MAHUZDuR. 

Demek ki Arnavutluk Albania d gilmiş, hiJtt-
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hare Fl'enklı , ı· taraf'ından asıl kelime üılırif ,di
ler k Albanin yi..ıpılmıştıı'. Hal böyl' olnn a ta
bildi!' ki i'ılkcıııiz ile ı·nnvutluk anısında da lıiç 
hiı· mi.'ınas bct olamaz. 

Ülkemiz Alh;;ınin l ınkkında. ilk lıabuı· V<'t'en 

yunan müveJTilıi Hel'odot'tuı·. Mil:\ddnn 500 sen 
vel bu rılk ·den balısedel'ken, diyoı· ki: 

«EGLJ, SABlH.I, Url "e SJ·:J-{ENGI » adlı 
kabilel e bııı·nda yaşal'lnı·. flk ıııeı, · c·rTilıiıı l'ılke 
lı akkındı-ı. ilk veı·diği lmbeı· bundan ibaı·cıtiı·. Son 
zarmınla!'da zerbaycanın Şeki knza ·ında müsteş
ı·ildcı· trıraJındnn nynı isimdP küyleı· ııwydana 

ı;;. ı kaı·ı 1 n1 ı ştı ı·. 

MilAdelun 200 sen l vel yine Yunanlı J•:ı·o

to~l'en ~ıdlı diğeı· hiı· alim, iptidai şeki lde yaptığı 

ha ı· i t<ı b ı·ın bil'inde Kn !'kas dağ la ı·ını •KASPİ», 
yurdıımuzu dR «ALB NlA» di.)'P göstermiştir. 

Mililddnn e Yel i'ılkcmiz J ıakkında v - ı·ilc•n ma-
llımat bn kadardıı·, bundnıı Iazla~m1H dnlı;ı des
tiı·es edilmemişti !'. 

Fnk:ü Miladdan sonnı Ptoloıney ile Strabon 
bu ülke lınkkında dalıa !'azla malCımr\1 ,· rri,yo ı·

Jaı·. Bil'inr·i illim lınl'it:-ıı-;ını, ikiııci de ı·oğı·aıya

sını veı·diği lıaldc şimdiyi' kndc~ı· kat'iy<'Lle belli 
değildi, aeı-ıbn Albaııia dPı·ken, Yıınnn ve Hoın ı-1 

nlimleı·i Kafkrısın lınn gi kısmını ka~tedivol'lnı·dı? 
V , ; 

Kı-'\Jkas Azcl'IJ<-I.wıınını mı yoksa Dağıstanı mı? 
Müsteşrildeı· de bu hususta iki gnıp olai'H k, biı·i 

lbaniadnn maksat Azerbayean (Kal'lws), diğeı'i 
de Drığı~tıu oldnğu fikirlerini müdafan ediyor-



-9-

lnı·dı. l3ü. ·le <' son zamanlara kadar lbanitı 
m >s' IPsi H('ık kalı\'oı·, lıakkındn rılinıl ' 1' hiı· tüı·-, . 
In :ınlnsaınıvoı·lrıı·clı. 'r lınY<'t bu mrs'elr. l ~)-tı ' . . 
n . ...;l'ln ol't~vınchı lıallcdilmi!;i oldu. 

l{ııs ulinılc•ı·ind n M. Yano,·ski 1R-W dn bu 
nıuğlnk nws'P iı>yi lıallctli . Hiı· rlind' Stı·nbon il' 
PtolonH·yiıı es • rleı·i , di ğl' l' <'lind Azc rbuyc·aıı ' ın 

Jıcnitası, ll1ÜS( PŞ I'ik )'lll'dtli1111Zda n IIZIIL1 V S[ll'<'kli 

t'tkiknt ynptıktnn sonra Alimnin 'dan nıuı·rı.t ŞP
ki ~ 'mnlıi ,. Hnkü il r ı · iy;ıı·ı yani Aze!'IJayc·an 
olduğunu lıütl'ın Jrıny:ıya ilnn Ptti. Yanovsl i bu 
k r-:lil bir ı·ok cl ' likoclulanı nıe vdan vı'.l'disr Jp ·r , u 

bihlhal'l' bütrm nleylıtaJ'I;ıı· ı nı sııstııi'Jnrı ğa mııvnf-

l'nk oldu. Hntt:ı ınc~lııır Doı ·n bile•, nii.;Pnin Şimalt 
lıııduduna nit krıı : Cık biı· tnslıilıntln, Yanovski nin 
bı ı !lkı·ini n' ıwn kabul dt i. Hüvi<'<'C Albaııia'nın 
Dnf;ı tnn olmnyıp Karkas Az;•dmyc~a ııı olduğu 
nı clamt c;ıkaı·ılmı;; oldu. 

HUD 'l'LAHI 

Pt olo ıııt '\' rılkenin lıudııdluı · ıııı lı ı'iyh~ güst ·
rıyo ı· : 

~aı ·kta -1\.aspi ( Ilnzeı · ) dı> ııizi , G:Hpta-Aiaznn 
Ç;tyı, Şimaldı• - dağinı ·, Cenupttı. -Aı·n::; ı~t'lıı·i l**] 

1*1 B ıı ı· a rl :ı «'ıTH])l' t\1( 1Z » (( Cr.ıü:i\JIZ>ı rl<>niliı-kt,n 
dainıa , :;;imd i Bn l s ı ' Yik i stil ıis ı altınıla iııli,· eıı, lüıf'kıı " 
Azı · ı ·ha w rı ı ıı ı, a:-.t ~ıl i l(•t ·t ·k ti ı · . . ' 

(**) AlLanin ilı • \lPılia anoısıncla " lan lıııdııt lıı:ıkkıııda 
•l'ım alimlı•ı·iıı fihi lıiı· dt•ğildiı·. Kimi 1\iiı·,. kimisi Al'a ~ 
ıwlıil'ler · iııi gı"ı::>tPı·mP id e iki IIIJkta.vi nazaı · t ı•\' kıl <'lmekte-
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Albnnia lı d u utJa ı' ı 
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Taf:-; ilı:ı.tı il e ı·id ğörülc k olan Stı·abon dahi 
hudutları böyl~-' göst ı ·mişti, ·a lnız ülk nin 
lıud _nclunu teşkil ed n Aı·as · mw diyor ki: 

" C nupL-ı .Albania Eı·menistnııın y . ı· y ·r 
dağ i n ı · ve ovalnı-ıyla hemlıudııttlll'. , 

SLı·cı boıı ~lib\dın bi day tinde, Ptal o m ey i.· 
ikinf•i ctsr·ında ,va~amı.; olduklaı'ına göre aı'Ala

ı·ındaki iki asıl'lık l.ı i l' faı•k nazH. t ' ı itibat'f' aJılll!'SU 1 
böyle bil' lıtıdul dcği~ldiğini tnlJil _ bulmalıyız. 
Ziı·n lı "l' lıaııg i ın •mlek t oluı·sa olsun, lındutla rı 
h • ı · iki ı:ts ıı>da biı · degil , belki bil' ı:-ısıl'do del'atl 
böyü,vüp krıc;ül biliı·. Hudutları genişletın k 
mes' 1-'.· i rılk eyi ide-tt'(\ ı • dnn zatın Hskerl 1 UVY t
l o ı ·in r b:tğlı oli!ıı bi ı · !ırın ı·dil'. Onlln i ~indir ki bu 
ülk ·nin de lıudutlalı·ı hakkında mıılıt lif' zarnan
laı·dn mıLlıtelif alimlcı·in HWd i ği malı"ıınntlaı· bir bi ı·ini 
tntnı :\ma l tad ıı·. Billın s!-\a bu il tiltır \ ' Llkarıda. bah .· ı 

•' 
g çen 'vnnp lıududuna ai ttiı·. M e · ı la M nard ın 

diı·leı· . Tahiri ıllıaı·la a(; tk1 a kalan cıl'azi (:;;imclil\i T\ aı·ahağ) 
gülı Albuııia galı lr.dia nr·azi;;im\ katılmnktadıı· . I\nnıbo.
ğın bu ik i nwmlı·kPt!<'n l ı::ı n p; i biı·isine ait oldıığ ıı lıakkın
da alinılı' ı· lıiı- tfi ı·l ı"ı itilnf erli'ınİ voı·lal'. Sa\'anı lıavretliı· 
ki -' uı·clumuzttn en ~i ı ·iıı \'t:' kıy.mettcıı· ' ıı~ ı·ı:asını .tnşkil 
eı.lerı hıı gi'ızcl im ,-ilayı:te Cıc;ü ıwii lıiı· ::ıa. lıip dalı a ı;ıkı.vıır
mıı~ ki hıı rl<ı moğollı:ırm t Hz~· ikı)· la di'ııı~· anı n döl'!. biı· 
taı·;ıfıııa ~ - a~· ı l ll'k e ıı Knf'ka:-; dağianna ilt.ico. etmiş 
olan Eı·merıilcrcliı·. Karabağ isteı· lbania i stel' Media 
aı·azisiıı' ait o l ::; ıııı , viıH' Azc~ı·bavcaııııı mal ı ılerrı ekt.iı ·, fa
k:.ıt i"wCıııc·i'ı bi ı · kn,- ,:eı ne divc · bura \'3 sokulnvuı ·mus ·~ 
lı rid~ IJ ah sı:cle ı · kcn t kmı· gÖr (' ğiz İ'-i Albaııia .i lf' M dia 
ııın lıakiki huduelunu Aı·as ne lıı·i t.<··~kil ı>lmP klnuil' . 
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tarihi lıal'ita.laı·ını elimiz alıl'sak, güı·i'ı ı ·rız ki bu 
fmnsız aliıni Küı· nelıı·iıw kadaı· - \]banin \ ' l' 

bu nPiıiı·l n C'Pnubı:ı cloğı·u Mnlia diye gi'ıstı·ı·

miştiı·. (sa.! ı. 568 ). 
Halbuki Spı·unrı· l·a'ncli lınritnlııı · ındtı Albnnia ' nııı 

C'.lıııduclu olarcık \nı s nelıı·ini güstemıeldediı·.Hatta 

son znmnnlaı·dn ncşı·edilrıı Kipr ı·t t•svriPl'iııcle 

clcılıi lıuduU<:ıı· uyı1L'n IJöyiP gi'd " ı ·i lnıiştil'. 

Hudııtlnl' lıaldunda t ·lıalül' eclt•n başka l'i-
kil'l ' 1' dr v:cudıı·, l'akcıt bize· bıırıun büyük biı· 

elı enımiyeti olmndıgınuHn w il!'l'idP t kraı· bu 
balıso dönnıl'k nıeebmi,wti lıulımdıığıındnıı, hiz 
şimıli lik hıı kachıl'IH iktil':ı cdiyoı·ıız. 

Hüyl<'<'e Yano,·ski rılkenin lıudııtlnl'llıı <:izdik
teıı sonl'a. tıpkı Ptol ınıPyin ynptığı gibi, Ahızan 
ıwlıl'ini gcı:cı·<'k lııı!'ndtı hulunnn Jı:lı·ilınn; Tııı·

yaııt;<ıy Ye Gi'ık<,:<ıy tl'maklnrm nıulı;ıı·ı·iı·in lbnııu:-;, 

(esiu:-; H' Ge!'us ımınldnrıııııı nıııknbili ulduğıınn 

Jwı·nı· \' Pı·mis n• l ıu ('<lYinı·ııı i'ızeı·indı> lııılıııının:-;ı 
f \ ol 

lAzını gc•l ıı küylcı·i al'nşlıı ·ııı ~ığn koyulmu:;;tııı'. 

Aleyld aı·lı:ı 1'1 lHLrnda ueııiw dölüılmeyen i'ı . <;H,Ylll 

Ptolomevin 0crö.·h·l'diği <:DYiaı·rı lıic. hir znmnıı tf'l\ıılıül 
, ; -# , , ~ 

edı•nıiye<'eğini il ~ı·i sü ı· rek, iliraznttu bııluııdulnrsn 

rla, biltılırıı·c bunların da ı·c,·a plaı·ı , · pı·ileı·rk sus
mHğH rrıPebu!' f'dildiler. Zinı gı·ı·ı:i intil~tıp edilen 
çaylnı· doğrud::ın doğı·ııyn rlc•nize lüki'ılnwzll'l'se 

de sonl'ıtdaıı T<üı· vasıbısı\'lıı tckı·nl' dr-miz di>kül-,, 
drıkleı·i g<l ı·rılm ektcclir . Şimdi lıiı · de denize uijk('ı-

Jcn brışlm ı;.aylaı·ın intilıabı iC'ap edrrsı~, o zıınıa11 

Şimali Kafka. 8, ·ani Dnğıstnn \ 'A Dnğıst:ıııdnn 



dnlıa Şiıııııln doğru tırıııanın:ık ııH•r.buı·iy ti lı n. il 
olur ki büylı· biı· aı·iızi lıiı; lıiı· zHnıan mü\' ı · ı·ihl c
rin :\lhanin ' . ...; ınn tcknbrıl rdt•ıııı·z , ı ' tsı• bilr güste
ı·ikn ycrlı•ı· vı• l .;üylı•ı· oı·iHicı ı,ıılıınnm:ız, nit kim 
de• bulıııııııadı, zira lıiı· zaman nlı>ylıtnı· mi'ıstcşı·ik
ler D<tğı :-diını Allınnin knı·nr \' ('ı'c' ı 't'k ınüvP ıTilıin 
ı·ınlııı·ınn ıııuk nbil. dı•ııizı· di)ki'ılı•ıı ı·nvlnrı 

• • \ t 

hıılcluhu~:ı da, maı·ııl' ıııc, · kil<'ı·dı•n biı· tcııw olsıın 

hııhmndılnr. Hüylcc·(' unlııl'ln cin idrlinsı stıyn rlrış

mrı~ oldu. 

Çavlnı·ı bıılıııwa Y:ın o,·ski Ptolonıevin rr{). ·-
• v 

teı·diı~i Yol];u· \ ' l' ıreı·ith·ı·lr yü ı ·ü \ ' C' l 'Pk bütrın köy-o '" o \ ı ı ' 

l ı·i IJiı ·e ı· lıirı·r .n· ı ·iııcle bıılıııaktn lıiı: IJiı · grıc~lrık 
·ckmedi. 

· 'mt il, aı·adığı küvleri <', · vel(ı \lbanus c·a
yınn tı knbi.'ıl den lDı ~ il~nn c:ayı llzeı·iııdP t ~p it 
etti . Soıı ı·:ı müv<.~ı'l'ilıin iki n ei <;n yı n n tc-'l<abrıl <' lcn 
Tlll'yaıH:cıy boyunda ve i'ıçüıwi\ <:ayın ımıkabili 
Giikı~ay istiknnwtinclı• mııldnzi v l'leri tanınrnen 
keı;;f'ctti. · 

Yanov. ·ki lınn<m lıavı ·:ın an l atıvo ı·du: 
ı.! tJ ı 

Hinl e ı·c·c s ıw ı•vrl ınüvrl'l'ihl rin güsl ı·di-
ği köyl ı · aynı yp ı·cl ayn ı unvan altında l'an mev
cut olm;:ıktadı r , ınr\'cut o lmnyıp lıarnp olanlnı ·ın di' 
hahi nynı isinıdc rnkazı , w'ynlı ut y ı'inde kı!;ilttkhı. ı·ı 
vard ıı·. , 

Nlüsteşı·ik diyoı· ki, bu!'ada. taş y:ıpıh. r yaprnal 
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adet olmadığından Ye yapılar lıep lu\mışla \amur
dan [*] yapıldığından, h r hı:ıngi biı, seb pten lıarap 
olan köyü yenid n inşa etm k iı;;ten bil . · nyıl

mayaçak kadar kola.y idi. Haı·abel<'ri büyl ko
Jayca ipka, dildiğind ndiı· l<i AzedJay·andn bngün 
bin] re s ne yaşayan küyJc ı · vaı·dıı. 

Ali n 1· ı in güst ı'diği ycd dP Ynnovskinin 
bulduğu kvyleı· bunlardn·: 

ALBA~ ·s - EL ·tHAN boyunda 

, oanna- Zonut, 

N i g a-N u h u, 
Si o ka- Şek i, 
Diglan ")- ağlıvan 

Embolea -Şambalut, 
Abliana- Ablyar, 

Sanıunis- Sn.muh, 
M:ınw<'.lıia-Mehnı to,·u, 
Banıca-Baı·uk ( yatnğı) 

Getaı'a- Ga"aı·i , 

G lda- .J"ek Jdi, 
si ·a - Ocel<, 

~leı-:;ega.- i\Inrzuği: 

CESlUS - TURYAN ÇAY boyunda 

Bo i ata- Bozyatağ, 
Alamu -Selamova, 
Kabala -Ka bal , 

Mi ·in:- M zit.yatağı, 
lıadaclıa-Şurdağ(yatağı) 

C h o ba ta - A v n. t 

G ~RUS - GÖK AY yakalnrında 

Thi,-nna- Tuola, Al bana- Alvı nt, 
Thabila a-Ta.bikalcli(yatağı), Teleba - Telyan, 

[ * 1 El'an Gilanda yapı lan yapıh.n· gibi. 
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Bunların haricinde bulunan verleı·: 
" Gangaı·a - Gavari Bachia-Bahçalı 

Kamechia- Kemahı , Yuna - Küynük 
Adiabla - Andalyal ( Doı·na gör ) Tagoda 1 Şekid~ 
lı · 1 B .. · · ı 1 ·· ·· ı z· (' r · \ ll) t b l harabesı \1 a( a- uyu.: re wçıı < ıre .'laı·gın , o o u a vardır. 

THALSIS - denil n ·erin mevkii katiy tle 
bulunamamıştıı·. Y anovski diyoı· ki, bu mutlaka 
Tiflis şelıri olacaktıı', zira Alazan ıPhrinin Garbt 
yaka. ında bulunan ve zamanımızda Kahetiya 
deni] n e:u·azi de o zaman Albania'ya. ait idi. 

Fakat z, man zaman komşu u lberia tarafından 
işgal dilirmiş. H~la oradÇt, 'Alv ·nt ovası , denil n 
arazının ismi .de bunu i ·pat etmektedir'. Ka
het kazasının Albania'ya ait oldL1gu biı· ı;ok rus 
ve garp alimlei'i taı'afından dahi ayrı a teyit 
edilmiştir. M. Senkovski " Güecü tan tarihine ait 
şüpheJ r, adlı e eı'indo diyoı' ki: 

' .,ili 'Citler yol nı~ 12-ri rt~ı,dan ~o1wa meyda
na t;.ıl mı~lcu,, lm tarihten eoel Güreüle1, meı::::unbah 
olarnadw, halbuh Tif1i .. şelu·i bundan dcdıa ev l 
meı:ru t olup alıalis i de TürMe!' ilf' Enncnilr>l'der~ 
ilmret idi. )) 

SPnkov. ·kinin bu kuv\'etli hükmü Yanov~kinin 
Tiflis hakkmdnki ihtinıallar•ını t y]t ve tasdik 
tmektedir. Beziı'ga.n Ermenilerin, tıpkı Yahu

diler gibi, büyük ş birlerde birikm k itiyadL 
nazarı itibara alınırsa, o zaman onların Tiflist 
bulunmak keyfiy~ti h mmiyet kespedemez. Bilakis 
çiftçi Türklerin daha o z man buı·ada ekseriyet teş
kil ettigi, mezkur şehrin Türklerp, ( Albaniaya) ait 
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oldu~Sunu İi:ipata ktil'idiı·. D ' lıos~on ilc Hacı· adiL 
iki nlim dahi bu aidiyeti i. ·pat etmi~;d ı·diı·. Ucı'ide 
Araplaı·dan ba.hsedeı·k n, onhırın dalıi bu !;iCiıı·in 

Albania'ya ( Aı'rana) ait olduğunu IPyit Pttikl -
rini göl'eceğiz. Hal böyle oluncn, yani Kalı etiya 

ile Til'lis Albania'ya ait oluı·:-;a, Tlıalbis ' i Tiflis 
zannetm0kt Ynnovsl<i hüyük isııbet C'tıni~ cl<'
m ktiı·. 

ALBAr\t E POHTAE - cl e ııilt·ıı boğaz lıuk
kında alimierin iki llkri val'dı: biı· i Drl'bcnt, diğ •-
ri Haçmnz yoluııu kast ccl iyol'(lu. Ytıno\·ski bo
ğazdan ınnlvat yalnız Hnçmaz yolu olduğunu 

ispat etti. Bu kc i din mudnl'twsı ic1in YUktil . bıı

ı·nda Tüı·ldrı· Iiaçnw; ( knr,umaz) Hdlı kı-tlr yap
tıı·ınısbrdı. El'un IJLmıda ka!Pııiıı lıaı·ııhPsile n · nı , . 
isimdP biı· köy nı \Ttıt bulunıııaktaJıı·. 

SOANNA - di c Ptoloıne,· Allmni:ı ' nııı S. 
' oj • 

lnıdııdunu teşkil eden bir c;ay güstel'llıişti. Alim-
l ı·in n f'nzla ihtilal' çıkardıklnı·ı rnes'e le cl hu idi. 
Yanovski bıı c~ayın BnkünCın y[lkınındnn akan 

umgaiL ·a. ının olduğunn iddia f'tti. Dig ı· ıııü~

t ., ı ikleı· d " mulıt li!' . ulnr ve ·ayla!' göskı'l11eldo 

devam ettiler. Dorn ~· Kn!'kasta, ' unca ıH lıı·ini gü:-;
teı·di, ki bu da Dağı. tanı Albanin'ya iltilıak tmPk 
demektir· bunun yanlış oldu~unu yukarıda . ·öyle
miştilc Alimleı· bunu lıallede duı·sunJuı·, biz şim
dilik bu çayın Bakihanorun Deı·bc nrlin Şimnlında 

gö teı·diği DarYak ~ayı oldu~unu kabııl cd linı. 
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KA Pl d nil n kabile kimdir? 

Yunan ve Rom·ı müv rrihleı·i burada biz· 
nı ·hul olan Ka pi adlı bir kabileden bahseder
l r derl ı· ki : 

«Den i:, in ( Ha:,cr) sahilinde yaşcı!Jan Ko -pi' !et• 
Aluwıia'yrı tabicürleı·)) 

Bilahar Frenkl 1' d bunlaı'a büyük 
elıemmiy t v r r k ko ·a Hnz r d nizini bunların 

namına iznJ ten Kı: pi denizi diy t · nıiy tm iş- ' 
1 ı·diı'. Hatta dug1, rın i ·mi bil ( Kaf-ka. ·p ) yani 
(Kaspi lerin Kaf da~ları ) d m k oldugu zann-
dilm ktedir. 

Bu kadar mc ·hul iken t:uihimizne bu \w
dur büyi1k izi ı · bmıkmı., olan l u KHspilı·ı· ncaba 
l<im olsa g~r k ( * ) '? 

llk d l'a olarak bunlaı dan H ı·odot lnılıs"'tmis 
\ ' «kn·w. /ı'iirkler [!iyinnıiş olcınd. · ) bunlaım r y
hö. r v Oı'dusu il hirlikt Yuı1an ılaı·ln lıaı·pettiğini 
lıab r v r·miştir. 

Sair müverı'ilıler is Kaspileı·in dPniz salıilinci 
yaşadıi larını v Albania ·idar ·i altıncin bulunduk
larını göst l'mekle iktifa tmişJerdiı·. Fakat bunln-

(*) Azeı·ba:v ·an mi.inevv rf d m n:şemizi «1\aspi» zann
eder-ek, bir zam n bu alem altında t planmak istemiş
I .rdi. Hatta ,Ka ·pi" adıyla Baküd günd lik bir gazete 
bıl ;ıkarıyorlar·dı. Bu gazet ş" hr·e ı bularak yamn a ır 
k~daı· bir zaman yaşadıy a da 1918 de matbaasıpın Eı·m -
mlertarafından yakılmak ·ur·etile intişal'ine nehayet v ı·ildi. 

2 - a 
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rm salıilin n ı· sinde aşarlıkları da bir türlü an
laşılamıyordu. 

Roma müverı·ihlerinden Pliniy diyor ki : 

«.Kü,•'e kadar deni;;;e - Alban deni;i, ve J{ü,.'den 

Şimala - J{aspi elenizi derle1', çünkü salıilin n tamj

larl hep onlal'la meskünclur.» 

Strabon da denizin sahilinde yaşayan kabi
leleı i sayark r., AJbanlardan sonra Ka:pileri gös
termi~tir. Demek ki Kuspilet Albanların Şimal hu
dudunu teşkil eden (Soanna) cayının Şimalında 

yaşadıkları muhakkaktıı· . 

Yani yukal'ıda zikı·i geçen Soanna ı,ayınm 

münaküşası şöyle lıalledilebiliı·: Albania'nın Ş. hu
dudu olan <Soanna) c;ayı kaspilerin C. huduelunu 
teşkil ederdi, bunların Ş. hududu ise aliml rin iddia 
ettiği Sulak mı, Sunca, ını , Te ı·ek mi? ne olıır a 
olsun Albania'nın ana vatanı değil ane H k nufıız ve 
lıimaye lıududu olabiliı·di. 

Ka pil r· hakkında bundan fazla. malumat 
mevcut degildir. Son zamanlarda bunların lisani 
c:yaf th bir lisan olup, kendi} ri d yeni keşf dilmiş 
bir ırka m nsup oldukları ileri . üri.:ılürse de, bun
lar hiç biı· şeye istinat edilmiy "n kuru ilıtimallardır. 

Kadim zamanlaı Kaspiler· çok meşhur imiş
ler. Str·abon zamanında ski şölıretlerini kaybetmiş 
bulunuyol'laı·dı. Bilahare yeı-li Türklerle karışmışlar 
ve mevcudiyeti milliy leri meydandan kalkınca 
büsbütün unutulmuşlardır ·. 
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KaspilPrin hududu znnn dilen . oann:ı (· unıgait) 
lıaldunda Yanovs],i diYOJ' ki : 

" 
,:vuuuail - lii!'lrç·ı 'rlil', !Ja,ljlllarlw'llan /w ·il olan bu 

ldi<;iiıtilı u ·ntct l>', !)lt{jnwrlarm kesildt/Ji ;;aman susn;; lıal

dtff' ir.·in, yerli Tü,•lrlı•J· fw'r(/tllılan rlahrt o ;;rıman SUM
G.i/'1' (su yayttlt, ucri döntlil J rfiyc lr'smi!Jı' t•tlilllli.~rir.» 

.\HALIS!. 

Albania'nın s:ıiı· ln ı sıı~atı lıHkkıncla nınllınıa1, 

Ronın coğrnl)'unıındnn nwşlıtıı· StT:ıbon'ıın es -
rinclP buluyol'uz. 

Bu tdinı y ı•li nlıaliyi ııwtcdiyoıo, iyilik ve gi'ı

zcllik ı·i l ıctile b l'ıt i'ın ııııınsiı·lt'ı·iııi ıı l't ,· kinele bu
lunduğıınıı lmlı('l' wl'iyOI'. Hıınhıı· küç rlw Jınlincl' 
yaşrıdıklıll'l i(;in, o znrnıın ckscl'iyctle clı•n· aı·ı:ılık 
ile ııı<':;;gııl IJulunuyoıhı·dı. Kuvvetli ,.c iyi nıuha
rip oldukhu·ı lı:ıldı •, v:ılı~i dPğil idiler; adetleı·i 
basit v' lu'nclileı·i dı s;\1' idiloı'. Tamalıkil ı· lıi ç 
cl gill ı·di. MesldıkAtı olmadığı iı.,:in nlıRli ticareti 
lı '}J nııılmclele ile yapaı·dı. Kantaı· kullanm<ız v 
yüzdı•n rnzla sny da hilnıezlrrnıiş. Süs ve zineti 
~-tndıran lıcı· ı;;f•ydeıı ıınJı·rt nderlo!'cli. Büyi'ıklerc 
höı·nıet dnıek bunl:u'ın indinde hiı·inci şartlaı·dan 
· ·ayılıyorclu . H:wbü sulh işlet'ini kunıltayda gö ı•i'ış
meden başlamazlardı. Buı·ada kuş ve hayvan bol 
bulunduğu i ·in, alıali n.veılıkla da meşgul olu
yordu . Küpc],]el'le ava giclel'ek, avcılıkta san'att n 
f· zla e s uı'luk gösterirlercli. Strabon'n gö ı'e bun
lar e. kiden ayrı ayı'ı lisanlarda konu.;a.n 2ô kabi-
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ı ı t'd n ibal'et olclngu İf'in , biri şm d müşkül ') 
çekiyodardı lakin biltıhaı·e ( Miladİn bid· tind ) 

·hep bi ı· h, inin i darAsi altında birleşm g başla-

mı laı·dır. 

ZEHlRLl MAHL KAT 

Yin tı·abon'u, g"l' bu ülk d yıl n, akı·n.p 

V· ·aİl' zelıirli hayvanlar Ol'talıgı ka up kavuı·ıı

yormuş. 

Maruf ınüv tTib Plutal'lı dahi kum nd· n 
Pomp y il a ·i Trabzon kralı M hridat mul .ri
beleı·ini nakJederk n bu zehidi hayvanların korku-

sundan Romalıların yollarına. devam ed n1i er· k g -
ri dönmeg m cbuı· dildikleı'İni hab r verm kt dir. 

Etrafına de h ş · t set an bu zehirli m~ hlukat 
anl. şılan o zaman cKüı'» vadi ind müthiş bir 
kalab lık t şkil edi. ·ormuş. 

Burada uzun uzadıya tetkikatlar yapmış olan 
M. Eihvalt di or ki : 

«Bu al mplarla kırkayrıllar f(tır mnhitinde el'cm 
mevcuttıtr, ldlcin e /eisi lwdar zehirlisi ve alıaliye 

de dokunduğıt yoldur, rlokwırlıtğlt halde bile adamı ölda.r·

me~ yalnı:: cıcttır.> 

Hikaye in d v m derek yine bu yazı ı an
I tıyordu: 

«.Bir neı?i akJ'aplar rlalıa varcltr ki, insanı ısu·wca 
ı tı•ılctn ıızuv Of:Jrıamağa ve sallrınmağa başlar, lıer ke i 
gülclitrür, fakat bn 9ülme/erle başlayan kaza bir a;:; SOlı
ra tesirini gö ternıeğe ve acısım duydurmağa başlayınca, 
insanı ağlatzr. 
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Hall ara wdcr me~ lıunlıtr: evvelri güldürür, son
radan ağlatır - derlet•. Rusçacin buna <ltalyrınskt taran
tnl» den;lmektechr. » 

Her haldt" vaktile ko a oı·dulaı· l*J gerı çe-

[*] Homahlar iki d fa Albania'ya girmi:;deı·di. Onlııı·ın 
ilk teması da buradan başlar, zir·a bıınclan daha Pv 1 
Albania'dan maltimatlaı-ı yoktu. Tı·abzonda R ma 
aleyhine ~ yan d n P ntu · kı·alı M lıı-idat'ın kar. ı sına 
m hur kumandan Pompe,l' göndc,rilmi ti. MPhl'idat Kaf
ka. dağlaı·ına ilti a edin ·e, P mpry dP onu taldp tmek 
ve Albanin. aı·azi::ıinden gee: m el.: zaı·ın· ·f·inde kaldı. I• akat 
Kür•i.i. ge<: •rk n, zat n da,· t iz olan bu rliişman kuvv tim· 
ü~telil bir· de ~· erl i ahaJj~'t.' hakaı-c1 C'tmeğf' başlayınca, 

Albanlar kızınağa YP lı e ı· tarnf1an Homa lıl ara salıJırma~a 
ba.şlar·laı·. Fakat l'rnnin :son sözü ÜZl'I'İne kunılmu~ oları 
muntazam Homa oı·cl ulaı ·ına ].;aı·şı , Albanlaı· yalnız 

yiğitlik ve ~ade fedakal'lıkla biı· şc,v yapamıyaca~ını an
I arruş olurl~w. 

Albanlaı· dağılın 'a, RomaJılaı · bur da bit· takım i,
gal kııvv tl ı1 bır-akarak, y llarma d vam •d rler. S ı·b ·t 
ve mi'ı tal il yaşamağa alışmış olan lbanlar, işgal rdu
!Sıın un mp,zalimine katlana('a.k insanlardan d gill r·di. 
Albanlar· tek ı·ar harekete geçcı·ek bu .'efeı· Homıı J uv
vc•tlcı·ini pii:ki'ıı·tmeğe mııvalfı'ık oluı·laı·. Bıı Homalılaı·ın 
hiı·inci geli.,i irli. 

IKJ1 T 1 • EFEH. - Ku vv .tleri Albania'dan d ~ di-
lin·' P IDJPY ki'ıpCır·m ğe başlaı·, ,.j al'ka nu Albania 
cilı tind ' 11 t min etmek mak adıvla,bıı d fa bütün kuvv t
lel'il Albania'nın i'ızeı·in ~ aldırıı·. Albanlar A van ta (Alazan) 
•:a~· ını tahkim eden•k rlflşotana ka,·şt HO bin I iyad ile 
22 bin Ovari r:ıkar·mışlaı·dı. Bi'ıti'ın bu kuvvetJel'in başında 
hlil<ümdarın Kosis adh l\ard şi hulunuyoı·dtı. Bll ku
mandan bizzat Pomp .vin iizc!'ine atılar·ak kalkanını tıtm 
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Yiı·eı·ek kucl:u· yaman !Piılikl•li ohın bu zelıirli malı
lukat, znııH.ı.nıınızda e~ki şiddetini kayi)('tmi~ oldu
ğu anla., ılnıuktndıı·. [**1 

DtNİ 1:-:;LER 

Albrınia'n ın nlıalisi o zamrın gnneşlP aya ta
paedı. Ayın şeı·dine yapılmış en büyük mabet 
Kabale kn:-;n. basındl.l hulıınuyordu. Bul'ada otııı·an 

başpnp:ıs lıükünıdaı-daıı sonı·a ülkenin ikinı·i ada
mı sayılıı·dı. Bnşpapas din} işlcı·dcn başka Pkin 
işi rine ele baka. rclı. 

Büyükler lıürnı .t- biı·inci şal't olduğLl gibi,ölü-

ortasınd:;ıu ıı::ı.ı·ı; aladığı bir· ~ı rada, başka biı·i s i t aı·al'ınrlan 
katleclildi . Bunun Llzel'ine kumandansız kalan Albanlar da
ğıldılaı', mıılıaı ·ibe yi de Homalılar kazanmı:;: oldular. 

Mi'ıvı·ıTihlrı·c gi)ı·t• bu nıulıaı ·ı·b ı) ı\ e Allıaıılar:ı nwv
hum nmo;;nnlrtr du.lıi yuı·ılını C't mi:;- lı•ı ·. Hattu me~· da.ni 

mulıaı·eb<' ıl e o nlıtrııı la şelı•ri ııiıı IHılıuınwma::;ıııa rağmPn, 

'onlara ~ıit bir <;cık ~"Y I P. ı · lıı ılıı ı mıu~ imi~. 
Bu muiHII'ebede ıı ~ıını·n Jloııı pı · ~ · Hazt·r (kn iziııc d ()ğ

ı·u yol alını .;:;a. da, IJ uradaJ.;i rııanıf' zelıiı·li lıa.n·:~nlaı·ıu 

korkıısunda ıı f:!:eı·i di'ııımeğ·e meı· bur olmı.ı!';ôtııı·. 

[**] Bıı yılanlada zelıiı·li malıl ı'ıkatın tarihimizde 
büyük rollaı· o,,·narlı~;ı mıılıakkaktıı·. Bunlann ııammn. 
izafeten bir zaman 1:-ı ı· y uı·d u m u zn Jlfarlin--1\ler/ia, :·ani 
yılan l ar yurdıı den iliı·di . Bilalıal'(' lı·anda menı silik ya
yılmağa \'e afPı;:ler c lı emmi~·et ke::;pelmcğe başla~· ırw a,Me 
dia yeı·i nt· Ar/ur- Ba tcu1 ( ate:;;leı· y uı·du ) kelinw:,;i te re i lı en 
kullanılroağa ba :;; laıımı ~tıı · . Aı'aplaı· ise bunu .-1 -:.wrbay ·nn 
yaptılnı·. (Emin, Tifli '. 18 2, Asn.ı ·ı a Li ka l~uı·ıılta~· ı , G. ) 
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l rden bahsctm k de ::ıdeta y:ısak edilrni!;>ii. Ölrı
lcr bütün mal ve servetile gümüldükleei iı·in. ba
badan eviada hiı· ş y ludmadığındnn , bumcin alıılli 

drıima s l'il yaşarnnğ:ı mahkCını ohıyoı·du. 

Stmbon'a gö ı·c in~nnlaı·c!Hıı cl: lıi mabı•il .rdc 
kurban getimıek ad >t.i Vl\1' imi~. 

SAN'ATLAl I. 

Dt>vHu·eılık ve an·ılıkla g r;iıı 'n ahali lnınıd a 

ziı·aatla dahi meşgul oluyor·du. Topr·ağı nıCımbit, 

ve sulaı·ı bol olan Alhanin :liı·a:ıt için Plve ı·i~li 

bir y ı · idi. Nehirlerinin en büyüğl'ı Küe idi. 

NEHI RLERt - Sttaboı 'n göı·e Küı· ( 1\u!'lls) 
Albania topl'ağındmı geçerek, bir çok bn., ka <;.uy
larl.t birliktf' deniz • döknlürken 12 ayrı H)Tı 
m c ı ·a l aı· t şkil edeedi. Kumlada dolıı olan hu 
m ı·alar lı r zaman gernil ri n , 'Lizme .. ine müsait 
degildi. 

lüıı · lınkkmda mulıaıı·iı·in anl:ıthğı alıva] 
şimdiye kadnı· degi!;>miş degildir ,. vnziyl't aynen 
ııu.lrt ıııulıaf'aza edilm ·ktediı·. 

Bu nelırin !ıcı· sen' trışmnk nı cnı;..;ının çiz
gi ini d giştimıek v ndalar lıu. ·ul<' geti m ı ol\ hu
. ıı siyeti dahi o zaman ınııli'un imiş. 

Yine Stenlıon anlatıyo ı ·: 

c Ara.· nf'lu·i de {Jllnun yanından ( Albania 
~razisinden ) !ıt.ılt /adı !Jf'fBI'e/,· deni~~e dökül
me} teJi1'. » 
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Ara· lıakkınd·:ı. , 'trabonun bu !<adar katiyetl 
~ö 1 digi üzi r A,liml r ar ında. büyük münaka
şalar·ı mııcip oldu. M. Toropov ra · ın do~rudan 
d gl'ıı a d niz dökülmek imktıni olm·;ıdıgını, olsa 

bil ~imdiki degil, başka bir m cı·a il e vaki ola-
agını iddin. tti. Dig r ali ml 1'

1 bunun ak ini il ri 
li.rü ' oı·lardı. Bu hususta ... ~ ıını diitkat Dol'll ' un 
düşün· .·idir: Ara ~ vat ın vkiind " Küı· il' bir
le ·tikt n sonra, t krar· ayl'ıl · u·ak doğru a d ' nize 
dökülür•müş. 

Yin 'trabon'un anlattıgına gör bu ül-
k nin uları Mı ır ve Babil . · ul al'ından ç k fazla 
oldugu h ald , bunlardaı~ h lduyla i. til'ad .dil
m zmi~, çünkü gay t mümbit olan arazi . · l\ı'i'ıl
m d n v kazılmadan ç •şit ç şit mahs'Lıll ı· v 

yemişleı· v -riyordu. A ·k rlik ai kil buı·ada. bu
hınmuş omallların anlattıgına göre, arazi ·ü-

ı·üldüğü takdirde ilk d •fa sında biı· lli verır. 1 
şaı tıyla , ,· n de 2-3 mah ul v riyormuş. Ha van
la ı· i ·in bol bol otlaklaı· v ('Cl rırlar vaı·dı. ( 7.üm 

asmalaı·ı kışın topraga gömülm d n, b ., ~ n de 
biı· budanır ve fidanları ikinci ened mnlısul 

r·i ordu. Kafka. daglarına kışın çıkılmaz v 
yazında çivili kunduı·alarla çıkılırdı. Havası hoş. 

v . ular·ı d çol' ğüz l idi. 
Brı. ]ere nhuli buı'nda mhnt v Im, gu. uz 

biı· lıuvnt gec;iı·iyonlu. 
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SLf~Rİ IŞLER 

Bugünkl'ı hutkcın1 Fr.:ınklerin o zamanki m -
den] ecdadı Romalılar, Albania haki ında p k 
ınllhinı lıab rl ri İlımal ttiideri halde, onların 

a:k rı kuvveti rinin aTaştırılmasını unutmamışlur. 

Strabon'n. göre, Albnnlaı· lı m pi, ad b m 
. ü ari olarak haPp del'l rdi. E lehalaı·ının ba..,
lıca ım mızrak ile ok ,. hanç r teşkil ed ı·di. 

Komşuları tb ı·iahlar gibi d ı·id 'n yapılmış luıJ-
1 an, migl' ı' v caı·ık taşıl'lardı, amma asl rı·i 
kuvvetleı·i onlaı·a kat kat faikti, zira Pomp y 
ile uruşurk n Romı:ı.lılara kaı·.;ı 60 bin piyadc:ı 

il 22 bin süvnı'i ((ıkarmışlal'dı, 

MERKEZLERI 

Müverrilı Pliniy ( Plini" ) v ı-:ıaid m1 yaz-
dıkh.tı•ına gör Albania'nın m rk zi Alazan nelıi'İ 
üzeı·ind buluna n Kabaled bulunu oı·du. Bu ş lı i ı· 
o zaman A vı·up· . ile HindiRt.mın, Garp ile Şarkı n 
adeta biı · tran it meı·k zi olmuştu. }{oma v 
Bizans tü m·ları biı· taraftan, dig r taraftan Hint 
ve A 'a i.., adarnlaı·ı hep burada bul u-. ur v 
bütüı işlerini burada biti_rirlerdi. Bütün muka 1 
v · muhav r ler h 1 burc da bn~lann· v ımza 
ediliı·di. Burada hiı· zRman lm gibi i.,·leı· 
İ<~in eY lced n hazıdanmış damaalı v pullu 
mukav l nam ler satılınağa ba ... 1:-ınmıştı. hattn 
mü llifl riıı yazdıklaı·ına göı·c btıntın t:ız rin bu· 



ra ·ına l\.ubrıle ( mukav leleı' şehri ) d,_enilmiştir. 

Imdi aze ı't tüı'kc;e ind ImiJale - kontl'ato ve 
mukavele demekti ı' . ( Anadoluda i ~ ,- luthale : 

.gütü ı'ü, dem !dir ) . Hattu btmıdan ı·us lisanına 

g c<en bu kelim kabala; ;;a /mbalit c ..... şekiliPI'de 

onlarda dahi aynı manayı il'ad tm >kt di ı>. 
Şimdi bıı ~· hrin y t'ind' ulou · KalJal-e dcnil n 
bir lını'abe marnftuı·. 

Bu ~ehir o zaman Ga!'l a Kabirc;ay ( Kambi
zuna)boyu il gid nt 1< bir yol il baghtnmıı;; sanılıı'dı. 

Yanov. ki bundan başka iki yol daha güstrriyoı·: 
biı·i zaınanımızdı:ı Genı : • - şosesi diye nıanıf 

olan Daglandagı deı' . inden gec~en yol, diğeı·i 
Kabale il ' Alazan arasında lı ı· 2-3 saatla 
haı·a besinc> tesadül' edil n kııl lt' ı ' iı;;tiknnıetincle 
giden yol idi. limler bu h: ı'np kul leri vakti] 
buı·ada m vcut olan kiiı·vnnsnı·ayJarın enk·:ı.zı 

•' 
tel kki tmektodirlet. 

YAB N I KABlT.ELEH 
Yuı·dumuzda her zaman oldnğu gibi o zaman 

da biı' takım yabancı kabiJ ler yaşadaı·dı: 
MORDU - denilen kabil nin nr:::· olduğu pek 

b ll i olmamakla beı·abe ı>. son zıı manlarda ı; yy al ı 
] arins'un anlattığı gibi, bunlar o zaman kimst

nin anlayamadığı meçhul biı' jJcullu · denilen !isan
da görüşürlrr·di. Hala Şeki kaza::;ında pnd[1t ' na
mıyla anılan biı· çok köylerimiz va!'dıı>. 

EMUD1 - tesmiye olunan ve Şekinin Nit. 
.adlı köyünde yaşayan bu kabile bilalıaı·e hıı'istiyaıı 
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lrnu~ \'(' J•:ill\ · illd'ın rl<'diği gibi: <·ebı·en olmu:,;tuı' 
uzun mu k n \ ·eınctlcl' göst ı·dil..ten s ıwa. 

CTI - diyP H.onınlıhıl'ın gösteı·diği k:.ıbil 
şimeli Ş ·kiniıı Yaı·1a!;iCl1 köyi'ınclc· yaşayan 400 
ailt• kndHt' Udiıılcı·in oldıığu znıııwrlilmektediı·. lkin
('i Iı·cı k li zaııınııı ~i'ıt'<'i't papaslaı·ının gnyrctilc lııı·is
tiyan t'dilmiı;;l('t'di. Soıw:ıdan Şrki lıanı ilc gül'-
·rıl ı·in anısı ac;ılııw:ı. lıurnyn ortodok. güı' ·ü 
papaslal'ı lıil' cl:ılıcı gı•l •ııu•ılil ı· \ 'C onlaı·ın ı:,;ını 

buı·adn gl'igol'yan 't'm •ııi kc~işlt>ı'i göl'mcğe 1 aş
ladılnr. ' dinl ... ı·in k 'ndilP-l'ine ınalısııs lisanlat'ı vaı·

d ı ı', \'nktilc Bcı·dc taml'ındaıı g ·ldildeı·ini söyleı·

lcrse de, !'akat lll('nı;;eiPI'ini kl•ndilPI'i dnlıi bil
ııwzl(•ı·. EilıYald '; ı gı"ıt'(', Atil-Yolg<~ lıoyuncln ya
.;uy:ın \'l' (•l'an kendini l ·r~; tesıniyP 'den, biı· 

voytak l<nbil •si v;ıı·clıl'. Bu Şc•kid('ki elinler cl 
ak1il ~ tie:u·ct ~mikıyl:ı p;Plip buı·ad<t yed ·~en aynı 

Y • t:ık knhil(•siıw llH'nsup insnnlaı· olduğu zanıı

clilııı ktl'dil'. Bil~ka bil' nıızrıı·iyatn güı·r (Jdiu
Jpr•iıı lu111 Ti'ıl'ldrı· i nlnınk ilıtinıilli !lcı'i srıı·rılnırk
ü•cliı·. 

Bıınlaı·dıııı ıııaacl<ı lıl'ıyi'ık klitlt•. lıalincl<• bııı·u
dn ynı;;:t,\ an bi ı· de 1 Jiııtlil~~ ı·i güs1rrnı liyiz. Bıın
l:ıı· o zaınnn büyük Iliııdisian yolu rızeı·indc ." 't' 

' .ı· 1opl:ınaı·uk ad '1n yPni y •ni !;i lıidcı' v' ş -
l~ıl'! ·.ı· dahilindl• :ıyı·ı ayı·ı k loniya ]n,r •;ücudo g ,_ 
tn·n1ı.;l rdi. HüyCık d<'niz yolu <u:ılıneayn kadar 
bu vazi. t d ~vanı etmiı;; Yl~ Knlı:ÜP, Snlyan, Hn
krı ve sniı· ~clıil'l ı·imiz Hintlilt'l'lc dolınuı;; idi. 
RomcıJılc.lrın Haz r dl•nizi . ·a lıilincl 1 Ol 'fll~ ;-;indi-
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cu.-, diye rrö ·t ,rdikl ri Jim :ın da bu kabil Hint ş -
hirler·inden biı·i idi. 

Miladdan v Hicr tten v I yurdumuz hal
lHnda "ril n maltünat bunchm ibaı·ettir', bund n 
fazlası daha eld dilm miştir. ZuhLtrl'ı l lami
y d n onra vaziy ~t d ~i~mi olu oı·. Araplar 

arka akm derek, yuı·dumuzu bizzat g zip do
laşhktan sonrn hakkında bir <":Ok s rler · ::ız

mıı;;lardır·. 

ARl A . 

Ar•'lplardan v yurdumuza Albania den i· 
lü·di, bunlardan sonra Arı•an denilmeg başlandı. 

Arran n d rnektir ? Araplae Albania ketim ... ini 
bozaral ını AıTan yapınışlaı·, yok. a mal ıullınd 
y di alıali d n r gı• ndi k! ı·ini mi zapt tınişle ı·'? 
l::hır::ıda k ndi lıüknıümüzü veı'm d n eve! biı·de 

a.linılcr·in fikı·ini dinliy Jim : 

~I. DtRR - diyoı· ki : 

«Zr'I'Ciüşt müJ•ıUlerinin bnlwuluğu ilk mPmlel et ola
rak Zendat•est kitaplar~nrla. burrtsı gösterilmiştir. Bild· 

lwre un mürütlerlc Aryanlaı· buradan çıkup, rlanyanttt 

dört Idr tam/Illa yaytlınca, A1·yanlanrz lı e ı• bulunduk

lm·ı yerde Hür ile A ras kelimelerill e tr·. ad af edilmege 

ba~;olwıdt. Yani bw·as!T1trz bütı'ln AI'!J({.J7 ıduna nnacatam 

olduğn 11Whaklralrtır·: - Aryann l 'aet!scfıa - .,. 

VALLJ~.R - bunun cevabım v ı·er J<, Aı·ı·an 
il Aı·yana Va d clıanın ayrı oyı· ı şeyler oldu~ıınıı 
ispat tmi.;tir. 
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LERH - kanaatını-.ı göl'", Albania. dahilinde 
aşayan l<abilel rd n Arran adlı biri i., başına 

geçin e, bunun narnına izaf'et n bütün üll<ey AR
RAN denilmiştir. 

U LAI - ın fikri 1 akikata dalıa. yakın 

görüJrn ktedir. Bu müv eı'ihe göre eski saınt li-
anlannda sıcak ve kotak ülk l eı · lıarı·un de

nilirdi, lıatta bu isimde el'an Irakta y"rleı· vardır. 
Ira~ı andıran bu sH~ak ülk ye d onun ıçın 
harı'an - arran denildi~i muhakkak gürülm k
t dir. 

BEREZ1N - diyor ki, Aı ·ranlılae bi'ı büti.in 
ba.,ka bir mill t oldu~u içindi!' ki bugün yeı· li 
ahali Arraı k lim sinin ne oldugunu bil bil
mıyor. 

Rus mü t ')Ti~i B ı· zinin bu fikri, şimdiye 
kadar söylenmiş olanların n aykırı ıdw. Ziı·a 
y rli leh ed , air türk ellerine m çhul olan bir 
ke]jm var. ·a, o da Arran keliın si diP. lleı·id ayr·ı
ca bu k limed n bahs de k olduğumuz için 
imdilik bu kadarıyla ikt.ifa diyoruz. 

KAGANKA VA - adlı rmeni yazıcı· 
mm anlattığına göre, Vı-ığar.,ak ev 1 tarafından, 

Si ak ailesinden Arran adlı biri i buraya vali 
tayın dilmiş, bu zatın adıyla ülke anılmağa baş
lanmış v buı·asına Arran onun i ·in dertilmiş imiş ... 

PATKANYAN - adh diger biı· rm ni mü
verrihine göı' Kür ile Aras beynindeki araıiy 
Ermenilee Arr·an, Kür'ün Şimalına da Agovu.n 
(A~-v n) derlermi.,, fakat buı a ı (Agovan), lıun 
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v haz ı· Tüı·ld ı·i tnı·al'ından 

(Agovana) da gah Arı·nn, g:'llı 

başlanmış . 

zapt 'dilinr" buı·aya 

Ago' an dPnilıneg-

Da l ınsı vı:1r. Aı·zu edildiği takdiı'd ~ suiı· bir 
çok milst şrikl ı·in l'i kirleı·ini clalıi nakl cl bi
liriz, rnknt lıop yukru·ıda göl'lildüğü gibi, IH-'1' kn
l'adnn biı· . <'S olarak hir· birini tutmıycın Y<' taban 
tabana zit olan fikil'l •ı·. 

iz'<' Baton (1slar i IP ]JI'OI'essür B •ı·eziııin 
fikid ı·i elikkata sn \'an güri'ılıııekl<•diı·. Küı· OYa-' . 
·ının mükemm 1 hiı· kışluk olduğu, taı·ihin lıe-

m n hrı· d \'I'İnd gürülmrı~ lıiı· lınkiknttıı·. Ilatın 

son a~u·larda, moğollaı· Tebı·izcle yel'l ~inc·e. kışı 
havası sı<'ak ve otlrll'l bol ola,n Kn,rnbağdn ( 1\:rll' 
ovasında) gcçiı·iyol'lardı . .Moğollnı·dan eve) S<'l
cuklar da kı., nı Ysimini lnm:ıda gP<;iı·irleı·di. Os
manlı Türk] ri lıil lmn · 1'•1'1 •ı·indP, lı ı· d l':ısınrla 
kışın Kaı·abai'Ta <~ kilil'leı·cli. l•:J':ın lı·:ın dnğhll'lnda 
ya.,a an Şnhsc\' nler dalıi lıeı· sı>ıw kışııı K:ım

bağa inmeği ve mc\'sİıni buı'<tda geı;imwği adPl 
dinmişl ı·dir. D m k ki kadim zamanlnı·dan IH•ı·i 

ülk miz iyi bi ı· kışlak olaı·al< tanınmış , yani tnnın-
milc lwrmn- w ·Nuı denilm ğc b ynilmilel hiı· lınk 

kazanmı.,tır. u gün gr.ı· k Kafkas ve g<.'ı'< k tı·:ın 
AzPrbayranında \nan k Jim si kışlak kPlinwsi 
yPrinc kullanılmaktadıı·. Y nlnız ~~~ faı·kıylıı ki aı·

rnn daha g niş bir arazinin ve bil' kaı( kışiakın 

yeıılerini il'ad ittiği hnld , sad kışluk denilince 
bir kışlaklık y r \'e daha ktıı;ük bir nı'azinin ka+ 
olunciuğu anlaşılmaktadı r·. B rezin c·ennplnı·ı 
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Az r'baycanda ıuran kelim . inin m c;hul oldu
ğunu zann d 'rek, . ·erli nlınlinin e ki taı·ilıilc hiç 
bir aJttkaı;;ı olmayatağını ileri sn ı•üyordu. Biz yu
karıcbı bu kr lim nin azeı·l lehc;c:-;ine lı as bir ke
lime olduğunu hıılwr ,. ı·dik şimdi bundan ba,. ka 
bir :-;rtrrı krlim<' dalıa gösteı·r.ı·eğiz ki, bunlar· Ar
r·an z<unnnındnn Jisanıımza geçmiş ve halil li. a
nımızda kulla.nıJmaktadıt: 

Al HAN - k Jim sinin il'ade ttiği mn.na 
yuk n ı·ıda <1 rzcdilm iştiı·. 

·· Z ~N - bu l\ li me iUmek - yü:,mek mr\ ta
ımdnn c: ılmrılrm., tır. Fnı·i . iredr rud - r·.:ıviden }{ -
Jim ·ind n ı·ıkıuıldığı gibi. Kısm n şimdi hile 
olduğu gibi, uiı· znman zerbaycanın bütün ır

maklnı·ına i'ızcn drniliı·di: Kızıl - üzen, Alnznn 
(Alan - üzen), Toı·knlı - rızen, Hnını'J - üzen v. s. 
Kül'' i'! n <' .·ki ismi dalı i Küı·-üz n idi, bu kelim 
Fı· JnklL~rd" Kııı·-us ~ekli ni u ldığı gibi, <tı'u plal'da 
da Küı·- zen ~ klinc girmişti. \.ı•asın da e ·ki ki
taplaı·da isnıiııin Am.rene- ( Arak-~ene) ş - Idi nd 
kullanıldığı nnzaı·ı itibate alınıı·s·ı, bi'ıyüklü kü
çliklü Az rbaYı·nnd·\ bütün c;ay l arın isminc üzen 
d nildiği talıakk ık etmiş olur. 

KABALA- 'Hiıut Kabale k Jimesinin kon-
trata mana · ını if~ d ttiğini ·ukarıda güı·dük. 

ALLAN- alan kl'limesi gerçi bugün aı·tık 
k~llnnılmaz uiı· k :>Jime olmuş ·a da, fakat 
bır takım co~ı·n.li isimlcı·cle lıi\.la mahl'uz bulun
maktadır. Vaktile ülkemizin Şimalmda yaşa
yan vahşi daglılara ( asetiniere mi?) Alan, 
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yani h· ydut ve onlorla bizim hud ıdumu-
zu t .,kil ed n Alazan n lırin d Alan-üz n 
d nilirdi. Bir zamanlaı· lıudutlarını Türl manlardan 
kurta1'rnak i ·in lraniler Şir andan bir ·ok tlll'l< 

kabil ler'İ lrana nakletmişler,di. st rahattan Ho
ras.ana kadc r· hudut bo 'U nda vünıd getiı·il n bir' 
sürü '• ir an, Bibi-Şir an v sı:ıir Şin·anlılıwı an
dı re n ş hirl r h p bu t. rikil m yda ı a rt tiı'ilmi.
tir. ·ter .. tbatta vatandn..,lurımız Yomutlaı·ın akın
ıarına karşı eddi lskend ı·i nndıran büyük bir 
.. edd in a etmişlerdi. Anla.,ılun vatandaşlarımız 

oı·ada d lıi ·apul u Yomutlc ı·a Alan d m g başla-
mışlar ki, onlar· karşı yapılan bu s dd d 
lü~d-alcuı d nilmi tiı'. ugl'ın d . ·t t'Hbatta bu 
luılcl •ı'in nk· zına Kızılıılan d nilnı kte lir. 

em k ki geı·Pk yuı·dumuz dahilinci ger ks 
h·:ı.ri inde dadımızın alan k -limesi ·apul u v 
haydut makamında kullanıh1n bir k lime oldugu 
muhakkaktır. 

LI< A- bu k li m d şimdi li ·anımızda 
lmllanılınaz olm u.., tu e, fakat bugCm Anadolud;:t 
knll· nılan Lu kelim vnktile bizim şiv mizd 
dalıi dokuma dık rnana ını il'ad d rdi. Klapı·otlı 
~ ~ ndi 'arım a ıı bundan vel Azerba ·anda 

atalar . özü toplark n, bu k Jimeye ait bir· söz 
zaptetmişti: 

Bir~ttlılıktan ise-ertlfalık ( culfrwtltk ),, 

Vakti! Azeebay ·and: çok revaç olau bu 
k Jim atalar sözünci znptedildi~i gibi bir çok 
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cogra!i isim] rde dahi gö.~t rilmiştir: Culf'a adlı 

Aı·as üzerind el'an büyükc;c bir şehit' vardır'. 

B ER D E- İsmini uıınttu~unı bir e ı'ın eni 
lıocası yazıyordu : Araplaı·ın Bcı·do ynptığı bıı 
kelim türkc;.cde biı·-de imiş. Şclıir o lwdar gnzel- • 
miı;; ki lıedws geliniz bir-de göı•ünüz deımi~. Tıpkı 
Ba.il şehrine verilen isim gibi. 

Müstcşrik Gan 'a göı·e "barda .. r '\CD türk-
. ~ sinde :-;alı il dem !dir. Şim ı li Kaf1w~-;ta büyük 

n lı i derin salıilinele ot uran Ç rkcsleı·e bu taı·ikil 

Ka-barda yani :ahilcl yaşı:ıyaıı el'l\.L'slf'.l' d -
nilmiı;;tir. Mneı:u·h~1rdn d<ılıi böyleKa-barı denilen bi ı· 

k biknin bulunduğu görülmi'ışti.'ıı'. Yani Beı'de, 
. ahilde buJnnan biı · şclıiı· demek olduğu. ktı\'

v tl zannecli lrnckted ir. 

G A Y I T T I - Bakünün yanı bHşında 

akan Sumgı it çcıyınııı ismının ti'ıl'l.; 'l' olduğu 
Yan v.·ki t~ıı·afında.n i:-;pat edilmi:;;ti. Yağınurlar
dan husulc. gelen bu ·ay, kmaldık zarnnnında 
·ulı:u kesilin · alın li, su gnyıttı, yaııi g l'i döndü 

d ı·miş. Bugün bile şivemizele dCınmek kelim e:-;i
n t rı ~ ilı n kullanılrnald·ı olan IJu kelim •, Ar
tan zamanınd·m kalun mrılıirrı keJiıneleı ·rt-'n biı'idir . 

. D E M 1 R KAP U - Taı'ilıin zapted m diği 
B ·kı bir zamrmdanb ri y l'ii alıalinin D ı'bent 
ş hrine verdiği hiı· i:-;i~ıdiı'. Araplaı· g !ince 
B.abrılevvı:ıp ve Babülhadit d dil r. Yani trtl'kçe-
11111. t ec üm si ni yaptılar, l'aı'i ice ;la n Del' h nt 
1<elımesi ef vii r zamanına ait yeni biı' k limedil'. 

3 
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Ş A H - Arr·ın hükümdarlarının e le 
Ananşah ve sonradan Şirvanşah unvanını taşı
dıldarını a.., · ~ıda gür ~iz. 

Mü 'teşrik H val on taraf'ından bu k -Jim nin 
türkç bi ı· k li me oldugu i. ·pat dilmiştir. Türk-

I' ilk öne hükümdar·ların: Şah d rl l'miş, . on
radan Hakan demege başlamışlardır. Haz r Türk
I rinde Hakandan ._onra g l n n büyük fımie 
lşa d nilirmiş. 

Zamanımııda bil orta A ·yada Türkm nl ı·in 

ht\Ja kabile rAisine 1 cuı d dilderi d nazaı'ı itibar 
alınır. a bu k lim nin lıali s muhli bir türk ke-
lim .·i ldu~u tahakkuk tmiş olacaktır. 

K 1 R V g - l'ınn t edil n ·ocugun k mba
rozlugunu yapmak · nı· ti l akrabadan fazla akraba 
olan adam. Bu k Jim grıı·cü, rm ni, kürL vs 
komşulaı·ımız· dalı i bizdrn geçmi., til'. 

T Y - Dl1ğiin v · bunun kadar· büyük 
zi af tl, 1' denilir. r aı'gı'ı ı La ·ın, üney V • 

Bu Arran zamanınd·:tn li anımızda kalmış 

olan belli başlı k -lim 1 rin bir kı mıdır. Yur
dumuzda, bnlun ·a dık daha fazla. ını bulup çıka-

rırdık, fakat şimdilik yurdumuzun hari ind v 
V ı;;aİtsiz}İk içind bundan f'~ z}a 1111 ıkarma!5a 

imkan bulamadık. 

nı k ki dünkü Arran jJ bugünkü Azer-
b ycanın ara .. ında, bir tnkım allarn lerin ayık

ladıgı gibi, bir boşluk, bir uçurum mev ut de
gildir. Bunlaı' birbirinin tabii temadisidir. . 
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Başka tüı·lrı de olamaz lı ! Volge:tdan g len 
bir avm; dinl ı asıdnrea buı'ada mev udiyet
l·rini ınulıal'uz·t deı·k n, lı int tü ~caı ları zama
nımıza kuuuı· Lurada ·apa saglam kalmışken, 
kot:a bit Arrcm milleti lisanile, kitabile kayıp-

, 'hu·a ı.u ka Yu ş tu'? Ya n old u ? Bunlardan hi (( 
bir kişi de kalmadı mı, dersiııiz? 

Bu nn,zariyeler si. ·asi maksatlada c~ıkarılan 

uydurm·:ılardıı'. Mak · ı-11laı·ı bu güzelim ülk yi 
kendileri n mc 1 etmek, v" asıl mal ahibi olan 
y .di · haliyi de :;onradan gelme yabancı bi ı· un
:·uı· gö termektiı·. Dagdaki geldi bağdakini lwğdu 
kabilinci n bir ş y. T::uilıimiz bi:ce lıtd{im olan 
mill tl .r mü t :;;rikJ ı·inin elind .., bulunduk a, biz bu 
gibi talıı·ifatlnı,dan lnırtulamıyacagız. Fakat mah
kum mill tlcr d~ gayr'et derek büyük alimler 
yetlştirirlerse o zaman vn.ziy t. d ğişmiş olur v ~ 
hakikat da oldugu ı:ı·ibi m yelana c1ıkar•ılır. 

ARHANIN HODUTLARI VE ŞEHIRLER! 

Aı·aplar Ar·ranı gösterirken, daima Azerba.
can hudutları dahilinde olarak gö t rmişlerdir. 

A. t hri, Mesalikül - Memalik adlı eserinde 
Az rbaycan ş hirlerini sayıp dökerken Arran şe
hirlerini böyle göstermi., tir: 

1 
«Mugan,I*]Be1'dc,[*] De1'berıt, Tiflis1 Bey le kan[*] 

[*) Bu şehirler şimdi harap lmüşlaı·du· v mevcut 
degiller·diı·. 
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Arran lı ıdutları. 
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Şemıtllı, i*] Şauron , 1*1 Şinxuı, 1*] K almlf', GenaC', 
Şl'nı/,· /ir, Jfucimn (Nu f, r:ican o/(l cah) os.» 

ElkazYini, Asaı ·Cıl-Hil n.d ve flıbaı'Ltl-lbad ndlı 

l< itabııı chı diyo ı · ki: AıTn.n -nahiyetün min Aı rbny

ı ;;ın ... bilın. müdünün kcsiı·ctüıı ve k:wyetün Cenze 

(Geııec) , .n Şirvnn vo BcylPI< <ı . n. 

Ynkuti, MuaC"rimrıi-Büld:m eserinde yaz ıyo ı' : 

«AI'I'(UI-Cr>n.Je ile .)enı/,,/r ce Brylekou şehir
lerin e nw/r'/,· o/((n bir iilkerlir, lmn A ~ei'IHl!Jr'a
nındrtn A ! 'tt.~ nr)lu ·ile O!JT 'ılnuşlu '. » 

Aı·ı:tpların gi)st-- ı·digi bu lıuclıtlnı·, v ı'upnlı-

l a ı ·Jn All.ınnia diye :ııı l:ı. t.t ıkl a ı ·ı I HıduUn.rın aynıdıı·. 

Şrıplı e l i knl:ın Tii'Jis dr dn l ıil olmak lıZf'I'C Aı·ı·an 

Albnıı i ·t'nın nynıdıı· . 

Albania'nın mc ı-k l'zi K n bHlc idi , Ara plal' da 
bn :;; lıı ·i aynı :eı·dc bulmuşluı·dı, fakcıt pek çok 
. ünük biı· hald olarale Vakti] ülkenin meı·k -

zi olnn hu mcşlıu ı· b ldP Aı·aphw zamanı ikinci 

sınır bi ı · ı;;dıi ı · de ı ·j5'esin e i nmiş v" yeı·ini B l'do 
ş<'lıı·iıw tı·ı·kdmi~ hulunuyonlu. 

BIO:HI>l< - Astelıriye göl'e o zaman Şal'lda 

E ry \'e fsl'nlıtınrbn sonra hiı·inei !;if'lı irdi, etra fı 

şil bağlnı·la kuşanmı!;i ,. • güzdlig il r şö lıı'et bulmuştu. 

Huı·3d::ın ı~ ıkıwıhı n eeviz k stnne, kı z ıl cıl< v incir 
gibi yemiş!< l'i nıaı·ufhı. Kıynıe t tar ipPkleri İrı:ı. n , 
Hindistan \' ftnğ::ı kaı.hıı· ilıı'a\ edi lirdi. IÜıı' su
lcuından biiyük milda.rdn. şumınhi , ziı·e l,An H:~ i:;;u-



b t l*J d('ııilrn b:ılıklnr l:ıluırılıl'clı. Şehı·in Kuıt
kapu. ·u f·ilıctind, zaman zam un u üyük panail'l 'l' 
kuı·uluı·du bu panail' tn. tı·Hkt· n taf·iı·l ı· g liyol'du. 

in._ atları ve katıı·lan ı:pcşhuı· idi. Hükümdnı·ın 

hazin si Şamda .ad t oJdu~u gibi burada dahi a.
mid ci nıiı · Rand ıklaı ·dı:ı · akJanıyı rdu. 

Bugl'ın Azerbuy ·anda. bultmmuş ohnlar mu
lıakl<ak biJiyol'lar l\i lınlft Ber l·d Ağdam punaiı·i, 
m şlıuı· ipE>ld ri ve .·uiı· hu.·u atil ı·aplaı·ın taı·if' 
~ttigi Beı·d e ·i ayn n andırmn.ktad11·. Yemi .. ; ilırn

catıylu ip kçilik l'an burada alınlinin başlı a 
işleı·ind ndiı·. 

, Vakti! Berd " Tı·n.hzon, B·:ı.ğda.d ve D r
hent ilf' büyt\k ,. işle k , ·olln.rla bağlanmış bulu
nu ordu. 

Bu kadaı· şülır'-'t almı..,· z ngin bir :;; 'iıiı· 
Em vi] r zanı<-ı.nı talırip eclilmi:;;ti. Aba i'.İl ı· znmn
nı t kraı· inmı· edj}di. Y ni d " ll Bercl padı. arn k. 
eski lıaJini nlmnğtı ba~ladıysıı dH. ilel'idr zikı·i g -
•; cek olnn rus A ln nlaı·ınrlıııı sonı·n büshütJın lın

r'IP oldll VE' hiı· dnlın h lini doğnıltnıı ğ<t muvnr
f'ak o l aını.ulı. Şiı·\·anşalıhl'llı da mel'kezi buradan 
Şermı lııya n::ı.klediliıw bttı'Hsı bcvbl'ıtüı ıııetı·uk 

olaral , al lud hiı· l<öyd n başka biı· ş .Y olamadı. 
Bu ko , şimdi de yuı·dumuzun şi1·in kü ,1 ı·inden 
birini teşkil etm kt •di ı·. Eski .., e lı ri n bu mda enkuz ı 

il güz 1 bir kule ·i kalmıştı!' . 

. ,nmaya, ıı~etr·ina \'e okıın dediklcı'i 
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Acnba Berdl' nr deml'ktiı·'? 

M. Badold diyol' ki: <ı.Sa.ı..ı(/niler Pal'l"o tle!'

/el'(/i, .Am fJlru' Br>rtle (B(// -da) !JII t!ttlur.» F<ılw t ne 
müıımwbotlc?. Padav- Pal'tlıav, polılcvii'L' Pnr
thian (Pal'l'ian) demektiı·. Pnı-l'ianlaı· ise yuı·dumu
zun Pzeli dl'ışmanı idiler. Alb:ı niıı 'yı eld1=- etmek 
için Romalıl~u· ile 1;ok çn.ı·pı~;dılal', Pmeklcr :·mı·ld
tileı·sfl de bir ~ey yapamndılnı·. Yani Allmnia'yı 
işgalP mııvatTak olamadıl(;]ı'. Hal böyle ik ·n nasıl 
oluı· da P1·dndımız kendi di'ışınanl:tı'ının ismini ııı<'ı'

kezl<'rinc Vl'rmiş olurlar? Kabil ın i'? Biz buna 
lıic;. de imkan veremiyonız. Bu nnzariye kelime
lerin iltibasındaıt çıkru·ılan ı:.ok yanlış bir l'ikirdir. 

Ayı·ır n Eımeni leri ıı de 1 ıı ımyn Pal'ta ,. elPeli ].;
lTi iddia olıınrnnktadıı·. GCıya hiı· eımeni kalıl'a
m<ını I-:Iaı·tu tamf'ından tesis edilmiş olduğundan 

htm~sına Paı't:.:ıv clenilmis. Eı·meni dostlarımız döı't 
' bir tarafiınızı <'l'n enilikle nliikadaı· gösteı·mı kle 

biiyük Ilayıstn.n yapmak yolunda uydul'dukl~ıı·ı bıı 
s::u;ımılaı· üzeı·inde bilmenı ki tcvrıkkul' dııwğc 
dc~ğpı· nıi? 

Hnlısct.tiğiıııiz bu deviı·de nıpvcııdiycti dalın 
olınıycın Gt:ııTül•ı· ele Beı·dc• alıakkında bir takıııı 
huıın b<•nzer ına~allnı· süylul'!Pı·. 

Fakilıctil-Heıııedani y:ızıyoı· ki, Bel'de de Deı'
b nt gibi Kı=>ykubat taı·ul'ındaıı tesi~ edilmiştiı·. 
Fakat buna ı·ağmen ttlimlcl' 1:31-'t'de'nin Keyku
hattaıı <;ok ovel nwvcut olduğunu idelin edrl'lPı'. 
Aıılaşılaıı Sn~anileı·dcn eve! meveut olan HPI'de 
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ş hl'i yalnız onlar tarafından tamir· dilnıi., tir'. 
Ar'aplrımı tarif ettigi bu meşlrur B"l'dc .,rlwi 

o zn man Arra'nın rııerkPzini t<'.., kil eclPrdi. 

AHALI SI 

Çok te s ürleı· edilir ki roJ'li alıali lıakkında 

Araplar da p k az mallınınt vcrmişleı'dir. Acaba 
nsırlıcu·ca ic;iml otuı·duldm·ı bu ylll'dun li~anı v' 
kitabı hakkında n den lı i ı· lı ab ı· Yer-mesinJet? 
Astehı·i eliyor· ki : 

« l\lfw •ağw1a-ru·ap o e rı cemcr• , De u i ldc-('J'nu'
nice, Bere/e ile etl'(ıf'uıdcı-aJ '!Ytn ' ca honu:;.w·/(11 '». 

J• akat bu Arı·an'ea konuşulan lisan n' imiş 

ne . lil'iarıı imi., kimse bir şr.y . ·öylemiyor. Alnıu

ka'ddc~· l · :-ızryoı· ki: 

«A,·ran' Ja ClT'ıYuıco /,·o,mşw·hu · ce /, nJttlŞIII '

ken (lelu;e!r>rile) in::.ana Horcu.:anı !t cıiıl'lrttt.'jOI'Iw ·, 
falwt ayrıc:a bil' (1~ acemcf' chıhi uilirlel',)) 

Mahlnın. Horasan o zaman tamn.mil, Tüı·k 

idi vo h p türkçe konuşudardı, şimdi burası 
krsnı n f'nrisil 'şmiştiı·. Acaba mullarrir· I-Ioı·nsnnı 

hatıl'latır· derlı: n HoJ'a. an Türklerini mi hatıl'la

t.ıı· denwk istemiş? I im bil i ı·? Her halde bu 
muammn du halledilirse, Y :movsl<i'nin keşl'etnıiş 

oldugu Alhnnia - Al'ı·n 'nın Ti'll'k oldugıı ].;pyfi.wti 
bir daim Arnpin ı· taı·af'ından tasdik dilmiş o]a,' ;ık1ıı·· 

Ş tR VAN - vilaycti. Anı~' nın merkezi Her·de 
olduğunu yukaı1dn gösteı·miştik, fakat bu vaziyet 
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0-cu a. T:ı kndaı' d varn cdcı· v ~ bımdnn sonı·n 

vazivct d ği~miş oluı·. ScH·.idil ı· lın.nedanı T b
ı·izden rncrkezleı·ini B<'rd •'ve nnkl 'dinı:,e Şirvan

şalılaı' bu tazyik knı·şı~ındu payıtalıtlnrını Şemıdıı 

.,' lıı'inc kö<;dtiı·il'l ... r. Bu su r< tıc• ~iı·vaıışalılaı·ın 

· tıı·dıı iki pcırc;ayıı <~.YI'ılmış oluı·: Şiı·, ·nn ,."Ar-
. rnn. Krıı·'rın Şimnline - Şiı·,·:ın clcniliı· \'8 Şiı·vıııı

şahlnrın idnı·Ps i nltıncln kıılıyoı·. 1\i'ır ' clı>n Ccnubc.ı 

doğnı ta Aı·asa kadar- eski:.;i gibi Arı·nn dPnil
nıcktP de"cırn <'diliyoı·sn da,bıı defa dı ğnıdnn doğru· 
·n bunısı fran ı\zpı·bay~anıncı iltilıak <·dil 'ı·ek oradnıı 
umnı·ü idar<' Nlilın ğc ba')lıınıyoı·. Yani evelee 
buı·ası tck bir AıTan ,·ilay<'t i tPşkil •dı>ı·kPn, şimdi 

Arı·un ,. 'Siı·,· nıı din' iki vilnvPt< luksim lunııvoı·. ' . . . 
Bu \'aziyct mpbıı·dan sonm . 'ckuk \ 't' Mo-

ğollaı· zamrınıncia dnlıi c)pvııın Ptınişlir ziı·::ı Teh
ı'izd oturnn köçeb • tül'k kal ileleı·i i~iıı kışın 

biı' de münaı;;ip bi1· kışlak nrumak m (·bııı·i.wti 
v::ırdı. Bü. ı . bir k1şlak da n.ncıü: zenğin 1'1':ın 
ova ·ında. bulunuı'du. Nill'kin1 cll• bulduhıı·. BiLI
IHu·c S lnıklal' bm·a. ınn Kamhağ d nwğc bn:;;
lndılar. ,·e lı:11ıl lis;ınıınızcln bıı k<'liın \ıTnn k(
Jimesine t reilıcn kullnnılrnnktcıdır. Aı'nın k<'lim si 
is Yilny<'t ismi olmaktan kuriulmu~, sad re kış
Ink krlinıe. ·inin ıni'ıt 'rndif'i oliwnk li. · rınını ı zdn Imi
mıştı ı'. 

Hnnıclullalı 1\listufl cliyoı' ki: 
« E~ kr•tuu·i ati/· Ams ta avi Kiit ' - /ı('r;nilneh

,,eyn - cilfi.'Jl'fi At 'I 'WI r•st » vr şelıil'i<'l'ini cl(' boy! 
göstPI'i.)'OI': 
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«Brwireoan, Be1':.en, Bilfr.'>ilOal', Malımuta
' i/.ıat, Hemşire, Be!flef. an, Gfncf De BeT>cle.» Şi r

an hakkında da diyoı· ki : 
«Şirvrrn ez kenari abi Kül' ta lJet'bent-Babülavvab

vilayeti Şirvan est.» 
Bakaye, Şemahı, Kabale, Firu.:.:nbat ve Güştnsrfi 

diy burada bulunan ş bil'leri göstetmiştir. Haft
ikJim yazıyor l i : 

«Şiı•tJan esi ir/Nı biJ> şekri1ı ismi idi, şimdi hir l ru; 
ehirlerle oyı·tca bir vilayet teşkil edel': Baka, ilreş, 

Şema!ıı ve Kabale şehirlerinin en hayağadür .» 

Böyl · ülkemize na. ıl AlbFtnin, Arran v 
Şirvan (*] denildiğini gördük. 

lmdi bu . urdu idnr tmiş olan lrl'ıkümda rl ~w
dan bahseel lim. 

[*J Ş 1 R VA N - ne d'me/,.tir? 
Bu i' imd bur·ada biı· şe hü· il f' bir· Yilay~t, bir d • 

'bi ı· hanedan ol dıı fS:ı ınu gördl'tk. Alimleı·d ~n kimi bu 
k limenin Anuşir·evan i minin bi ı · iştikakı oldıığunu, 
kimi Şir - ar lan, an-yurt yani ars lan l a ı· yurdu mana-
ını ifad ettiğini gü._ter·iyorlar"a da mukni olmarlı-
ğından l·aıt'i bil' ı:ı.e ·övlenernez. Şair• Hakaru divor ki: 
bumsı ''Şe r-van , Ck''tülü,k yurd u) idi.Han 1h. itan "İ·Iayro~ 
Yan ., ( iyilik yu['du ), hat1a « Şeı· f -van » - ( ~ refler 
yurdu ) yaptı. r'I'Ie 'udiye göre bu kelime ilk hüküm~ 
dar i mi imiş, soı1ı·adan bütün mill te alem olımı ~. 
Fakat Baı·told e a.i l'lerin • göı·e bu ülkenin lıü
kümdarlaı·ı evel e Aı'ranşah unvanıru taşırlal'dı, bilı1Jıaı·e 
bunların taşıdı ld aı·ı annaya mebni bıııılam Şiı·Yan~ı:ıh 

(Şiryanşalı ) unvaıunı vel'rni l ı·diı· . Bu nazıwiyeüen 

anlaşılan Şir·vanın a.rma ı aı·slaıımış. U halde S fevilel'
den ~onra teşekkfll den lr·an ar·ma ına ne diye arslanı 



Şirvanşahların 
BlRtN l ME .ust H ~E D N I 

Al'apl:udan ·ok v l ve onlaım g Jdi~i za.man 
bu ülked Şiı·vanşah H.kabını taşıyan hüküm

·darlaı·ın uınurll idR ı· ettikl ı·i gr r'ü lmü.,·tüı'. 
İbn! - Hordotbo diyoı· ki : 
' A:;crlm,!Jcwıda l endi Şalundan ba ka, yinf 

~)alı wıvcuun t. tm;ıycın Şit~yo tı$ah ( Şi r can alı ), 
Alunşah, F ilatışnh, BuwYmşah,Bcu·fiken '({ h (hudtıt 
boywıda /,·fiçült· bey! e!') , gibi IJil' ço lt /liilt'ir.mcl((f'-
1 (( ,. ı W'llır.,, 

Şimniden g 1 n baı·brıı· akınlarını dur·duı'mal 
maksadı la bir zaman Kafkas dağlaı'ındn t . j,, 
·edjJerek 'Üksek Şalı unYanlal'ıvlfl t şvik dilen 
kilçük Dağı . ·tan b . ·lik! . ı·i ~ii'ndilik bizi bu mda 
altıkı-tdur d m z. 

Gay miz , irvnn:;;ttlıhıı·ın zulıtn'li isl8.miy d •n 
asıdıu· c v 1 bur·ada meveut oldııl<h rını ispat 
tmek til'. 

okmnşlar '( iı·anilcı· ara ·ında ::;ö,v lenilen hikayele ı·e ba- . 
kıllı· a, 1 r·anın a · ı 1 arınası " güneşmi .. arslan i ·c giır 
vurlar·a aitm i ı;;. iranileı· bu g~civ ul'hm maglup ~diıwe,, 
kıc•ndi güneşl l'ini · on laı·m ar lanı üzerine bindirmi lt r. 
A ·aba bu baVul'lar l<im olsa g r k·~ Dir·ileri şüyl • dur-
ml, ölOJerine bile ralıat. v •Pmi ·er· J.; , y !'in altından 

çıkar·makla birer bit·e l' yaktıkları Şirvan ·alılar olmasın'? 

Her hald l ctkiğe şayan bit· me 'el diı·. 
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HaHa bir zaman Sa anileı· m mlel< tleı·inin 

Şi malden müd H faa:sı ic;,in, Şirvanşalılarla anluşmak 

ve burada bir t::ı.kım tertibat nJmak meeburive-
v 

tinde bılmışh. rdı. O zaman Hnzederin nkınlrmndnn 
kuetulmak için her iki taı·al'ın da bir a.ıı evel 
anlaşması lazım g liyordu. Bu rnoeburiyet sai
ka · ıyla. Sasanil ·r hududu 1ahl\im etm k ve lıudut 

bo tında yaşayan beylerı tnltil' etm k işlerini 

kendilerine gaye cclinmişleı·di. Bu cümleden olarak 
Sasaniler yerli beylerin gönlünCı yctpmak için 
ar~dan, fil, öküz r =- mini taşıyan ayrı <1,)Tı sanraklar 
h edi, e etmi., ler·di. 
Bunun üz rin , beyleı·in aldıklaı·ı bayrak ve 
aı·mnlaı·a güı· onlar~t birer Jtılap veı·ildi: Şirvanş::ılı, 
Filunşah, Buğre:ınşalı v:. 

At'Hplaı·dan ev 1 bm·adn kuı·ulmuş olan 
lıaııedanın m nşei m r1 lıul olduğundan, bu lıane
dancı Meeu~i hanecin nı cl meğe ka r·aı· v ı·ışınıız 

mnllım. 

Bu lıan dana ait Şirvanşalılnrclan yalnız nJtı 

kişi bıılıınmuş, mütebakisi yine nı \·bul knlnııştıı·~ 

f Şii'L? (/,ll?irt/i , 

2 - ~..'$el1 !'iycu' , 
~~ - Filanşah , 

--1 -Haşim, 

5- Ali, 
6 - Nfrı/wwt. 

ŞtRVANŞAH-5'32 

M. Dom 532 Ütı'ihindf' bumdn tın1uı·ü idaı·e 

eden f;iirvanşnlı adlı biı· lıükünıclı:ıı·ın üzeı·inde t -
vakkuf d rek diyoı· ki : 
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(<Sin'flll lllkesinin ilk /ıiikt7/llrlan Sin·anşalı is111i11i 
' ' taşt!Jan bu ~altu · re snnrarlnn bunun is111i alıfaduw Irikop 

nlarak ue{'llltŞfil'.» 

Mfıst ·ı;;ı·iğin bıı n:ızaı·i · e:-;ıni biz lııç de doğı·u 
bulamadık. Zim i l eı·id' dalı i H)TH:.a güı·rılrı·og i 
gihi, mi.'ı\' ~ıTilılcr ı;ok def'n. yul'durnuzun lıüküm

dal'l<ll'ı nd cı ı ı balvedcr·kcn isi nı gösÜ'ı·m den sn.d 'c·e 
Şirnınşalı d miş g c;rrıi~;dcr·. Yazll'ılnl'ırı bıı gibi 
ihmal Ye t kasülü taı·ilıiıı karanlık deı·iıılilderine 

gidildikçe !Sıkhışmaktadır. 
Onun için bu Şil'\ranşah kelim si burada lıü

krımdaı·ın ismi olmadıgı gibi biı·inri lıükümdı:ll'ln 

da ncınıı değildiı·. Bu kelime mutlaka meeu!S'İ de
diğimiz bil'inci lıanedaım mensup bir lıüki.'ıındnı·ın 
lıl.kabıdıl'. Fakat Şit'vn n:;;alı lttlwbıyln. n n ılan bu hü
kümdarın i ·mi bizc·e ~imdilik mef;hulduı·. Bunun 
gibi m ~hul kalan v0 ondan dul ın ev I huı·nda 

unıurü idı:u' etmiş olan nir' Şiı·vnn.,ahlnr val'dı ı· 
ki yi n bizr.e m c<l uldu da ı·. 

Eski taeih kitaplarında ilk bulmu.; olduğu bu 
Şirvnnşah hakkında bu maltımatı vcrdikt '11 sonm 
Dom omun ın nşei ll'tkkındu diyoı' ki, aliıni ·r 
Şiı·nmşalılaı·ın mem;;cını Balmını ubin 1*1 
t nsip l'dcderse d -, bizc·e şüpheli oldugundan bu 
hı ı ~ usta şimdilik kat' i bi ı· şey denilemez. 

Yukarda bahsi geçen bu Şiı·vanşalı az bit' 
zaman i ·inde hudutluı·ını tevsi d ı' k, Derbt.nt 

l*) Balıı·amÇubin, - Sasani l ı· Lwdusunda namclaı·, 
tür·k kumaııdanlaı'll1dan en manıf' o l anıdır. (1\i ı·k . uı·uu 
3-1 1334. ) . 



46-

kale ini da bu . ·ır·ada zapt v kendi yurd ma il
hak tm iştir-. 532 ilc 57H · n ~1 ı'i uı'asındn va ki 

lan bu işleı·den g::-ı rı bu Şirvanşah l ınkkında 
1 a., ka bi ı· malumat eld dilmemiştiı·. 

Dorn'a gör irvanşahl:w bu h\hıbı 532 ta-
rilıind n ·onı·n. almışl:ır. Hall uki bu tariht n da
ha ve! . a aniler z .. manı bıı l~kabın burada 
mı:: him ldn~unu biz ul<a.rıda ğüı· lük. A abo bu 
ülk nin hükümdarları bundnn vrl ne lukubını 

taşıı·laı·dı? Bal'told M 'udi. 'e istinad n di ' Ot' ki: 
«A,•ran lıakamdarlart evelc ' sade Arranşalı un

oanuıı taşırla1'clı, onradan 'il'oanşah ldkalmıı taşnııağa 
başlad1la1'. » 

D rnek ki le ıTan'ın hükümdal'ları cAı·-

ı•mışah ~ un anını taşıyorlaPdı. Fakat nrudan 
a ani] r z m anı, yukarda gö. t ril 'n :s beplerd n 

dolayı, 'irvan., ah lakabıyl .,·ül1l' ,t bulmaga başla
mışlardır. 

Ş ı HRlY R-642. 

M zkur Şin·anşab v fat diı ce,yerin h lerl l'i 
g c;mış d maa! ı.; f b ml n rm ismi d' meçhul 
kal mı., tıı-. 

642 tarihinci , Araplar geldigi zaman, bur da 
Ş hriyar ( Şehrizat) adlı bieisinin umuı·cı idar 
ettiginden balısed rl r. Acaba bu Şehriyar kim 
imiş ? 

'' T b riy , gör , 42 de Azerbaycan hü
kümdarı olan tsf ndiyarı esır ettikten sonra 
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Araplar Der'b nt üz t'İne 'Ürül'l r. Der·b ntt buiu
nan Şehriyar ise, Araplarla mücadeley luzum 
görmden, onlarla anlaşmanın yolunu bulmaga 
karar v rir v onlaı·a d "r ki : 

' ' Biri /-la;;er digeri Alan olma/i: ü:;t>fe iki büyük 
düşmat ı ka1\ ı ında bulanuyo,•u:;, bunlar yalnı;; bi;; im le 
i;;i,ı değil, bel/ci batarı clü11yanın düşmamdır, ldkm 

bunlarla kinısr> başa ı;t kanıa;;, bunlat•uı hakkından yal
nt:t bit yeT'liler oelebiliri:;. Onun için oet'gi oermek 
yerine bunlarla nğraşmak ve hadutla,., korumak va;;(f(•si 
ni bi;;e bıraku·sam:.: daha karlı çıkarsınız. , 

Ş lıri,yarm mak adı milli müdafaanın tenı li. 
olan . ·lehayı elden bırakmamak idi. 

Arap lmvvetleı·inin kumandanı Şel11'iyarı-
bol bol ikram v iz z etmi., v t klil)ni maka
mi Hül fata yazarı:tk, Hazr ti meı·d n muvaJa
kat e v bını alınca, d rhal Ş lıriyarı o zaman 
mntat olnn ,. ,rgilerd n a~ tmi. ti. Bu usnlun lıa-
ırh n -ticel ri görOldügünd n b ilahar bu u. ul 

Kafka. daglarında bulunan bütün küçük b ·lik
ı re dahi tatbik dildi. 

Bu .tarikile Araplaı' , burada daima ask ı· 
bulundurmak külfetinden kurtulmuş, Şirvanşah
lar da, kı m n ol un milli i. ·tikJallarmı kazanmış 
oluyorJaı dı. Tıbkı. a aniler kaeşı ında ·dadla ı ·ının 

yaptıgı gibi . 
. E. ·ki den irvanşahlar k ndi istiklallaı·ım il~h 

kuvv tile müdafaa d r·l rdi. a. aniler zamanı bu
nun para edemiyec gini görün e, 'irvanşahl 1' 

onları siyaseten elde eder k istiklallarını u ll ı n 



- 4ı 

kuı·tar·mışlaı·dı. Şimdi bu dünyayı ~ilip süpüren 
Aı'nplnı· karşısında, tekı'aı· bu zeki Şiı·van.., ah
la!' onlaı·la anJ::.ı.şal'ak istiklttllarını kul't·ırdıldarını 

goı·üyonız. Şiı·van.)· alılar buııun saye:sindedir ki 
binler ·e sene rb ~t yaşamağa muva!Tak olmuş
laı·dır. Bu hu~usüt Dorn diyoı· ki: 

'' Şiroanşahlar dilşma n la rı lm rşı~ındu ya 
ar;ıktwı açıga onlurı tepeliyercl, te!Jalud ,..,iyw.ıct n 
elele ederek kendi istild/11/arım lmrtru'lllllğll nıu

vaffcı!.· olmu .~lru ·dw, 

ŞlRVA t ŞAH ŞEHRlYAHIN KIYMETTAR 
Yüzü Ct 

«'l'eb 1'i r » göre, aı·:ıp kumande nlarından 
Abclurralıman Habiy biı· giln Şelwiyann paı·ma

ğında gaı·ip bir yüzük görmüş. Bu yiizük gcın

düzl yin grıne. gibi, geceleyin de ntBş gibi pll'll 
ptr'll pıı·ıldarı ı ış. Kumandan meı·ı:-ıl\ -d r k bu 
taşın neı· den g tirildiğini sorun a, Şehl'iyar bu 
ta.;ın Yaf'.u~ - Ma ·uş [ * ] dağlamıdnn g tieildi
ğini anlatmış v daha fazla izahat verebilmek 
için kendin bu taşı g tir n adamı da ayrı ·a tak
dim tmiş. Abdurrahman büyük morakla bu Ya
cuş-Macuş s yalıatını dinledikten sonra bu kıy~ 

mettar taşın kaça mal olduğunu soı·muş. Bu taşın 
hakiki kıymetini bilen olmadığını, yalnız Yacuş-

[*] Yacuş-Ma uş, şimdiki Siberi yanın Araplar taı·a
fından veri len ismidir·. 
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Ma ·uş kı·alına 100,000 dil'henı [*] gündeı'ildiği ve 
aı"oı,zi inden g ((ilen bey! ı· d ayrıea 100,000 
dirlıern veı·ildiği nnzarı itibaru alınırsa bu trı.;ın 

kendilıwine 200,000 diı·lıcme mal olduğuıın unlnt
mışlaı·. Bu tn f'si l atı ve!'dikten sonı·a, büyük adnm
laı·a lıa. biı· nezaketl , Ş lıriyıw kendi paı'ma

~ından yüzüğü çıkarmış, kumandanın önüne ko
muş. Abdu!'rahnıan tekral' yüzllğü onun prı ı·ma

~ına g ·iı·in · , Ş =-htiya ı· hayı· •tl ~ı· icinele d miş ki: 
«Acf'mlf!l' rlıtysrt!ru· - Inı yü:ii!Jil ye/ip :ol'/(( 

a!ıl'lordı, Ampla1' ise bunu Hahi/Jin.e im/e cd(tJOI'
lw·, Dtt alicenaplık onlw•dn arken, on/m· billlin 
diinyu!Jı :a!Jfıellnr'!JP nrun:elt.if'IPI'. » (**) 

DERBENT şelııi Derbent'in ~iı·\· nıış::tlılal'a. 
nit oluıığumı yukaı ·dıı göı·clük. Bıı Y:1ziy t ş lı
rıynnn zaı J<ınında dnlıi üyk idi, bıındnn :;onra 
dn bu v:ıziyet devam etmişti!'. Fnknt bilf\lın.ı· 

Hazcl'l l'le Aı'apların çal'pışmar·;ı . ıklı-tşın ·a, buı'a ·ı 
bütün arap ku vv tl ı'inin merkezi, ad :>tn bir ordu 
kaı·nı·gahı lmlini aldığı iı·in, 1'1 ent nııınıkkat n 
Şirvan'dan ayl'llaeak al'ap kumandnnlnrı larn.l'ın

dan idaı·o edilmeğe başlandı. « Deı·bentname » ye 
göre Halil'f' T\Jiı·van zarıwnında, yani Şclıriyatdn.n 

l*l Dir·hem - 20 dir·hem biı· dinaı · teşl,il ed ·rdi, bir 
dinar is bir miskal altın mnkabili idi. 

r*J lı·anileı· ale.dıin , bilhas.·u Sasaniler aleyhine, 
bu kadar husumet Ye nefret hesli~·en biı· i;iiı·,·anşahın, 
bilmem ki nasıl olur da, men~Pinin lı'anlı olduğuna ihti
mal ve ı·ilir . l::;im iltibasınıJan çıkal'ıl an lıi';kom de bu kadar 
olur. 

4 
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Derbent'in Ol ea ı ' ins ta rnJınd an çekilen ı·es mı. 
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Inm lıil' nsıı· sonı·n, Şiı·\' itn.,· alılaı· Arnpbı·:ı yılda 

1 0
1
00() <;tıva] buğd:ıy \ t' llltılınl'e lJt' z:nnnnı, kPncli 

kuv,· ı·llı·ı·ilJ ~elt..'l't'k, oıılara pi~taı· vn dünırlnı• 

vıızill·lı•l'iııi .)ıtpııı:ıkln ıııi'ık e llı•l' tı ı1ul nıuşlnl'dı. 

Sl'lı ı · i v;ıl'claıı soıı ı · n kinıiıı Sil'vnıısulı olduğıı 
• · ' f , I,._.J 

lwlli clı •ğ ils<\ dl' , l':ıknt dniıın hıı i'ılkenin biışıncln. 

biı· Şiı·vanşalıın IJlllıınınıı:;; olduğıı ~i'ıplıesizdil'. 

Tlntta o knsıl'gn gibi di'ınya, · ı silip srıprıı·eıı lınzeı~ 

nkıııl:ıı·ınrı knı·şı Aı·Dpl;ıı·m lı e ı· gC'IişindP yı•l'li lwy
l eı· w lın.nl:ıı· hmıl'ıncl:ııı islikbnl L•di ldi ğini. \ 'P bu 
isıiklırılc gc•len IJı"ylel' ııı·nsındu Şiı·vrııı:-;;<~lıııı dnhi 
hıılıındu ğuııu lı<'ı· rl<'l':tsınth mi'ıfıllilkı·· lınlı ' ı ' v •ı·
miı;d<'ı·dil'. Ci!ı·l'ıli'ıyoı· ki n Al'np- [ l<ızı•ı · ııııılnu·cbe-

1 'ı·inin cloğııı·duğtı lH • ı ·t•i'ıı ıH •ı·ı: lıilı: Şiı·,·nnı;mlıb!'l 

mııYııkbiPn olsun idaı·t işluı·indı•n nyıı·:ıtıırımışlıı · . 

I•' t LA:\ Ş. I 1 ( < 4 ... ). D lıC'ı·lH'Iotıın ,·e ı·digi 
mul(ııw tu gı>ı ·p YnLık znın<~nındn . \wıplnl' Şiı• va

na gi 'PI'ken lnll'i:ıdn i:;; bnşıııd<~ · Filn.ı:ışalı ., 
ndlı birisi bulunııyordıı. I• :ıkat Doı·nun dahi pek 
lıcıklı ola rak decligi gilJi ı:ıı·:ılın bıı I•'ilHnşn lı 1\l <'ı·w;'i' 

lınıwd:ınııın nı ensup bil' Şiı·, · aıı:;;nh nıı, ·ok-
1-itt koııı~ıılııktil hıılıııınn nı:ıı'ul' Dil ğ ı kt:ın bı·yliği

nin ı·ı•ıı:-;ı Filnn~alı ını? Bıı ı ~ ilıet dP belli değildil'. 

R42 tnı·ilıindı-• unıuı·rı i lnı ·ı h::ışında gi>rü lrrıüş 

olan bu Şirvanşnlı lı8kkınrhı başkn biı· m<ıllııııat 
vcı·ilrrı miştir. 

Il Şl~f IB:\t MEHMET - ( 873 ) . ' D ı·
bcntnanıe. ye giire 7:~ cl· iş başında Ha..,inı 
adl ı biri. ·i bulunuyordu. Bu Şirvan.;nlı inınl' i:;;le
rile me .. ;gul olmakla şülırct bulmuştur. 

• 



D "rb nt kalesinin ihtiyuçlaı·ı ı ·ın büyük 
zahire anbal'laı·ı yaptıı·mı., tı, ziı·a Del'b nt ile 
onun muhafızlaı·ının iaş . i biı zaman Şinanlıla· 
ra vazife edilmişti. Hatta 73 den so ıwn Bakeı
nün nefti ( gazı) ile tuzu tcı m· ın n D rbentli
lerin ihtiya ·ına tahsi._. edildiğinden, bu ilıetin 
temini için Şirvanşahlaı· . 'anında l!iı· de onların 
v kili bulunu oı·du. 

ALl lBNİ HlŞEM - ( Elhaşim) ( 877-91~l) 
" M s'udl , bu Şirvanşalıın i:;; ba:;;ında bulundu
ğunu habeı· vermişti.Ru. ların dı-ı Berdeye yaptıkları 
ilk(913) akınlarında Şir·vanşah Hiş m'in i~ başında 
bulunduğu nazarı itibaı'c alınıı•sa, heı· iki lm b r 
birbirini tuttuğundan bu Şirvı\nşahın lıakkında 
v eil n malumatın g rçek olduğu anlaşılmaktadır. 

MEHMET [BNt YEZlT - 948. "Mc ·' udl y 
gör· . bu Şirvanşah bida r tt lıudııt har·i ind ' 
bulunuyordu, Ali-Şahın (Hişemin) v fatından soıwa 
yurduna döneı·ek onun verin ge<;mişt.iı-. Dom 
diyor ki: · 

"Mehmet Şah ecdadmın şölıt'etini ihy(l etmek is
tiyot·dn: nitelim de ilıyastna ni.UV(J:fJak oldu., 

Zira bu Şirvanşalıın zama.nınd.ı D rb nt 
tekt•ari tirdad ed ilmişti. Dağı. tanın bie kısmı zapt 
diger kısmı da lı a ı ·a a bağlanmıştı. " Almuğaniye, 
yi ( Küı· ovasının Tifli kısmını) dahi ülke ine 
ilhal< etmişti. Dahilde de bu Şiı·vanşa.hın imar· işl ı·ile 

meşgul oldu~u görülmüştür. .M şlıur « Sav » 

l<al i ( * ) bu sıPada inşa dilmişti. Şemahı şeh-

(*) 1ı·an Az - ı·baycarnnda hala , SaYe" rlı•nilen bir· 
kale Yardıı ·. Balısolun an kale bu mu yok ·a ba ka bir 
kale mi me hCıldur·. • 
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ri de biri taş digeı'i çamur olmak Lızere çifte 
duvadada tahkim edilmişti. 

Mecusl hnned;ınına men ·up olan Şirvanşalı
laT' bunl-:ırdıe, lıaldarında başl<a nıc.-ılumat elde 
edilmemişti ı·. 

DERBENT tSTlt-IKAMLARI 

Ötedenheı·i baı'barlaı·ın yuı·dumuza akın yap
tıldaı·ı iki meşhur yol vardı: bil'i Allan (Dar;yal) 
diğer> i de Derbent boğnzlaı·ı idi. Bu bogazları ka
patmak ecdadımız icin hayati bir· m . 'ele idi. Şir-' 
van.,·ahlaı· daha fazla D ı,be nt boğazil m şğul 
olmak mecbul'iyetinde bulıınuyol'l;,wdı. 

Huı·ada yapılı-m hi'ıtlin istihkamlar üçe tak
sim edilebilir: 

1 ) D rbent (Poı·tn ka.:pia ) boğazını kapatan 
cDeı·b nt kale i». 

2) Dar al (Porta aukazae) boğaz mı kesti
ren «Allan kal - ·i», 

3) Bu iki kal nin arnsını dolduran << eddi 
lskcnd r» (Dnğbanısu) . 

DEHBEN'T KALESI 

Dağlık al'ctzil d nizin arasını kaı atan ve bir 
birin muvazi olan iki duvarl::t Nal'inkal d nÜ n 
bir kule, Deı·bcı.t lüıle. inin . asını t şki l eder. Bu 
duvadaı·ın aı·alığı 455,yiiksekl i ği 12-22,kalınlığı 2-3 
ar·şın kadaı·dıı·. Uzunluğu şimdi iki kilom tro ka
dar kalmıştır·, fakat eskiden daha nzunı ynni d -
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nızın ıı:ııı r katl::ır· uz:ııınıı:;; nlduğıı ,. sonı·adan 

lıi e l'i f)1(} zt>lzel -•:;indo yıkıldığı ınüveıTilılCL' t:ıl' :ı 

f'ından lnıbe l' H'I'İlınekiedil'. 

Bu 1\nl le ı ·in t e tkikilı• P]H'.)' ·ı• muı;;gnl olımı~ 

olun Hı ı ·ezin diyoı· ki : 
<< /J11 rlllt'Ct!'frıt' .C;irı!'l· nlilllat• llğllltll lwt'ilwsuırlan sa

ytllllrc{ja se:.;adu~ mrikl'mmcl yontulm11.~ taşlardan, .<;ar/('I'L' 
birbi1·inin. iislilw• harç. t:.; di::;111 e ini bilmrk hüncrile lm
nula lllrıa::;:.;rım rlu var lw• ciinl(/1' !rtirilmiştil'. Dcr; lal'oj
tan !Jöyle hiiyiik to;;lru·la lml'lllnwş ola11 bu dll!'rır/rı,·!n 

içi çok1l N' hiçilk taşlorl11 rloldut'U(nuıştiiT''». 

Bıı Juv:.u-lar denizle d:ığlıııTiaki kalenin ;ıı ·n 

sını kn patmak mak. ·ad ilc yn pılmıştı. 

NAl lNKALE - D ı ·bent kal sinin ı~sasını 
t şkil eden Inı 1 ul diı·. (Kule) diğer apıhıl'ıı 

göı·o dıılın güzı 1 v dnlıt taze kalmış olduğu i ·in 
1 unun ilk yapısı yıkılmıı;; ve son!'aclan yeniden yn
ı ılnıı~ nldıı~u znıınrdilıııl'ktı•cliı·. 1 i'-ı·i ;ısıı·rlu 
Ole<:11'İııs buı·ndnıı g't;f'ı·k •n. ~iı·,· aıı vtılisiııiıı .)()() 
mulı:ıJız kuv,·ctleı·i!P lıııı·:ul:ı ntul'duğuııu lırılıı ı· 

vpı·ıu ktı-diı· . Dei'IJı•ndin bil' ı;uk k<tpıbu·ı ınışlıuı· 

inıiı;;. 1 R':!'> de işlek olanlal'ı H 'J'czin büylc gü~-;

t ı·iy 1': Şimnl<..leıı- Taş, Kıd<lnl' ve Ça1'c1 ı , Canup
tan- Dubıır, Y ngiusta n~ Brıyat kapıları. Diğt·ı· 

taı·af'lrıı·dnn dalıi ayı·ıca Kal \'8 Türkınan knpı-

1 ıı'1 diyı' iki kapı daha vnı-mıs. Yani ı·enıan H ka
pısı val'mış ki bunlaı·dı-tn ~onnnc~u Tül'lmııın ka
pı ı bu sıı·ndA kapalı bu l unuyoı·mu::;. 

Bu knpılaı·ın bHşlarıncla bir zam:ııı kıymelt tu· 

yazılaı· bı ıl ıınduğu lıald : 1842 de Beı·ezin t:wn-
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l'ınduıı biı· :;;(',\' hulıııınnıanıı:-;;tı. 1H:27 :-;eııc:-;inde 

pı·ofe.-;söı· F!'iilın clokıız lc,· lıa ll':-;;kil rclen lıu yu
zılıll'l toplnıııı~ ,.l' < DPı ·hent yazılaı·ı » diye· ııe~ı· t
mi~se dr lıiltdı:ırP l ııııılııı·ın nwzaı· t;ı:;;l;ıı·ıııdan 

ba:;;ka IJiı· ~~'." olmadığı nnl<ı~ılnıı~tıı·. KniC' tn
mil' ı~dilirk 'll ı·astgeiP ta:;; nlınJığıııduıı, lı;dtn ya
nı lmi;iında bıılunan ITII'Z:ıı· l:ı1;ilnı·ı kıı ll ilnıldığındrın 

lHı ynzılnrın aı·nsınd:ı lwbristcın ,nızıların:ı IJOI bol 
tcsadi'ıl' ı•dilnwktecliı·. Mıılıtelil' li ·unlardn y;ızılmı~ 

olnn bıı ta1;ilı\l'lıı ;u·asıncln ti'ırkç(' ynzılııı~ olnnı 

da "" ı·dı ı ·. 
D l'alaı·ln tıımiı· cdilı'n Dcı·l eni istilık(ınılarının 

Aı·aplnl' t:ıml'ınd;ııı clalıi talıkinı dildi~i maltıındul'. 

O znınan ııı·<tp kıınwndanlı:u·mdan l\frısllim 

hlll'acln alt ı dPıniı· k;ı pılaı· ,·nptıı·mıştı. Vnl<.til 
tüı·kı;ı · anılan lııı kapıla ı·n o znnmıı n l'ilpçn 
iı-;iınlpı· v l'ilıııi~ti: Şiımıldan- l\lülı:ı ·iı· ( (':u·ı:ı ), 
C lıad ( Kırklaı·) 'e Ihıınns (Tn~ ) , Cl'nııptnn -
Kayseı· ( Tül'loııan ), ~Iektıını ( BayRt ) H' lknına 
( Kalı') lmbı clcniliı·cli. 

Taı·ilıle « Denıiı· knpu» ( Babi lı:ıdit) Yı• Hn
bül-cn·ab adilı• şülıı·c•t alını~ olaıı ,.l' ni('l' nin· 
kanlı ıncllınııH'I<'rl' snlınr olnn Dcl'b nt kalesi bıın
dnn ih;ıı·ı'tliı·. Bıınıın snyesindr Kal'kn~ I>Oğnzla

ı·ıııd;ın t'll nwşlıuı · ol:ın Dcı'h 'nt boğazı ],apanını:-;; 

oluyoı·du. fkiıwi boğaz, Dal' al boğnzı dalıi bu
nun gibi kale! ı·le talıl<im -•dilmi:-;; bulunuyoı·du 
l'al<at (;ül'ci'ıstaıı dnlıilindc• lıulnmın \ 'C' Hsal'ı za
manınıızcı kcılınnmı:-;; olnn bu knle l•n Liz lmı·nda 

halısedeı·ck Jegiliz. Bu iki boğazııı ( krıleııin) 
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arasını dolduran ve KaJktu.; silsil yi kebiı'ini ta
kiben yn pılan bü 'Ük hi sam «scddi 1!:.-ik nder» de
niliyoı·du. 

SFDDl ISliliNDER d nil 'n bu lıisaı·a .Y •di 
ahali tarafından türk 'fl olaı·al " D:·\~btım:-;u , 
denilmiştiı'.Bn i.·tilıktımlıu·lıir uzun duvadn biı·. cıı·ü 
kule! rd n ibar ttiT'. Jlk kule D 'ı·b ndin 4 ki
lomctmlugunda bulunmaktadır. Dnr. a 1 il" D ı·
b nt aı'asınd~ bu gibi lHıiPlPr'den :300 - 350 tan 
bulundugu tahmin dilm lü 'dir. 

1 7' 2 rus s f ri nd büyük Petronun ordu-
:unda bulunan Homı:ınyalı J{ant mir cıdlı mün v
v "I' bir zabit, bn kul 1 ı·in l'esmını alnı ış ve 
taf:·i l atını d:ı lıatırat dcıl't rinde nakl tmişti. Bilıl-
lı·:ı.r M. Baeı' tarafından k p ·a dildis de, 'i·im-
diy kndnl' bir tüı·lü ıw~ı·edil mecli ve hôl:1 1-

Srırlrli l 8kr>1uÜ•1''in la8mr>n altnan lıw ·ito.c.ı. 
(Knrnuloj taraf.) 
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yazısı olaı·al Rm; akademi ya. · ı kütrıpane:sinde 
malıfuzdur. 

Bel'ezin bul'aya gelcligi zaman duvaı·laı· bo-
zulmuş Y" kul ler d yıkılmış [*] bulunuyoı·du. 

Dağbaı·usu hakkında Ber zinin tophıdığılı::ılk 

edebiyatı ıuasındı:ı, şa anı dikkat biı· atalat ö
zü vardıı·: 

" iki 11Cllll(lj Of'{(Suulrı sö~ bc,1, ılıwarı dolaşti. , 

de l'l e ı·di ki, hu da butada i cı:ıbında düşmana lmrşı 

alınacak teı·tibatın şiddet ve Rüı·atını göstcı·en 

biı· sözdür. 
Dorn burada Ş< yanı dikkat bi ı· pelıl e vi 

yazı~.ı bulmuştu, fakat çok yazıklar olsun l\i bunun 
yalnız tek bir " Adurbatan, ( Azeı·baycan ) kelime
. i okunabilmiştiı·. Aeaba Derb nt kapnlarında 

bulunmuş olan ve Azcl'baycandan balı . eden bu 
levhaqm vazil'e.·i ne imiş? Şimdiy luı.dar maaJes f 
bu me~'ele dalıi hall dilmemiştiı·. 

Sa. anilerden Knbat ile Nuşiı·evan ( 490-57H ) 
D ı · be nt i. tikama til "P y e uğı·aşmı .. ;laı·dı. İl'anın 
tn içer:sincl n biı·takım eenğave ı· kabileler buta
ya nakil ve i. ka.n eLmişle ı·di. Bunlal'ın in ali 
ha l tı buı·ada mevcut olal'ak "Tat, ( Acem ) ad ile 
anılmakta ve Cul~an, Mitahi , K mah, Zad. Rn, 
Bileadi , Konıidi \'ü Rl'ıkal ad lı köylerd otur -
maktadır. 

[*1 !\Irili tin taı ·ihini ve eski val'lıklaı·ını h atırlatacak 
tek biı· eser bıı·akmama.k i(;in Sedd:i t.·kendcrin Hııslnı' 
tarafından bilinerek .nktıl'ıldığını, Kafl<as valilerinin rapoe· 
lar·ıncla bizzat olwmu.,. olan sab1k Duma azasından 
lbı·ahim Haydae bey haber' vermektedir. 
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, asanil 1' D - ı·bent istihkılmlamıı talıkim ettik
ten soıwa ayı'tl\a bu kal ı]eı·i de yaptırmışlaı·dı : 

emendel' ( ::;;imdi Tıulıu ) Jıwi ( Unnı;Pctı·ov.sk ) 
Bilene ı·, Kilbab (Andı·i), Süı'lınp ( Kızhu· ), JlPnwi 
( Kayak "nt ), Kivaş, ll ıran, Ke({i Mtl<'ar, Ulu Mu
·a ı ·, Kovkepkal, Şalıabnt Sul \'(' sait'"'. Bıı yul'loı· 

kısmen lıaı·ap olarak l'nn mevcut değillcı'sc de 
kse ı·i. ·a başkn bir isim altında htd:l. me,·c·ut bu

lunmakt;ı dı l'. 

Nuşiı· ,·andan sonra Haz ıl •ı· D ı · bpnt istilı

Jdmlarını y1l<mış ,. mczlüıı· kaleleri dl' kt ndi
le ı ·in ııı rkez kanu· vcrmişletdi. 

Amplaı' gelince t l·u-a.r cı·b nt kale ·ini tuıniı· 
v Dagbanı unu da tahkim etm k met"bul'i ·etinrlı~ 

k ldılar. Dnr. ·al ile Dcı·b nt aı· sında bir · eıı·ü .)' ni 
kal -I ı· yaptıı·dılaı·: Tiranşalı , Lazğ ", Filnnşnlı, 

Liranşalı, . ahibülseril', L h 'nşa.lı. , ul, Sanısıılıi 

Baı·ikat,Kanman vs.lı p Al'npl:ıı' tnı•af'ındnn ynpılan 
kal lcı·dir. 

Bu taı·ikile Sasanileı· zamanmda olduğn gibi, 
şimdi aı·aplaı· zamanı dalıi göı'Ü.)'Or·uz ki, DPı·bont 
i. tilıkA.mlaı·ı yeniden tamir ve tulıkim ediliyoı·. Şal'l{ı 
e ar-k mecleniy tini Şimali barbnrlaı'clan klll'taı·

mak için; taı'ihin h men h ı· devı'inde , bu D ı·bent 

boga.zını kapatmak zaı·m· ti va ı· idi. Httl:1 dalıi Yar
dır. Zira !ran ile Anadoluda kunılnn cJr,· lı.,tlcı· , kim 
olu ı'. ·a. olsun, D rb nt cihet:inden kendini t min 
tm diluie, yrderinde nılıut otuı'anınzlal'. MP-

dia -Homa, Sasanileı·-Bizans, Türk-ve Aı·apl~:ıı· za-
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ınanında olduğu gibi, lıc'\liı z;ıın;ınıırıızdn dnlıi gü ı·ü-

'oı·uz ki a~ı·ın rn ıııiitlıiı;; müstı•vliiPı'inden olnn rtl. ' 
w ı·us bol~e,· ikleri de Şal'l"a ayni yoldelil nüfuz edi
vol'luı·. Siı·,·ııııs,· :tlıl:ıı· ,.c Az •rbarc<ın qu·k ıı, frnn 
" • u 

ve Ti'ırkiyı • cll'Ylct k•ı·i lmııuıı : ırkasında rnlıat 

mlı:ıt ,nı:;;:uııı~lnrdıı·: !'akat Azt>t·bnyc·an Hııslnr ta
l'ındıın istilı'l ı•dilcliği grıııdPn bPri nt' fı ·nn n ele Tüı·
kiyl' devlı•tll'ri ı ·ııs k:ibıısıındnn mlıni yüzi.i göı·c

mPmi:;;l<'ı'dir. Hılsl;ıı· Ş:tl'l\:t C:\1\l'.ak neı·bı'nf .roluyl.a 
saldırmı:;;lnrdıı ·. ziı·n deniz<;i olanınclıklnı·ındnn dı"

niz yollal'ından, onlaı·ın Pıı kıın·ctli znınrın1 olrın 
191 ~ ci lıan lıa1·b iııd c bile istil'adr l'dem diler, neı·
dL• kitlclı ki bundan sonı·:ı istifndı' erlebilsinle ı·. 

Hiiti'ın buı·bcıı• millcLieı· ynln1z kaı·a kııvvetlcrinc 

malik oldıık lnl'ınrl ıın, lıunl :u·ın gı'c: ı· 'ld<'ı' i y •
{:?;nıw lıiı · lJ ı·brnt yolu ' ' cıı·clıı·. )nıın iı;in lrnıılı 
v • tüı·k kaı·clı·~;dc.wiıniz y 1'1 ı·ind c rıılıııt etnıek 

ist 1'1 ı·~ı· lıiı· nıı ,,,.,. ' ' ~llıil'liğ il e :;; ıı ınnlıul D ı·

beııt boğnzını k:ı pat mHk \ ' C' Inı boğazia 1'111 ." "

ğcııw niğelılmııi nlnn zcrhayc·unı •skisi gilıi 

yerinrlı• ipka •tınol.; (~<Hcl riıw bnknıalıdııhı·. 

Bu ııırı·lıul'iyct lıı'ı' ~evden C'\' \ '1'1 onlııı·ın da 
istildıiliııi ayni ıık ilwtte ıı kııı·tnl'lnak ic:in Zill'lt
rlıliı·. Ziı·iı lmn \ 'C '1\ıl'kiyv, Yııldilc Snsanilı>ı' 
ve . \ı·iıpl iıı·ııı ynptığı gibi, IJıı taı·ilı! ,· ::ızii'cl •rini 
uııııtııı·lcıı·sa, ~ık ,·elıinı nıziyclleı·e ılü:;;Pbilid e l'. 

Bıı kudaı· lrırilıi 3hemın i yPt i olilıı, adeta ıııvdc
niy •ti baı·bal'lıktan :t.)'ll'r-tn bu Dağba nı sunıııı (s d
di l ~k ndı•l'in) kiıııiıı üınıl'ıııdnn yapıluığı daim 
anlaşılmaıııı:;;lıı-. lı·nn nııılıniTil'll•ı·i Sn. ·aııilcı· tal':l-
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fından t si::; edildiğini iddia cdeı·lerse de, (dinı)er· 
bunun , asanilord n cok ::;vv 1 mm·c·ut oldugunu 
ve almz onlar trı.raJından tamil' edildiğini i~ı cıt 

liyol'laı·. Bal'toH diyor l<i: 

«Bu i. tih/,·/tmla.r i\llilcu1clruı 457-.J50 ::<Pne ecoel 
yaşomt~ o/cı n Roma inıpemlom Jfarldcuı tam
fınrlan yapıtmı1;5tt!'. ~ 

Rıı ilıtin1ala. da 1 iz imktm veremiyoruz. Ziea 
yurdunıuz ( Albanja ) iç.in bir zaman Roma il Paı·
fiyaıılar ok arpışmış v zaptetmeğe muyaffak 
olnıamı.,· oldukları bugün bütün ;'\!imler tara
fından kab1ıl edilmiş bir lıali:ikattır. Hal böyl · iken 
nasıl oluı· da Romalılı:ı..ı· bLıı·ada inşau.tla meşgul 
olu,Yoı·Jaı·? Biz e bu nazm·iy çok yan] ı. ·tıı'. Fakat 
neden buı·a ı s deli bkend ı· diy şöhr t l~ulsun '? 
lsk nd l'i Kebiı·in d • buı·alıll'rı ıgı·amadıgı malum. 
A ·aba C' ski Ş inan.., nlıJaı· mı bunu yaptı! nı· diyH 
in. · nııın soraeagı geliyor? 

«As tel ıri'nin ~ ha b ı· v ı·diği kuı·şunln ta~laı· 

bnradn. b uluname mış, anlaşılan inşaatın ın·

tan tini göstermek mak.·, dil nydunıln.n nıııba

la[;~ dıı·. Znt n i tilıl<Amhı· hakkında biı· likiı· 

dinın k ir.in •H medanh nin iznlı::ıtı kMidir: 

(< Es/,·ülcn bıtl'rulrı 50.000 w~ltc'l ' bl/lllndtu'll
lunlll, şimdi yrınfı~ 100 !Jt'k(illin ciicwlif 1.-fij( gO
rillmrı/, f('(lil '» . 
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DEVR!N H .. LAS1 4:Sl. 

Taı·ihin zaptedemedigi ilk zamanluı·dan ta 
Arnplcu·ın lıuı·tıc·unH kada!' ·ıı ı·dumuza Albanin. 
denildig"ini gürehi le mplnrdan ~oıw:ı Aı·ra,n de
nildi. 

Yunanlılaı·ın buea)'a girdiğini kinıs-' iddi a de
m z, 1 oma ile Parfi 'c.-tn larm clıı giı·rrH~.ğe muvaffak 
ohtma lıkJa rı m·a ıunı. Kaldı ki luı,nj] "r' anrm.k Sa
sanilcı· zamanı but'aya giı·m ğe muvaffak olubil
nıişleriliı·. Biz zannetm yiz ki bu Il'ada lrnnil ı· de 
A vri.1palıl a ı· gibi bur:-tya Albania demiş ol. uniuı·. 
Şüphe rok ki onlar de komşumuz Ernıenilel' gibi, 
buı·asına Atsvan ve Aı·ı·an d mişlerdir. Malum ya 
Ermeniler h nı Ağvan,hem de ı ı·an, k Jimesini kul
l anırlardı . Amm·ı, bunun .·babı rnıeni der-d l'le ı· i 

taı·af'ından başka tül'l i't gö t · ı·ilmiş imi. , gü ·t l'iLin, 
elve ı·ir ki yurdumuza Etmeniler tarafından Ağ an -
Al'ı·an d nilruği i pat dilmiş 1. Lm. mın için lı·ani
lerin de l• zaman Albania d .gil Ag"VEın - AıTan 
dedikleri ç.ok muhtem ldiı'. 

M . cl nin takdiı· dil rek bir ciheti varsa., o da 
ülkenin istiklale kaPşı gösterd igi liyak t. küdreti
dir. Yurdun ismine Albania, Aı·ran v Şiı·van mı 
d nilmiş, ne denilmişse ·d nilsin, fakat taPilin 
h men heı' d vr·iııde müstaki~ bir devlet olaı·ak, 
kendi Şitvanşaltları tarafından ida ı·e edi lmiştir. 

Daima istiklAJini müdafaa etm k yo lunu bilen 
yurd ımuz tarilıin her devrinde ·iyasi bi e valıdet 

· anlı bir varlık gösteı·miştir. Hatta bL'tyük M diayı 
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zaptetmrkle lrnn ded<'tinin tonıC'Iini kııl'mıı.,· olan 
KcykAvus ()'ibi kaclduı' biı· nıCı ·tcdiyi, lıımıy:ı :-;()
kıılunen, Karabag dnğlrmncln krııdisini kntil n~ 

ordıısunu p<'ı'işan P!mişleı·.Ji. (Son z;ıınıınlıı ı·dn 

yurcJumuzu istilıi t>dı•ıı Ağu Mı·lınwt ~alı Ku<·aı· 

dalıi buı·ncla kn!leclilnıişti, lı ·n nın ilk lıosn·, · i ilı> 
son lıosı·e,· lpı ·indc n olnn Mı>lıme! f;)alıııı l>uı ·:ıcJn 

ayni nkibc! uğı·ıımnsı <;ok nınııiclnl' Y<' tl'tkikı• 

şayHn bi ı· 'uk'a clPgil nıidiı·?) 

lrann luu·:;;ı }lll'dtıııııızu.ıı ; ı]dı ğı IJtı Y<ıziyt't 
Sns::milt>l' znımını rlı !gişıni~ olııyoı · . Ziı'n Şinınicin 

büyül< hrıkCımct kıırnıu.; olan Ila z 1'1 ı-, :ıkııı l ıll' t 

. · ıldnşlıı·mn~a \'!' Albn. ııi;ı nılıntını hoznıağa bn:;;la-

mışlcwdı. Bu sıı·ada Haz<''l'l ~ ı· r\lbnni;ı ( *) \ '!' ~Ie

dia ;ı ı ·azisind.-ıı ıreecl'el bı lı·nnın oı·tıı Yl'l'lı'ı·ini 
~ ~ 

,yağma \ 'C alıali:-;ini c. i ı· ec.leı·leı·di . Bu Haz l'l c ı'cl n 
kuı·tulınak i(;in S .·nnil 't'in Şi ı·van~alılar iln nnla~
ınnk v onlaı·la bi!'likt<· c;ulışnınk nw<·bııı·iyı·t i 
vaTdı. Huı·acln Sa. ·a.nilel'in kal lcl' yaptıi'ınakla 

yeni kabilch•ı· i;-;kan ·ttiı·dikl ı ·i ,·r yerli lıc'yiL'l'i ciL' 
tC!;i\'İI< v taltil' etmele ı·i h .p flazı rleı· k<ıı·. ,·ı alınan 

lı rtibat İ1;deı·indPndi. Biclıı ' t1e bu znı•tıı·C'tl('ı' sai-

( *) ALB.lXLl - ~lcdianın biı· kı~mı ıılaı·uk mı, 
yok::-.a ba:;:lıbaşına mi'ı~takil biı· d 'YI t o l aı·ak mı ya
şal'dl't Bıı cilıct de ı;;imdi,\'e l.:aclaı· lıallı>clilrnenıi:;: ulaıı 

mcs' Iri 'rden sayılmaktad ıı ·. Il a! hı ı ki burada meYki ilu 
malıallf :.;;cı·ait nazaı·ı itibare alını ı·sa , bu ffiL'~'elt> ele lıall
edilmiş ~lur. El'an lı·ancla <'aı·i olan bir itiyat ,· aı·dıı·: lnı 
dutlaı·ın ucuzca n' kolayea muhafazası ic:in , hud nt bo~ unda 
mu allalı kabil lcı· bulıındurmak itiyadı. Adeta devlet 
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kile yuı·dunıuz;ı gir 'n Sn~•ınileı·, sonl':ıdnn da 
l ı·an-Hi zn n s n ıııl ııu·r b(• lPı·i ın rı· lı uriyct i le gi rnıiı;;
leı·di. 

022 dt• İmldi 1ı·anil<'ı·i boz lııktaıı sonra, Tı·n
lnon - Til'li~ tru·ikile gı• lrniş kıı;;ını HP ı·dı, 'd' g '
ı·iı·ınisti. Hij\'lctt' ilk clPI'a ol;ıı·ak lıııı·acl:ı Biznnsltuın 

# J ~-

yt:ızi'ıni'ı göımLlı;; oluyol'luı·dı. C zn.ınnn nleşpe ı·rs l 

olan ülkemizde, ,\c· miPı' bi ı· üu·a !'tn n ınüzd •Ic Bi
zaııslnr da digt'l' tantl'tan lııı·istiyanlığı n ı;;ı·ptnıeğc 

ndıı;;ıyol'inı·dı .. \ı·ilplnı· gc liıWP,Y<' kndıu· buracLı lıtı 

ic;iııclr ıl·,· l<'L tr:-;;kil t•clPn bıı te~ •kkiillı•ı·, l ı iiti'ın istifade 
ettildt•ı·i sei'IH•st liklt• ı ·p kaı·~ı ~· alım: tc•k lıiı · ,·pzil'l' ilc> mi'ıkcl

lertiı·lel': lıııdııdıı dii:;;maııdnn konıınnk. 
!{us) ada. dalı i lııına lı • ıızcı· ( c,·m· zamanı ) lıiı· t ·~-

kilat \ıwdı: bi'ıti'ın Asya lıuJutlan IHı~ ıındıı, lın:;;tuıı lıa~a 
yl'ı·lt>~fil'ilcıı ,·c· lıiı · takım rlalıili mııhtı:ıl'iyPtl ·ı· malik 
ıılan « ka:al » t<·~kihıtı. -:\lıılıaı·Pbe zamanı ul'Ciıınıın ,· i'ı 

ı·ııdıına 1\aclaı·, kı•ndi 'ı·:-a:ıitill' di'ışmnnı rlıınlıu·mnk lııı 
kcıznklaı·ın lıaşlıl'a "azifclel'inden idi. Ana lnlııd c da bil' 
zaman ını•\'nıt. olan Humidi,·c kCıı·t ala' lan dahi kı~mcıı 

l11ı ıııaksutla tı'ş kil Pclilmi:;;tf. . 
\'t>llıasıl dünf' kaclm· ~al'kta \l' lıilıımıırn lıi.iti'ın 

.r\:-.\ adn lııırlııtlaı· lıakkında bı ı zilıni\'t'l lıakicli . ,\'nı sr-. . . 
lıeplel' \(' saildt•ı·dı•n dnln~· ı !\lt•dia t Azel'lıcı~Tnn) dalıi-
liııdP Albaııin ( Aı'l'an J t!:ilıi lıaslılııısınu miistal\il lıiı· dev-,, ' ' 
letin lmlwıfl/ası !:izim gt·li~· n ı·dı ı. Yani Allıania ( Aı·-
r·an) daima 1\Jedia ( Azt•ı·lıH~('anın ) biı' C'iiz'l ıılrluğıı 

halde tam lıiı· müstakil dc\'let olaı·ak yaşamı., w kendi 
lıııdudu l<adal', ana' atanın lıudutlannı da. her zaman 
k ımımalda mP~ğııl nlmıı .. tu ı· . 

Tludutlal'da tatbik edilen bu u ullar nazan itilıal'a 

alınmadıkı:a, Azeı·baycan dalıilinde bulunan Şir·mnşalılaı· 
devletinin hikmeti vi'ıcudünii anlama]< zor olaraktıı·. 
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Cı ı; m -zh p salikleı·i yan ya na · nşıyorla rdı. Bu ka
dar zar·url saikalada a anil r yul'duınuzn giı·ince 

idnı·e başında bulunan Şirvanşahlaı·ın nüfuzunu 
kıı·ınak şöyl dur·sun bilakis d Cı şma na luwşı on
lardan istifade etm k kaykusil ., onlaı·ı duimn t"!;i
vik ve takviye tmi'>·lerdi. 

\.raplaı· l uraya g line , onlnı· da aynı siya-
eti gütm (5 vEı Haz der· kı:u\ ı Şil'van .;alıluı·dan 

istifade tmekten başka bir· çaı·e bulanıamt!;ilardı. 

Şirvanşahlar da m vkileı·inin rdiği bu nim etten 
bili tifade tei\Taı· istikldlleı·ini kurtnrmnğa muvaf
fak olmu.)uı·dı. Zaten üt denb ı·i Şin·anşalılnrın 
takip ettiği . ·i ya ·et malum: s· ldıran drışmanı ya 
askeri ku\' tl 1'1 pü ·kürtm k, " yahut onları 
. ·i ya. ten lde d r 1< milli i:tiklıi li lnırtıırmak. 
Bu ·iyaset v marif t · aye~inn diı· ki, Şiı·van

. ahlar bini ı· ·e sene yurdumuzu umuı·ü idaı· et
meğ muvn:ffak olmuşlal'dır. 



MEZIDlLEl HANEDANI 

(950 -1075 ) 

Bu lıancdanı te:;;kil eden zat bir zaman Şir
vaıışalılaı'ın yanında bulunan m·ap emirleı·inden 

Yezit ibni .Mczit Elşeybnnı idi. Emir evvelce Secis
t<ın va ı isi idi. 786 da lhlat vı1lisi oldu. lki s ne 
:sonra ger-i alınmı~ ve biltıhal'e Beı'de'ye emir 
tayın edilmişti. Buı·nda Şeyhani Şirnınşnıılaı·ın 

dalıili işi ı·ine kaı·ışmadan, yalnız Halirenin elçi. i 
sı fatilc bulunuyoı·du. Dahil! i ş l er ı>ski._·i gibi Şin·an

şahlaı· ta.ral'ından göl'i'ırlürdü. 

Ef.;ki Şiı·vanşahl n ı' yurdumuzun lıakikl snlıip
lcı·i ve üz evlatlı-u~ı sayılırdı bunlaı·ın yanında 

bulunan Mezidiler ise biday tt \raplnı·ın iı'tibnt ve 
konLı· ı nıeınuı·u olmaktan f'Hzla hiı· şey değili ı·di. 
FakHt erit zaman g ı ıı-tınan buradH türkleşmiş 

olan bu Meziclileı·, Şirvrınşahlaı·ın M 3 eusi han da
nı meydandan l<alkm a, umuı·Lı idaı·e işlerini eli T'i
nP nlar·ak btu'adrı Şirva.nşnJıhu·ın ikin<·i lınnednnı
nı 1eşkil ·tnıişlerdiı·. 

Bu ""'Rdn sallanınakta olun arap lıakimiyeti 
cl bunu mencde<~ck vnziy tt :ı değildi. Geı'ek dahil
dı· ve geı·ek haı·içte Mezidiler kendilerin bir 
engel bulamayınca i. tik1Rlleı·ini ilıin ettilcl'. 

Şeyhanının memul'iyet 1arihçesini yukal'da 
gördük 819 d oğlu Halit ül Cevnt baba ·ı
nın yeı·ıne naspedilmiş ve 834 d" tek mf' geı · ı 

ça~rı lmıştı. Bunun vefatından . onra yeı·ıne 
5 
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oglu M hmet f:a.)ııı dildi. Bunun do v fatından 
sonra yerin kaı·deşi Haşim g çmiı;; v Araı lar
dan alaka ı keseı' k Şirvan istiklA.Jini iltm t.miş

tir. Y ı:ı.ni Mezidil r han danındnn ilk Şiı·wtnşah 
olan mie b ı Haşimdir (!YO). 

Bu tarikil - l'ılkcmizd y ni bil' han 'dan t ş k
kül etmiş v ı·np hakjmi, ' tinden yul'dumuzu 
kurtarmıştı. M zidileı' hı·,n damndn,n ae] n ıı·

vanşahl.· e bunlardır: 

1 - Haşim, 

2 - İkinci M lım t., 
3 - ü ·ün •ü Mehmet, 
4 - Birin ·i Ali (Mehnwdin oğlu), 

- - Abu Tahir Yezit 
6 - bm t (onun ogln), 
7 - Be., inci 1 - lımet (Aiımedin oğlu) 

"çün •ü Y . ıit (\lım .din oğlu) 
9 - M nuçe lıı' (onun oglu), 

10 - lkinı~i bıı M nı;ur Ali, 
11 - I ubııt, 
12 - Bnlıti nsiı' Ali (onun kardeşi oğlu) 
13 - Salar Y zit oğlu, 
1 - ı~ ribeı·z. 

u lıan dan yi.'ız fnzla ıı'dumuzu 

idcue etmiı;; ( 950 - 1075) ve 107ö taribinde 
ın yd ndcın l'alkmı tıt·. Zamanlarında vukua 
gelen hadi ·el rden en mülıimmi o zaman daha 
vahşi haliııd yaşıyan Ru:ların Bet'de şehrine 

·aptıkları meşhur ikinci akındır. 
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RU. AKlNLAHJ 

K<~dinı zamanda 1 ıdıırın ikil*]ı-ıkınları ıne~lıııı·-
dur; Birincisi 913 d ikiııc ~isi de tam otıız s n 
·ol1l'a, yanı ~143 denıki olnııışt.m. «Mcs'udi »ye 

gör·e: 
Ru hı·, lı h r g 'mi:-.;i 100 kişi oJmuk i'ızeı 

500 gem i! Azak d nizinci n Yolğa lal'il<ile 
H:ızeı· d nizin inrıJ ı·. 0Pnizin !:iı-thi lind 

bulunan b 1, DeY] m. Tcb ristan, AbisikCın, 
Bilndı - Neftiy ve Az ı·ba, 'eHnır, Şark kısmını 

talan ve ahali. ini katliam 'deı·lcr . Deniz tarafın
dan o zamana kadar böyl' bir t.elılike gö ı·ü]mP.nı iş 

olduğundan,bıı apansız aldınındi'ışrruın lmrşısınd 

ahali tclaşn düşmü.,· v- ieup eden Ü'ı·tibntı 
alamamış olur. 

(*JRUSLAH. Kl IDiH '? : 1\eııdi l el'inc ~iir·p 1 il' An·ııpalı 
ve i:,;lav mill Li imiş. Halbu ki lıaı·ic:tP bu iddia kabul 

dilmemektedir·. A.·ıl i~lıh olan lchJilcl' bıınlaı·ın LlavJı

ğını r· d derele c:noı-man» d nil ıı isveç: kabileJel'ind n 
bozma biı· millet olduğunu ispal diy rlaı·. Fakat ill< a l
fab il ilk meden.iYeti islavlaı·dan o.ldıklaı·ı ic;in, li an
lal'ını dahi oııla!'dan alchk lan fe lımin edi lm ktcdir. Tıbkı 

cvvelcc Volğa boyunda hiı· tüı·k mill ti olarak tanınmış 

olan, sonradan Tuna iizcrind 1 uyu bir islıh kP~ilPn 

bulğadar· gibi. 

Huslar a iret halind Şal'!d Auııpada ya~amı~ Ye 
9- 'U a r·a kadaı· m çhul kalmı~laı·dı. Antak 8G2 senc

inde mü taldl bir dc,·Jpt kul'mak i temişl ı· . 

fstemi şl r amma, başlaı·ına dikilecek bir idaı· 
adamı bulamayınca, komşuları isve\leı·e ya.lvaı· yakar 
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Aze ı·baycan lırıkrı ınd:wı (Sı:wiclileı·den) Abu-Saı;. 

kumandası nitında ym·dıma büyük kuvvetleı· gelir
)pı·se d' hiı· srv vui)Hillildan 0rrcı·i clünerler·. Rus-

' " ' 
hu· da Bakü ;ıclnLırınd:ı(lıi"t_yük Zin~ il küçük Zir· -
d') saklana ı•nk, tıl'it Sll'<l etJ'il fa ~aldtl'Jl' V8 İst -

cdf>r·ek : «.idke111i.:: lıiiyiikliiJ ' ı•r' .::enginrlir, rinıruri asa!)işi 

y11kltu·, fJr·lini;; /)(';i irlcil't' edini;;» clPınişiPı·diı·. Bunun 
iizeriıw i:-.I . P<:I<'ı' , Ru:.i/,·'· ( Hlll'ik ) adlı biı'i:,;ini btınlar-a 

ı· i:-; ,· ı~nlilı•ı·. Bu isYr<:linin 1\ıırduğu trşkila.ta H' so lll'a
daıı da bi'ı1i'ııı ı·l'radı milletP , ı·ııs" ( ı ·os) deni l mvğı· lıa:;;

lanclı. Bil;\luu·ı• i~ lıasıııa Hoınanov lımıc'clanı grldi:-;<' rlc, 
lııı millet<' g<•ıw ('ski lıaıı<'clanın i~milı· ,nı~" clı·nil

m •ktı· dPnım edildi. !kıı rısnı kuıhıı· mı·ı:lıııl olan ı · ııs 

dC'vl<'1i hıı 1arikilı ~ nwydıma :ıkmı:;;tır . \)RH dP Hıı;::;ltıı · ı·e .·

men oı·torlokı-: lııristi .Ynıılığı kabııl Ptnıi~ nlrlııklnrına m(!;
men 18 -ı·i a:-.ı·:ı kadar, A l'l'Upa:''' tıı·kala!'llıı dihmıi'ı:;: 
\'t' yüzlt•ı·ini A,.;~· u~· il ı:ı•l · iı-mi:;ıleı·rli. Yaııi As~·a lılaT'Ia dü 
ı:;iip kal1\1ıklrıı · ı gibi, kı•nılilcı·i dt- u zHman tam lıiı · A:-;
~· nh v,ibi ya:;;ı,\· rıı·lal'dı: et·keldNi tızıın ı · tl'ldi ,.,. ııznıı k •l
l u f'll iscl ı· h.ı ı;; ı.vanü: , kadınlaı·ı da .. terem" dcnilr·n ka
palı bir lını· •nı lıa~· Htı gP<;il'iyodardı. )-{(>]ı. Fı·l'nkleı·in ~e-
ı:irdiği ı·iiııe:-.aıı~ . ı·cfııı-nıa i.wın , ı·pvulıı:si~·oıı. .. gibi medc
ııi,, ·f' t lıa,.;arwıklrıı·ı Hm-ıl:.ı ı ·ııı nw ·hulıı olrlıığu i<;in , onlnnn 
AITllJıalı ılı •ğ' il tam lıir ı-;~ · blı millı ' t ıılcluklarıııı ispata 
kıHiılir. Fakııı 1.'->-ı·i ;ı~ml;ııı :--oııı·n i:;; dep.i~i.\'oı·.Bıı tal'ih · 
fl•ıı snımı nı,.; kıı·allarıııılan lıü.\"lik 1 e lı·oııuıı ga.\Tctilt! 
Hıı,;lıw ı·elıı ·t•ıı lı·Pnklı·~ınPğı• bu:;;lal'lar. nııpa~· n biı· pen
I'CJ'<' ılı;alıın diy•·, rnrı·kı.·I'.IC'ı·ini l\lusknnulnn Pı~tl'fJgt·ada 
( l 'etıwsbıırğa ) ıınklı•clel'leı·. AITtıpa~·a tnlısil~ gitmt>k, ora
dan lınealnq!;t'tiı·tmek ..,ııı·etiiP Htdaı· lıakiknten az hir 
zamaıı iı;intlı • . \1 rıqın nwd niyetine k n.\ tı:;ımıı~ 1 <' bilı:llıaı·e 
tum bir· A 1 ı·ııpıılı kııılnı· ınöclPııl' olmıı~lal'dıı·. l?ııslnı·ın lıı
ı·isti.van olmalnr·ı da ı ın l :ıı·ııı lm ın clı>nil eşrnı>siıu· , hi ı· te 
man i nlmnmıştıı·. · 
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dikleı·i~1i 8lın 'n tekrnı· aclnlnrn ı:Pl<ilil'l ı·di. 1 Alıali 
deniz ·i olmadığı i ·in bunlaı·n bi ı · ŞL'}) apıımaz. 

Şirvanşah li i b ni Hi., min su yesinde al ırdi bir 
daha k ndini t plcı,yanı.k dü.;m:ını pü · lrıl'tm ~e 
kal! ış ır a muvaffı.1l olamtıda n t r.Juaı· g ı·i dön m -.ge 
mecbur· dilir. 

ihay t I u laı· çaldıldnı·ı ınnllcu· Ye ~.· irlcı· 

il birliktA Atil (Ajd ı·han - Asturlmn) ı;;rhrino 

llk cl fa olaral bu 1 u slaı · RO dı• Hazeı- clı>niziıııl 
görü lmli ., ve Abi ikt:m adh 1rani1 ait bir· şelıı·i ~·ağına 
etmiş! ı·di. Bizim ~· ıwdumuza Ç)1:{ , 043, 1175. 11i<l:i Ye 
164 nel rind ı;apul n kun·eılcıilc akınlaı· yaptıklan 
malum. Biz de Husları ancak lıtt taı·ihl ı·deu s nı-u lnm
mağa başladık, bundan evvel Hutilı:ı.r·ııı ne olduğunu kimse 
bilmezdi Hu. laı· :ıvı·ııpnlaı;;tıktan solll'a bCı~· limi'ı.; ve <;ok 
teraldü etmişl •rdi, f'akat kuT'rlukl:.ıı·ı impı>raln1'luk yalnız 
1917 ' ene ·ine karlar clevam rtmi. tiı·.Ynni aıH·ak (8G2-Hl17) 
hin ene kadoı· btı· zaman ya~a.m lıilmişliı·.Bıınıın dn Moğol 
Y tata.r)ar• İclf\.l'eSİ aJtmf!a gcı:iı·iJeıı aO() ~t'IH'S.i ı: ıkal'l 

lll"!l,O'eJ'iy kalan 700 ·e ııf' gilıi az bir · zn nıan zaı·fııırla tam 
müstakil olaı·ak ya!;!adığı anlaı;;ıltnıı;; olur. Yani 1 ıı sl::ıı· 

Şirnınşalılur karlaı· ql::;un mii -;f.tkil .nı!;'r-tmıık li~ · :ıkt·Lini 
J'Östeı· memi .. lcı·diı>. Bl•l ilk Sin nııı;;nlıl:ıl'lll cıtr·nl'a iı·fan 
i-$ıl(:tıklaı·ı bir ~u·adıı Huslar dl!'·l t mefhııımınclan C"Ok ıızal 

bulunarak pı!rle,•şrilıi biı· lınlcle yaşıyıll'lardı. 
Hm;lanu iilkemize mm)hızum kıı,· vetlel'lı: 1au'ıTuzlaı·ı 

yalnız bü~· i.ik Petr nun zamaııınr:lan başlar. Bı ı 1ar·ilıt •n 
oma lıic; biı· ikli~arli Ye siyu ·i hiı· sl'bPp olmadan, yalnız 

istila ve emperiya lizrn lım.;i]P öte~·~ beri,,· saldıı·rlıklan 

gibi, bizim yurdumuzacıa ·aldırmağa başlamışlaı·dır. FaJ,at 
her ŞP. d olduğ· u gibi , mOs t \'li millf>tl ı ·in dP ne,·i ve 
ı,eşidi vanhe. Bnnlaı•ın ic:inde Hu!')laı · karlar gaddaı· ve . 
zalim olanı yoktur·. Me ·el Ş:uokt::ı ~tıısl:mıı )ldıığ· ıı gibi, 
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{i()nm k ve (~vvelc< bnğlnndıklan nıukav 'lt• 
mucibinc çalclıklaı' ı mallarm bir kısmını Haz ı · 

Halanına v ı'ITi eld e , ı\ dan geçmek ist l'ler. 
Fa kat bu ıs ll'adt:~ Halmnın bnşında bulunan mrıslü
man Ha.ze ı·l •ı· Hakamı : 

«Bu vahşi Rushı· bizim 1 ardeşlerimiz _, taaı·ı·uz 

ed ı·ek mallarını çalmı~ v çoluk ·.o ·uklarını e ·ir 
etrni ş l f> ı • dir. Müsande -din iz d biz ele bunların 

hukkınd.an g lelim :ıı cliye müı·ncaat 'd l'ler. 
Hus oı·dularını doldııı·un mlı ·lüm· nlı:ırJ Ha

' ka n men demezdi , nit kim de m n demedi. Ltddn 
Ru · l a ı ·ı bu telılik den haberd· r tm k vazi!' . in-

Fı·an ızlaı ·ın da koloni~ a:-;ı vaı·dır , fakat .Fı ·an ·ızlada H u -
l a mı al'asında ~~cr·le ğök kndaı· J'a ı ·k va ı·clıı ·. Fı·an.· ız ' ffi 

per·i~alizmjle Ru · istilıl·ının faı·l<ı şuduı· ki , Fı·uıı sızl a ı · rr il'

diği ~ eeiıı ~·alım; malı m alır, ve ba. J.; a i şi ı·ine kar·ışmaz, 
H u · zulimlı>T'i ise giı·di~i y • r · iıı lı·•m malını lı Jm ·anıııı alıı·. 
Yaııi ııııslaı • iı;ıg-nı ettikiN·i ycı·i az biı· zaman iı : ind tam 
bit· ı · ıı~ ii li .: .'i yapı yol'laı·. al til<' kr)('a d Ylr•t olan J ınm 
Kazaı ı ,Aslal'lıan ve saiı· tcırk •ll ı · i lı ph n t.t ri kil şimili Hus
Jaı ·a anavatanı olmu tur·. Tül'ld n ı ·inen büyük nelıı·i ulan til 
Volga l yani mukaddes n lıiı ·l de :;;imrli biı· ı·u · ııehı· i 
gibi telakki ed ilm ·kt dir·. f',rıı·dCıniiz mü Huslf!ı ·ın teme -
·iii kıın· Llerini '! Ha.llıııki Fmn::;ız \'e air <.:ncbi kolo
ni~· alaı·ınrla bulunan mii::>llimanJann lıali lıöy l f' dep;ildiı·. 

Bugün Tımusta bi ı · Arap, ~· ilz sen onı·a yineo Araptır.< >nun 
ic:in biz cl başımızın c:ar . iı e bakınalı, · ız Ye :-;air tür·l.; 
clleı·i gibi nıslaşar·ak büsbütün m ydandan l.;nlkmadan, 
biır an evvel m v ·udiyeti milli y rnjzi kurtarmalıy ı z. Bu
nun la yeğan' c:ar :;i ı· u s boyunduı ·uğımlı:tn k lll'lııl
mak Ye Lam müstakil olaı ·ak yaşamaktıı•. 
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d n d k 'n dini alamadı. Volga rızeı·ind' Mlisli'ı
manl .. t' Ru. ·Jal'la kar.; ılaştıhu· ,. vııkua g"len bu 
kanlı m ~llınm cl «l:3ul'ta. " h m iltica eden us

ların an(·:..lli. biı· l<ı. mı müstalwk olduklnı·ı aki
betten kul'tulabilmişleı· ve ek.· ı·iy:ı. h rp bı mı du 
katledilmişleı'dir. 

«Me. ·'udi • hwaf'ından n· kledil n bu lı 'nğam 
Ruslaı'ın bir·inci akınında \'ak i olmıı., tıı. Mrıv rl'ih, 
bundan sonı·::t 1 ııs]aı · biı· dülıa göı·ülm z oldulaı', 

di or ::ı da mcıtı le.·e f' on d n n tn m 30 sı'n s oma 
Ruslaı· tekı·ar gelid ı· y evv lkinden dalıa nıül

hiş ve dalı:ı lıunlıaı· biı· nkm ynpn.l'laı·. 

tK tl'\ I AKIN - Bu akın bütün taı:..,il:'Hil" 
dbnil-lO:siı· ~ tat'af'ından nald dilmiştir: 

«. 43 d Hu. lar t kı'nr Haz ı· d nizi tnı·ikil' 
gelmi~ v' lüıı· n lıı·ilc B 'ı'd<' ')'<' ·ılunı.,l:ıedı. Y di 
luıvvetlcı· muknv mel kAikışıl'lnı·sa dı-ı lıiı· ~l'.Y 

yapamazlcıı· ve• BPı'd' ş lıı·ini Hnslcın1 knplll'lı·laı·. 

Azcrbuyeandan yardımH g lcn kuvv Aleı· d(' mı-ığ
lup olun ·n, lüşmana toptan ıııulwvenwtin pnnı 

.d mi. ·eceğini gören ,. di nlınli, hı:tşka hiı · usula 
müm.cnat et m ge bnşlar. Üt d bel'idc t'Hstp; ı] "n 
H.u. · lal'llı biı· ı· bir ı· vlic'utlaı·ıııı m ydaııchııı lwl
clıı·mnğn bnşlarlaı· . Bunun i.iz ı·in ' köpüm1i.'ış olcın 

dü .,nınn alıaliy .reni . ·rni işi 0nc Jeı· ynpmağ;:ı 

ha~];u, vf' hiı· hııltayn kndnı· :;;rlıı·i tPı·k tmel<·ı·ini 

Pnıı·ı'dl~l'. IIaynuıı \ '0 bcygil'j olan zengin :ıdnm
lal' sıvışaı'ak kul'tuluı ·laı·, gel'idc kalan alıaliyi kı:-;

m 11 dussak kısmen de J<·ıtliam eclet']et'. ('~ırrıilPt'

de haps dilrn bu zavallılal'ln bir anlaşma yapılı ı', 
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l< end i kuı'Luluşu iı;in 20 diı·lıorn veı·mi.; olanlaı' 

tal'lıi~ bu paı·ayı \·erm •kt~n ·ı iz olan fakir] r 
i ~ lıc 'p bunulı-ı ş • lıi t ed ilirl e ı'. Al'tık bu Be ı·d e 
mezalinıindcn son ı·a IH~ ı· kc~ inkisa ı·ı lıayalo dü
ş ı · . AZI'I'h<ıy<'.anclan M lımet ibni MuzaiT ı· 

İ\·f rzibani kumandası altında . ·eni ku vvntle ı · gc
lirl<>ı·~' elP yinn bul'u.da mnğllıp olııl'laı·. BüylePte 
Huslaı· Br· ı ·de'y i kendileı·ine nı rkez karar vı r ı· k, 
buı·ndan Ş:::ı.ı·kın dört bir tı:mı!'ını:ı cıkınlar yapar
la ı·clı . Blll'ndan Huslaı·ın iara.ğa' ·a kadae taaıTuz 

·nptıklıu·ı göı·rılmn~Wı·.Ru · ların bu m zalimint• nilı a

., t Ycı·ınck üzı're Meı·zi ba.ni y "ni ku vv Llede gelmiş 
ve Ansızın düşm:ına s:ddırmıştı.Hu c,:arpışmada,kı.ıv
v tleı·iniıı biı· kısmını ptısuya yatıı·mı ş olan l\1 ı ·

zibaui, sanki ı ·ieat P li yo ı·muş gibi ge ı· i ı~ekilm () 
bnı;;hıyınea dlışman bun hı ı ı eesa ı·et ala ı·ak taki
bntn k ytı llll'. Fak nt bini n bire et ı·h!'m ı snrılm ış 

gö ı ·ün' ~ t.C'Iuşa düşeı· şnş ıı· ır. M ı·z iban bundan 
ii'itil'n 1<' Pel-' ı· k lwp.·ini kılıı~tan gec;iı·i ı· . Gcı·i le 
kal:ııı Hu:-;lnı· da. Beı·de'niıı . a nındn bulunan ŞC'Iı
ı·istnıı k:ılesine kapnnmı:ıJ.dıı kcnclilcı'ini kudnı·ıı·
lcıı·. :Ninı·zibnn onhıı·ı cin nıulıtvarnyn ahu·ak işi -
ı ·ını lıitiı·nıek islenıi~sc du, Azcı·baveancln ·ıkan 

biı· Salmas nws'e]c:-:;i nwebııı·iyetile, ku v tleı·inin 
bil' kısmını bul'nda 1 ırakt ıktan sonl'a, geri dön
mek ı~tıı·;l!'ındn kalmı~ tıı·. !**~ Muhasaı·adn gıdn
sın ı ya lnı z yeıni~le]'(l f'n nlnn düşman kıı\'vetl ı· i mide 

[**1 Bııı·ada lıalısi p;e<:e ıı 1\ l c ı·zibun AzPt·baynın'da 
«BI'ı1i-Sa lrıı ·» lı anl'dcı nııw mı"ıısu p bi ı· pan i~ ah id i. ı ıısu ı 
hal\imi :\rı:-::iı·it-rlevlı>ııin kımir~i Salm as i'ızp ı ·iıı ' lı areket 
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ha ·talıklaı·ına tutuln' v kı men g ı·eleyin gr-mil re 
binerek sıvışınalda kurtulurlaı·: knı;rımıynn hüyi'ık 
bir kı · mı da burada kılı tan O'ec;iriliı'. 

Bu ikinei Rus taa.ıTUZll çok r . 'İ olmuştu. 
erde şel1l'i talwip v ah al isi lmtliaın •dili neo, ı'

tık b ı a ırdide ş hir biı· dahrı k ndini topliyamadı. 
El' n B ı·d mevcut is d kü<;tıeül< bir köyd n 
ba., ka bi c şe, değildir. 

lKlN J AKIN HAKKINDA ŞAl H 

!ZAM!' !N BfLDfl DlKLFPt 

eneo .. ;aiei Nizami, lı ı· san atkı'irın yaptığı 
.gibj, lı akikatı lıayal ik m er. ı; ed ı" k H uslaı·ın 
ikin i taı ı·ı·uzLıııu böyl anlatıyoı·: 

1 ·k nd "ı'i Kebir ym•duna li'ııwrk •n, buı·ada 
k ndi ·ini Aı hazh.u· b yi Dc•vali k<wşılnmış v 
demiş ki: Ey padi alılarm pudişnlıı Rus d "nil n 
zalim barbarlal'ı tanır mısın? Yurdıınıuzn lınl'ab -
zar J çeviı· n, c;.oluk c.;oeugıımuzu katlian d n lıu 

gaddal' dt'tşmanııı lıaklondı n gPleıııiyoruz. nların , 

haddini gö. ter·mek v nlar lan intikam almak 
alnız :s nin eJind n g •liı·. ı·bcndd n ger~erniyPn 

bu hunhal'laı' denizd n g l ı' k bir ,,. (' dolu gibi 
üzeı·imiz döküldül ı· ve t•ski ndaY\'tlel'ini IPkmr 
ettirm g başladılar : 

edince, fer·ziban buradan rreri ı;t•kiJnı ğe IDf'i'IJUl' Olmuş

tu. Fakot ieı·zibaıun gelrnl' 'il düşmanın ezilm s i biı· 

olduğu İ(,~iıı, Salmati kolayca k uı·t.ulmuştur. 
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Huruei ne ber ''ec.;lıi taz keı·d 
Del' on buk'ıı kini kühlle tnzl' k •ı·d 

V<.. grtzC'lim B ı d~ ş •hı·ini kılan ve lıükümdnrı 
olan «l uş •b » lınnımı "Riı· etti! ı·. ~imdi zamanı 

gclmi~k n nhn·ın payını v ı·meli ki, yar·ın da diyaPı 
Runı:ı taanuzı:ı lnlkışmn. ınlal'. Bu yırtwı ha van
lar h ş g c,iıırncden hi ı· ş . anl:unn.zl aı·, yıılnız kan 
dökmekten lınzzı•cl . l'lı>ı·. I şi ı·i dııinıa an . ·:ıkmak 
ve 'VlPı' ' ıkınaktır. 

1 ·k nd ı· l u ı-:ıöz l rd •n ı;ok ınütc . Ri ı· olmuş 
v Huslaı·m t dip dilm si ıP kaı·nı· ' emiş. Ayni 
zamn,nda t •h lik d .n lıabel'duı· olan Hu · hıı·ın s r-
1< l'Clt•si I\ı-ınt:ıl dulıi büyi'ık kuvv tlrı·]p lıuzıdık 

y;.ı )Jl, ' 01'11111~: 

Zi hıırta:sCı, nlaııii , lıilzı·nnii kı'll'lt!ı , 

Enldlıt lın~·Ji: <:ii dc•ı·ya ,-e kı'llı. 

Mrısncl m den t•vv J Jsk nd r oı·rlu ·una lıitabcm 
elemiş ki: 

·Sizin gibi a!'slan a ·k 'ı·l r1 ~ nı·u .,· nınğu RnsJnı
Hlı:-;.ık değili 'I'Ciiı'. nlal' yalnız lııı·~ ızlıJ\ v • üdun 
ı·tınosini bilid r. B::ıltn ik oktan hasim biı· o · lilıa • 
tanımı •an bıı valı~iJ ı·, bizim kılıc;lardan duha, 
lınlJI'I'I ı·i bile• · k. ·abn böyl hiı· iptidul ~ mn-
a1 lıiz kaı·şı k ·n bilil' ıni? ııl;ıı·ın kıılhla.ı·ını 
eznwk üeutlcır•ını paı'c4ı-ıJamnk hiziın i(:in işt n 
bilf' degil. 

Eı·tesi gi'ın oı·dulaı· kar~ıla~ııwn « kırmızı yüılfı 7 
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mavi güzlü, Ruslaı'ın » sağında Hazerler,l*]solunda 
Burtaslar ve al'!mh:ıı·ındFı. da- \Ilanlar yel'le.o;;nıiş
ler. Beygide ı·in kişncmesi, aı·aba!A.rtn ğıc; ırtı.' ı 

a k rJ rin nnrcsi... ııınnzaı'n - koı·kun ç , meydan 
tam ma.na. ile el'lol' m ydnnı... Nihayet lı 'r 
iki taı·af' biı · t' kalıranmn ~ıka ı ·mışlaı· bun
ların a. ı·a . mda, Şarkta. adet oJduğu gibi, biı· dücJ
lo başla.mış. Bu tatikil" yedi c;il'tin mübarezA. ·in
d n soı1t'a , h ı' iki taraf da zafe ı ·i k::ızananıaz 

olunca, I. ·kendc ı· t.Haı-ruza kar·ar veı·mi:;; ve n tie P--

l*J HAZEHLF:H. - Yurdumuzun :;;imalinde ldiı :i'ık ve 
meı; lıul b iı · aşir>tk •n, som a.dan Ve lga i IP non aı·asında 

bü yü k bir dcrJet tesis eHil -r . Biı · zaman A<'emler·in « kıp 

çak» Hnslal'ln «polaveb» n• Tül'kl e ı·in de «kumcıı-kurnıılo• 
(k umlıık anızide otlll'an) diye gö:-ıteı·dikle ı·i millet d lmn
laı· olat'ak ki , bu i:,;im.lcı· hemen lı 'men lı er li sanda avni 
mnna.vi il'ad • ctın ·kt ecliı· .. C:llml ri aynı oldukl a rı gibi , 
akibetleri cl ay ni lan (( 1\aspil e ı·» ile «Hazı'ı·len> kim lıiliı· 

b 'JI.;i de a~· nı ırka men~u p mill etle ı ·clir . 
Bicla~·e tt. Hazel'lcl' pııtp •rcs1 \·e lıiikı 'ım et c ı ·kıl

nı rla Yalındi idilel'. 735 de miis lliman olmağa lın ~lamı ~
lar Yu iif: a . Tın arzmda hep müslüman olınıı ~ l a l'Clıı· . 

Ervekc ayı·ı a~· ı ·ı b ~· l e ı · tarafıııclan icl aı ·e ı>dil •n Ha.
zel'lcr 7-ci asıı·da «lıağaıuı ıııwa nını taşıyan hiı · lıiikümdı.w 

altında biı·lcşer·ek kuvvetli biı · cleYlet kur·mıı ~ laı ·rl ı. Oı ·d u
larınd a Hazcl'lenlen başka, komşu <>lleı·den «Bulg-aı·, Bm · 
ta. , Hu::;laı· \'' ı.;airl c l'i üeretli asl\e:- olar·ı:ık kııll a nır · l a rdı. 

1\lahkcme işl eı·irı e muhtelif mezlı e pl erden mürekk ı• p .vedi 
kiş ili l< bir heyet bal<aı·dı. '[ esklık ı:ltı yoktu. Ticnı·pt]e lıi t; 

mc:;;ğu l ıJ lm nz laı·clı , zaten balıktan h aı;;ka satadtk biı· ::;t· .v
leri dı~ ~·oktu. Yiyccek) p ı•ini balık i) ı> buğda~· fBillı as:->a 

kavurğa) t eşkil ederdi . Sırtl armda taşıdıklar ·ı e lbi ı:;tı ve 
sair l\umaşlaı· hep AZPI'uaycan'dan (J)eı·be n1ten ) w·liı ·di . 
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de Hu .·lal'ı dumm dağın cd . ı·e k, se l'l~e ı 'cletleri ile 
on hin esil'den başka , ge l'ı kalnn kı smını hep 
kılıı:tan gc ı; ıı·ını~: 

Zi HusCı ba~ i'ı çün lıunü ı·ihtend , 

Giı-il'tcnrlü , kü r;;tendü, avihtend. 
Bunun ü z< ' ı ' in e 1\:uşcb e Ir anını cl kurtulmu~ ve 
nıLitte f'i kl c l' g('e ' li gündi'ız.lü eğ l e nnıeğe koyulmuş lar. 

~cbCı ı · ıızü He s ı 'ı> \' dcr on mi'ırg ı"ı za ı', 

Gelıi ayşi mik c ı ·dü gc lıi şik a ı· 
------

~e lıi r l e ı ·inin nıeşlıurl a rı : Sargö l (Şimdi Kazalinsk), Se-
mendeıfi'ar- k i), Bilencer(Jamni bugoı ·) Vf' At i 1 (A~tarh an)idi . 

Haze ı · J p ı · lill addan evvel me\ lıul oldukl arı iı : in , bun
l :ıım o zam an lıaşk a b iı· isim a ltınd a yaı;;adıkl a ı ·ı zaıın e

clilrn k tediı· : (l\as pi mi '?).Mill acldan so m a sık sı k yurdumuza 
taar·ı·uz ya plı k l an gö ı · ülmi'ı ~tiir . T>er·hent kaleleri biiP onla
rııı ak ı ıı l n ı-ıııı rlııı ·d uı-mağa kafi gelm emiştir. J)l'fa l a ı'l a 

D rbendi znpt ve kaiPiel'ini tahı ·i p edc ı · k yurd ı ımuzu i ş

ğal P tıni :;dm·di . Bu hal 800 tarihine kadar· devam etmiş e 
de, bu tarİlıten -om a Hazeri ı ·in mii. ·li'ım an olduklarından 

mı ne, a ı · fı k ne bizim n •de saiı · Şa ı ·k i"ılk e l ı · inc Haze l'le
T'in ta::ı.ıTuzl a n hiı · daha görülmemiştiı ·. 

Haz • !'l e ı ·in hakimiyeti 13- ü a ra kadaı · f1 p,·am ct
mi ., li Ye bı ı lal'ihten som a Hazcı · l e r la l'ihl sa hneden <:cki
I P ı ·c k ~·c l'l rini orta Asyadan gPi ım yı-• ni türk ktı\'\'e tl e
l'iıı c• r Ta1 a ı · l ara) te ı ·ketmişl e rdiı ·. 

Buı·ada kııl'ulan «Altın Or·du» bük tımeti altınd a ya
ı nın sai!' mill •tlel' aı·asında Ha z ~del'iıı dalıi · avnı isimle 

(1--İ azer·) diye ~· aşadıklaı ·ı göı'ülmCıştüı ·. Bıı o·ün I(ı·ım , Bes-
·aı·ahia ve Ga li ~i a'da yaşı~·an Ye türkçe konuşan yahu
dil ~· ı· , «l<amimler» (Kara-imanlılar) ın d alıi bu Haz • l'lcı·
den kalan biı · enkaz olduğu zann dilmektediı·. 

Bugün Hıı ya'da «Kozal'l 't }(ağan ki Ye Haiı · bir· 
ı : k m vki h mlcr·i el'an onlaı ·ı ' ıı atıl'l atmakta devam eL
mr kt.ediı·. 
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Barbarlctrın taarı·uzlaı·ın n. lı der ol;ın z , nO'ın 

Şirvan lilkesi, .·onunda yin sc lıibinde n b·t., ka. 
bir kims ~ e kal m,-mıştıı'. Alan, Hnz r, l u~, ı\.mp, 

Acem gibi mtLtevlil t'd n huı·adn yalnız bir •t· 

m z:ıl'lık kalmışt.ıl'. 

ai ma .. 'iı·van ml'ıst ~ Iii 'l'( mnlıııkknk bi ı· 
ı 

mezı-u· oldu~u ic;indiı· ki, lıudLlt b yl:-ırı lı }p 1 eı·-

bendin etrnJı büyl m zadıldnı·la d ]mu.;tıır. Dc
g ı·i olanlard·m : 

1) KJRJ LAR: - denilen hıı y ı·i 17 - nd a::;mla 
1 aı·iu · böyl tarif 'diy ı·dıı: 40 mPzaı·ı rwd ıı .. n 

adam buyıında vR yarım i tivnn ~ ~Pklinde i(;i cm ılmuş 
ta.Jal' ki bunların ilztwinclu bulunan yazı l ar· okıınul
mıya ·ak bi~· lıale cl' •lmişti. Bu meznrhğm o1rnf'ı dunıı·
Jada (: vrilmi~ Ye mul'abbcı .,ek liııi almıı;;tı. l<:. kid n 
burada bol bol haymt Ycdliı·mi:;;, Olt:!af'iıı s zamaııı i.·· 
burada dil nt·iliklc g t; inen .' · alnız bir lJl'l.:r:i 'armış. Zi~·a
ı·et ;ileri k ik ol mı ·an bu meznı·hi!;ın i'ızel'indr lıPr· zaman 
i yalı bayraklar· clalğalanrlığı o·örülmü., tüı·. Kanh·miı· , 

gör bu m zadık TCırkl t"riıı redadı ılan «Oğıız» TiiHdnl'i-

nin mezarıd1r, Eihvald bunun Az ı·haycan Elluınl:ınıı 
ait hir mezad1k lduğuını iddia 0-tmektedir. Alı li anı . m
da i. c lııll'ası aı·ap ş lıitlel'inin mrzan tli~ • :;ıühref uulmuş

tuı·. B ll<ide 'elman ibni Ha bi ·'nin gömüldüğü ~· ·ı·cliı·. 
Araplara ait olduğu, taı;;ların kiıt1 yazılaıma i tinad n 
Derl ent şairi }ı:ürza S •m ·ndı>ı· tarafından clalıi iddia 
ediliy rdu. 

H r h ald bu kadar ala ka gösteri ! n bu abielenin bizim 
için büyük bil' ehemmiy Li ola ağı şiiph izcliı· . 1.amanı
mızda yalmz haı·abesi kalmıştır. 
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2) !URl\. PERlLER - denil en ikiıwi lıir ziya ı · tğa lı 
daha vaı ·dı ki, bu da dağda 40 mnsıım kın:ağızl arın 

gömülü bulunduğ· u yerdir.Bu rmısumlan n kimin ,.c ne ~· in 

kur·! anı gitt.ikl c ı·i hala meçhulduı-. 

3 ) BAB .. L - J(JY A lviET - deııil c ıı .'· eraltınlm bir 
kapu vaı·dı. Kanıemir' in bııı·ad a y ıwoğlif .'· azıl arı bulmuş 

olduğu sü~r l nmekle is d ', bil ci.lıure Fdılın Wı ·kı;Pdr ıı ba:;;. 
ka bir ~ey bul amamıştı. 
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DEVRlN HüLASESt 

"\ı·aplaı·ın geldiği zamn.n bu ülkenin başında 

Şiı•vnnşnlı Lllwhını taşıyan lıükümcluı·laı· hu
lunııyoı·du. 

Aı·nplHı· l ı·an Az.erbay ·~ınını wptettik1nn t:iOI1-
l'tı, Küı· nelıı·ini g~'<~erck kolayca Heı·de nı •ı·ke

zini de işgnl cıtnıişl rdi. Fakat nlk<·nin lıükünıdal'ı 

Ş<·lıı·iyaı· D rbenltc lııılunduğundnıı, tn oı·aya 

kadaı· Şimnl0 dogl'll yill'l'ım k ıw•ebuı·iyeli lın.sil 

oldıı. Al':ıplaı· ııilıayct Ş('lll'iyaı· ilc· lıııluştıılnı· ve 
Derbent boğ:ızınııı nııılıaJaza. ·ı ona ait olmak 
rızeı·e onııııln biı· aıılaşrn·ı y<ıptılaı'. Bu ·"ııı· •tl ~ 
Şiı•yanşalı ~ lıı·iyar !ırın kendi istikli\lini kııl'lnr

mış lıenı de milletini cığıı· \'t>t·gileı·den :ıl'( ttir
mişti. 

Bundan ~Oı11'a Aı·aplıu Dı•ı·lı!'ııcli ch• « Dağba
ı'usıı » nıı da y ni bnştun taıiıiı· n• hılıkinı ettilcı·. 

Tıbkı Sasnnileı· gibi. Ni!el iın biı· znmnn onl::ır 

bm·ada ~iı·mn.,·alılaı·ı elde ed •ı·c>k. Dc•ı·lwndin 

lmlel ı·ini tahkim rdcl'lerdi, şimdi dı• \J'nplaı· ay
ni işleri bure:tda gömıeğ · tıwl'bıır oldulaı·. 

Yalnız şu k:ıd:.ır f':ıı·l.; il, ki, Arnpin ı· bir koııtı·o 
olsun di. , ~iı·\'aıış<ılılaı·ın yanında daimıı k ndi 
mid l'ind n biı·ısini bulunduı·uyorlaı·dı. Bu nıiı·-

Jerden Yezit i b ni Mezit ail<'si bi ltı lıcır() lmı·ndu 
lıükurneti eline ge<.;ıı·mış \ ' C Şin·nnşalıların 
jkin ·i lıanedanını teşkil etmişti. Bu ilk nıüR
lüman hanedunı 950 den 1075 ttu·ilıiıw kadal' 
nnıurü idare etmiştiı·. Haneelanın mcnşci Al'ap ol-

G 
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duğuııu ilf'ri ~ürenleı· olabiliı·. Bizn~ buıııııı lıizim 

mililliyC'tinıiz' lıir [P . ...;iri ol.ıınnz. Ziı·n lıaıı •dan 
Al':ıp olıınl':ı, lıi'ıtün nıillı·ıin d(' nr:ıplrı~cıeağına 
ilıtinı:ıl ,·ı· ı ilııwz, bil:ikis o lıaıı 'damn türkleş r • 
ğiıw lınkrım vuı·mek lılzım, nitekim dı' bııı·Hda ü, 1 
uldıı. 7.;dPn lın~kn millctleı·in tarilıin Ic dnlıi goı·i.\1-

ıııü:;;li'ıı·: h ir Tiirk aı·ı ın tıılıtındıı- ar~ ml c .. miş! i ı· 
Arnp i~e tüı ·k tnhtınu:ı-ti1ı·kle~miştiı·. Annpa mil
lc•tlerindc de · hıınn LPnzPı' 'nl<'nlı'\1' n11·dıı·. 

Rn sı mda \zpı·b:ıye:ındn. İ!;i b:'lşınd;ı "H 'ni 
'ı-ılaı·» lınn ednnı hulunııy ı·dıı. Hı·ı·deye ynrclırna 

ge!Pıı Mı ı·zibnni d lnı )ı;ın clnıtB nwnsııp bir lıü· 

künıdar idi. 

1\lı'zidih• ı • z;ını : ı nı vııku;ı ge lt• n işlel'dcn ı-ın 

mi.'ılıl'ımmrı. o znmnna kadar ın •ı·lıııl olnn Husl:t ı • ın . ' 
Beı·dı• sp]ıı·inıJ raıJtıklıll'l tanı·ı·uzluı ·dıı·. Bu akın-• . 
lanl:ın .·unrn Berd ~C'Iıl'i lı:ıı·np olıın a, payih.ılıt 
bımıdnn ~cm; lıı ~rlıı·iıw ıwlde liln ıi~tiı · . [*1 

( **) .,'ı•malıı -. ~iı·vnw;:alılımn BP. l'Ccled n sonl'n 
lıaf:'lını nwı·l<ezlı•ı·i .; •nıalı ı ~·· lıl'i idi . Hald.;ıııcla 

nııılıınınt YPrmis ' e 17-<'i ·ı~ıı·da lıuı·a"'ım lıizzat gezmiş 

ola n fn·nk :-.t~~· ~·nlılannrlan rnnı·ııf < ))l'cıl'iu s\ı [1) dinliye
lirn: lııı !'\en alıa !!ii ı·e ~Pnıaln ~iı·,·anı-;ahlnr taı·af'ındaıı 

• ' ' ·' ) ) f" 

leHis Pdilmi ~ mamııı· 'ı' nı P · kı'ııı biı· :;;ehircli. Lakin Os-
manlı- lı·aıı mulıaı·ebe l c ı·ind' lıarap edilmişti. A '1'1 ayn 
iki kısımdan ibaret lal'ak :·m·larla kuşatılmış Ye lnıle
lı~rle ·ii ·J nmi. t.i. 'enup kısmının duYarları ~alı Abbas 
taı·a f'ınrlan ~·ıktu·ılmış olduğu iı: in, yalnız ~imal lo ınının 
be~ kapulıı bit· lıisarı kalmışıı. Şehrin her· iki l.:ı:imında 
rla sokaklaı · ı dar " yapıl ar· taştan, tuğladan yapılımıştı. O 
zaman bu ı·ad a ô eami ,3 lı amam , bir c;arşı ve 21ıan m vcut 
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Aı·aplaı·dan ı::;onı·n buı·R dn ticnı ·et oldukc;a 
('azla te ı'rı kk i Pttiği göı·rılmü~! üı·, hıına da misal 
olamk bıı . · ıı·adu di'ızin c l c d " vünıde gelen ~ı·lıiı·

ler göste ı ·ilrn ktediı·. O zaıııana kadııı· l ilcliği
miz Kabal ilc B rde şelıiı·l cl'indcn başinı bu sı

ı·acla Şe m alı ı Uenee ( Cen.;t'), De1'uerıl TU /is şelıiı·

leri de büyük me ı·ke zler lıalini almışlal'dı. Dı'ın C' k 

ki Aı"tplnı'dan .. ·on nt bütün Şal'l<.ta asayiş tama
mile te s · üı::; ettil~ten sonı·rı, nlınli kendi nıa]ı:-;u

ıtttıııı ilırtH~ .tm ğ::ı başlamış, ilıı ·ıwat al'tın ı:n tic·n
r .,t de al't mış vA tir-aı· tiC' yaııyıınn san'nt 

bıılunııyordu .Camilı • rin en hiiyi'ığu \ 'L' kalalıalık c ıleını ~~·.\'lı 

mül'üıl cami~i imiş ki bunun ~ · nııı başııırl a lıuluıw.n ~<'ylı 

hamarnı irad ile id.arc cdili yoı·mu ~. < 'enup kısmında lııılu 

nan kapalı ı;a.T'~ı il ' hanların me~lıunı «~a lı J.; e ı'\'ansanı.

yı» idi . Bıı lı a ndrı ek::;e ri ,,·a nı · !Cıı·ı·al'laı·ı cıturuı· bakı r, 

kala~· , deri, kös le \ 'P kiirk g iiJi malluı · ::;ataı·lal'Clı. «Lt•zgi 
kerransanı.' ı » deniiPıı diğeı· lıanda da dağlılar Hu · ~· aılan 
getil'ılikl eri genç e!'kcklef'l gene.; kızl a r · satarlunlı. < liL·;ıı·i

u:::;a gü ı·e en gCıze l bir ı ·u s dilberi n zaman bur·ada () lurna
na ( fiO nıbleye) sutılırdı. Rus l R ı ' Azcrba~· (·::ını zapckdiııce 

Şemalııyı Yilayet merkezi .va pmı~laı·dı. Sık ::;ık nıkıta ge
len zelz,lelcı·dcn koı·kaı·ak Huslaı · m ·ı·kezlerini BakCı~·e 

naklcttil · ı· . Bundan sonı·a buı·a::; ı sönmeğe başladı, ,.c 
1H1R de Lala~·ev adlı bir· e ı ·mcn i komitccisi t anll'ıııdaıı 

Şemahı ilırak ve mazlum alıalisi de katli am edi lm ı>klc 

Şirn:ının bıı asıı·d ide şeh ri hir ta, yığıııı lıalirw gPt iril
miştir . 

( 1 )!\lumaile~· lı dahi Şemalıı'11ııı ~imdi Şin·aıı d •ıı il en 
fakat kadim zamanda ML"u i ·ı Atı·opa1iu di~·p ın af'uf ol:..ın 

meml ketin meı·kezi olduğunu lıabe ı · \'cı·nwktediı·. (Ad:..ıın 

Oleariu se:·alıatnamesi, :;:.ılıifc 462). 



ve şclıirl('t' lınyatı oldulu:a inkişal' ct nıiştiı'. Ru 

l'il'nh ve s •ı·,·et dc, · ı·i 10 -cıı ~ıs ı·a kadaı· de

vam etıniştiı·. Hıı asıl'dı:ı nw:-;ldıkiH ti limi ı·i 

şnynnı clikl\ai hil' lıi'ıkfım <;ıktu·ıyodar, eliyol'lar 

ki : o z;.ıııınn daı-pedilmi!;i olan $iı·vnnşalılaı·ın 

gi'ııni'ış sikkckı·ind •n biı· trııw olsıın nı;\lıallind 

lHılunmamı:-;;tır, lıalbu ki ülkıc·nin lıııcludu lıaı·i

<'i:ıd" (H usya, ls ve(;, Noı·vpc:. , A lnwny<t v:-;. ) ya
pıln. n lıal'ı·iyııtlnl'dn hu sikkcleı· bol bol elde edi l

nwkt dir. DPnıek Lıı sıı·ada ti<·n. ı"( işleı·ind bir 

bulıran vıılum gelmiş V<' ülk nin ııı<lll rn ııvazcne i 
bozulunen o z:1maıı knınbio ihbaı·inde olnn bü
ti'ın ~i'ımi'ış :ıkc;c lı Pp lını ·ice kii<:ctıniştir. 

Fnl\at hiı· uz son ı·a bıı zengin ülkcııiıı mali 

iı;dcı·i tckl'aı· düzclnıiş olııyoı·, ziı·n nıPnıleketin 

bu devrind<'ll bulıs dcıı yazır.ılar lı ep rılkcnin 

ti<·aı·etindı'ıı, seı'vı>ti n len ve yolln ı·da kaynaşan 

kı•ı·,·an 1 nln.halıgından halısed ı•h• ı · . Volğn. lıZ<'ı·in

dı' vaktik nıanıf hulğnr lmnlı ğının meı·kczi olan 

« Btılğaı· » (*) şelıı·inin lml'ı·iy<ıtı netiı·csind~ <Id edi 

len IJiı· ı;ok nsnı·ı ntike arasında tn.ı·ilıi m zar 

(*) Bı ı ;:;ı•lıl'in ını·,·kii !;'imdi l<at.i,,·l·tll' hı~' JJJ l'dilmi .. tiı·. 
,. Tüıına" nın \ "ıılga yn di'ıki'ıldiiğCı w lıııg-i'tn " Bı·alıimov , 
adlı hiı· ı·ıı..; 1\ö~· iiniin ~· akmmdn lıtı nw~lıııı· ~chı ·in 

lı::ıı·abe~i el'an JTIP\' <·ııttııı· . 
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Jvle::ıidil(!f·, KI'M 'Mtilet· 
e Derbendi le,. . ·ilekelı·

rinin bil• lc1 smt. 

tı:ışlaı·ı bulunnnıştu,ki btın

larııı ·cızılı:U'Indan btmı.

da Ş i n·an \ 'O Ş nıalıı tüe
rı:u·l ı:\l'ının d Jnedildiği an

]ı;şıln;a ktad1ı· . 

• 'ikk Jeı·i Almnnyı=tda 

bulunmuş tl'ı · ·al'laı·ı b 

Bulğadaı·ın i ·el'lf'ı·ine ka
daı· giı·miş olan bu yuı·dun 
ti areti, beynilmil 1 şöhı·c
tini almış bir ti aP tti. Z:.ı.
~ .n Şil'vanşalılat·ın kuı

duklıırı d vlet 1 yn lnıil l 
tanı n mı.; bil' d •vlc t oldu~·u 

u: 111. n u ıı t i ı· n ret i de, 
:;aiı · lmv\' tleri elP h Yttt•l-,, 
nıilL•l Plıeınmivrtini lıaiı 

•' 

lmlunmakta idi.(*) 

[*] O zamaıı Şil'vanşalıların akı~cle l'i eks ~ ı·iyctl e 

gümüştü altın az idi. Zaten, bugiin ~al'k ı ıı bir\·ok 
y l'leı·ind~ olduğu gibi , o zaman burada da uilına te ı·cilıen 

gümüş par·a kullarulırdı. 



1\I•:SH NILI•:H HANEDA~I 

1 07 f>-1 ~382 

Bu lıunednnm mü sHisi Alnıl-Muz·~rr.ı· Me
nuç •lıı· ilmi K . !'an ndlı IJiri.· i zannedilirdi, fakat 
;:;onrarlan ldı-' edilen yeni y ni si!d'" lerle bıı na
zariy kat'iyot k ~ p demedi. Bundan da h H 'n·cl 
F rib ı'z adlı bir Şiı· anşalıın iş başında bulundıı

~Su v an ·ak bu nd ::ın . ·oıwa onun o~Slu M nuç. elı
ı·in Şiı·vaıışalılaı' talıtın·ı çıktığı anlaşılrmıktadıı·. 

Bıınlaı·a tn ı ihte b ni-Kesnın v kurduklaı'ı hane
dana K sı'anileı· lıanedııııı denilmi., til' ki bu 
da K sı·an oğullaı·ı han danı dem ktıı·. Dom da 
bu k Jim hakkında bu fikiı·d bulunuyoı·du. Fn
knt Kest ·cınilel' !'at'İs1 li anını kullı naı'ak v tu'<..:İ
lıen Sasanileı· adlaı·ını taşıdık]· eı için, bunlaı'ın , 'a-
·anil ı· nil sin m .nsup bi ı· han dan olnınk ilıtima.lini 

veı'eıılcı· pc, ·cin, olnıııştur. Halbuki hi ı· zaman SPlcıık 
ve. snir türk lıanedanlarının •·1ptıkhwı gihi, Şiı· an
şalılaı· dn, h::ıtll zamnnınıızda kabaili A. teı'Rbat 
tı·afındn, koyunını'ını otlutnn Kacarlaı· bil~, lı·an 

tnlıtına çıkıw çıkmaz as{ınil ı· adlamıı almağa 

ve ınenş lerinin onJard~uı ·ıktığını gü t ı'meld 

il'tihaı' etm k gai'Jetinde buJunmuşlardıı·. Şimdi 
yarın biı'i. i g I d - b n Kacarlamı P hJe,·i " 

a n.nl oldukltıı·ın·ı lıtiküm y ı·s , dognı biı· i.,' 
mi yap mı. oluı'? Doğnı olamıyı;~ ·::ı ğın ı siz d tak-
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diı· Nlon.;iniz. Türk b ylcrinin nı·asıııcla ndl•t edi
nen bu ıı.-ulun İf'mcli Sultan Mahmut G:ı.znevl 
taı" fınunıı kııı·ulmuştu, sı:tnki on hı m bi ı · ı·ehhe ı· 

ol:-;un diy biı · de ayı·ıcn manıl' Şulınnm yazdı

rıldı ki, nı-tık ondan .- nı ·a Şarktn büyl'ıkll'ı ki'ı

CLiklü, lıangi bi ı· bey O'eldi. · , kendi menşı' ını 

mezklıı· divnndı:ı nı'<lŞİ ıı'ITi ağa w~ c~. olnk ı;. o('uklan

na da oradnn adlaı· vrrmeğı; IJıışlnclı. Bıı ın e nlıus 

itiyat Şnlınaın 'çıktı <; ıkalı Ş:11 ·kta takip ediinı •ldı~ lir. 
Onun i ·in boyle illibaslaıa \' C isim mrış:ıb lı •tine 
i.'tinaden lıi'ıkl'ımle ı· (;ılwı ·ırken (~ok dikkatlı olmalı. 

Yu\<arda zikı·edildiği gibi bu lıancdanın mü
l'.·sisi Feı·ib ı·z ı lduğu znnnedilnı'ektediı·.J * I 

Bn Şiı·v;ınşalıın . · ulnız iki s ikkesi clclo r dil
nıiştir. Biı ·isind ~ kendi i:-mıini sndree F ı · ib ı•ı·z diye 
gü ·te ı·miş ve Halife lınükt di il ' Sultan Mt> lik 
Şahın adlarını dalı i luı zuımıı ştıı · . DernPk lııı sıı·a
da Şiı·vnn., ahlaı· selçuk Sultnnlaı ını dalı i lı r.saba 

k tarak, onlara karşı nıütevazi bir· vaziyr t nlı
yo l'l:u·mış. 

f*]Kesı·anilerin filıı·isfi ilk r!Pfa olar·ak 1~40 cla Jkım 

tnı·afıııclan tanzim ve n eı;; ı·ı•d ilmi!;; ti . Sonl'aclan hı ı filıı ·i ' l. 
ı1 1iml eı· t:ı nıfınd aıı f a:-; lıilı t> dilm eğ'ı• lıa:;;laııdı. 

192:1 dl' Bakiid r Pa l ıorrıoY t a rafııırlcııı nc~ ı ·rrlil ıli . Biz lııı ı ·a
cla talımini olan bu nıl<aml::mn zihinleri !'azla .' · uı·ma
mak i(: iıı, lıakil\ at P. dalı:ı ,\'C1 lon ıılnn hıınlnr·ın orta:-;ı nı al
dık 



9 -

lkinc·i sikkede İ!-;C Sultnnın adını lıiı; güsteı·
nı<: den yıılnız Hu lii'P Al mü ~ tezhiı·in ismini ha ko t
ti mı iş ve k ndi i~minc d - ayeıca ku vv t. H' kud
n-'te d 'Jıi.let eden « Elnıelik » ıınvı1ııını iJı.'he etmiştir. 

Aıılaşıları. bu sırada snltnn:.lt l<e:;;mekeşile meşgul 

olaıı Sel(;ukilt'r, Şiı·ynıı:;;alılar hıl'af'ından kale bile 
alı nnıı yorımış. 

Bu iki sikk den bnşlw Feı·iberz lıakkınrln 

şinıdiye loıdaı· başkn bir- şey elde cclilnıemişti ı ·. 

1073 den 1105 sen sine ka lnr ıınıuril idnte ettiği 

zannedilmcktediı·. 

ME-;'\ TÇEHl{ - 1103. . 
« l<mıitnj » müzı•s irıin kıym 'ttal' sikkclcrinden 

biri d<' bıı Şiı·,·anşalıa ait olan gi'ınıüş bir ~ild\.c~
diı·. Bir yüzünde : Elnıelik J1enuçelıf' 1Jini J~e , ·i!JeJ'~, 

diğt>r·ind' Halif'nl'.lnıiistrdıiJ ' ile Su)twı Hrtlunrulruı 

ııdları güst . ı·ilmiştiı·. 
Zamanında vıılma gelen n.k'alardan, o zaımı

nn krıclnı · nwı;hııl olan, ndı snnı daha duyulmanıı.; 
olan Grıı·ci'ıl e ı·in tal'ilı . rılıncsiıı' çıkınaı;; ı , dikbüo 
<..IPğeı· biı· nık'adıı'. Zil'a Güı·ı·rıleı· bıı tarihten 
sonı·a yuı·dunııızla a!Akadrı.ı· olmağa ,·e bııı·ndn hü
yLık ı·o]]pr oynaımığa ba~ladar. Bu sırada yazılmış 
olan güı,cü[*] ,·nk'R nmnclcı·indon « Kar·tlis-Shovn' bn » 

diyol' ki: 

l*] ~aynnı rlikkattiı· ki Sekuklrıı·daıı en •el Giircii
lı·ı·den b n lı sPclilcliği gi·ıı·Cı lmemi ştir. A ı ·a plur geleli ği zaman 
Tiflis ~elıı·iııi yımlıımıızıın (AI'I·an) lıııcluılıı dalıilinde 
gi'ı~term i:;; \'(' alıa! isinin d C' ek seri ~· f't.iııi Tii ı·k lPr! e> l•:ı·mcni-
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«i 120 serıe...,irule Derbent ccplıe inde Şiroarı 
ldw· BU1'll$llrla'n, o1·dusu mağltip ce reisi Afh'rlwı 

de şehit edilmişti.., 

Şimdiye kadar ]{im oldug-u belli o lmıynn bu 
Af'l'idun, h ı· halde Şi r'vanşahla !'lll aile._ ine ın n;-;up 
biı' kum~nd n olmak ihtimali vardıı·. 

1116 tarihinde '• iı·vnnşah MPmı c; hrin ür· ·i.is
tan kıralı Davıdın Tamara adlı kızilc vl ndiği yin . 

ayni güı'c·ü ynzılarından anlaşılmaktadır. zamnn 
Jcuklara biJe kaf~ı tutan , kJt'al Dtnıdın Şin·an

şnhlar·ın g ·ı lünü y pmak v onlarla anlaşmak 

aı·zusu bu sıı·ada Şiı'vanşahların n kaduı· kuvv .t
li olduğun u gC:.kter .. n hi ı· alfi nwtti ı'. 

Bu biı·in ·i . · ayılan .M nu lı ı· 1105 d n 1120 
ye kadar ülke işlerinin başında bulunmuştur. 

I ı· te., J,:il •ttiğini habe r \'eı·mi . leı·di. SenlwYski diyor ki 
Güı·cül r S lı;uklar·ıın ( z>rlıay ·an atab yleı·inin) aeiz Jıal-
1 rinden is tif'ad cdeml\ Tiflisi zapt ve bu hri kendiJe l'i
n · merkez k::ıı·aı· ve ı·mi şl !'diı·. Biı· zaman Gi'ıı·cül riıı ,bizim 
eski k mı;ıumuz lan lbel'ialı olduklan ıunnediliyoı·dn son 
zamanlarda buıılar·ın Anadolııd a.n Kafka,~a hic ı ·et etmiş olan 
biı · kabile olduğu il ri · ürülmektediı •, ki biz e bu hakikata 
daha yalqn göı·Lilmektedir . Zil'a Anadoluda (Kam d niz 
:;a lıilind eı bu Gi'lr ·üleri and11·an biı· ı;ok kabilelı•ı· el'an 
mevcut bulunmaktadıı·. 
H ı· lıald !Jiz şimdi bu haıyrlı ah komşulaı·ımızla Tiflis 
davası edeeck değiliz. Hunlıar Ermeni) ı ·i düşCındükı:e 
bu ür ·ül ı· , rahmet kuyorıız . 
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IKINt'l 1\1EN ÇEHL-\ - 1120. 

l'ı·idıın oğlu M nuc; lıı· 1120 s nesind ış 

bn~ınu geçmi~ti ı·. Ha basının yu l ı:.u·cln ba.Jısi g ·en 
ve D ı·be nl kı:1pılaı ' ındrı ş hit cJil · n m şlıul' Af
ı ·idun olduğu zanıı clilnıokt dir. r nı' ı . ı Taınnı·n, 

gü ı · ·Lı kıı ·a lıııın l<cl'im . ·i olduğunu ruğnı •n, bu 
Şi ı·, · a n~nlıı ıı z;.ı rn;m ın cl n Gt:ırcülel'lr hi ı '(: ok ı~ n ı·
pışmnlaı- vukwt gelmiştir: 

1120 d kmıl Davit iki d l'a Kuba! ' ~clwini 

tulan d ı- k, bü, 'lik ı-; ı ·v tl r1 ı gıwi dönmü:;ıtLıl'. 

1122 de · lc;uklaı·a kaı·~ı Şiı·,· anı;;nlıa ya ı ·dım 

etmek üzcı· ı Gü ı· ·ül ı· ŞenıalııyH g ]dil t'S de 
düne ı·k ~ n (;rılo st:.ın Imi 'sini yugnı:.ı etti! ı · . 

112~! ele DıwiL brıteın ku,.,. ~ tl c ı' il e g lerPk 
.Şiı·van ın b 'Ili !m.., lı lo~lel 'l'ini znpt tnıişti. Menu
i.:H lıı · bunu kı.ıı'şı ko a ·ak kuvv tl r' l" nınlik 
olm<-tdıgmdan bu :-;ıı·ada teslim olmaktan ba.,.lm 
bil' caı·' bularrıı:ı.mı..,· tı. Ti'n· •[ı] ~ ı · bıından ('esn
ı·L't alcı r-ak dnlı a ih~ ri gitmiş! :ır v kmıll al'ınm !:'i
kap \'C ıınnınına biı· ele Şiı·vanşnlı kelim sini 
ilA ,.c etıni:;;lm ·di. Şaya.nı lı ayı' 'lt İ!' ki b illi lı H ı· ı Güe-
·ü l ı· Şil'nllıdan tal'cl<'dildikten sonnt dalıi yani 
tq ı-- ·i usı"t kndaı· Şirvanşalıla.rın unvunını tu
.şını;tkta devam etmi:;;leı·dir. it gide bu Şirvan

şah kelim i glircl't lisanındn. o Şir\'nşitz » (*) şek 

[*l Yani Sirnın~alı-Zadı• d~mel tiı ·. Bunla r Siı·van 
' ' ' pr-cnsleı'inin gü ı·c ü kızlaı·ı ile evi nm .sind n meydana 

gelen çocuklar lsa g ı· k. 
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lini almı~tır. Ruhi bu isıııi bı~ıynn gilrt;ü pı·ens

Jpı·in tl'."acleır edilm :ıktrdiı·. Zn ten Gi'ııTülrı·in 

ı-;ıwJeti y<dnız Da vi din zn ınanınn kadnı· eleYum 

eclebilmişti ı· , bu üu·ilıtPıı soııı·a Ynziyet tnmuıııile 

onla. ı ·ın aJeyhindı dir. Ziı·a Sel ·uk tehlik si hcı·

h-ırar Peli lince Şiı·van:;;a] 1 [~('ıı•f'i'ılı•ı•c' kı:tt'ŞI dı ıl ı ı~ . 

se ı·b st kalmış Ye onlnı·rı lıfıkim olnınğ:ı hn~l:ı

mışlıı·. Güı·eü nl'ıl'uzuna ,·:ısıta olan kendi kaı·ısı 

pı·cns •s Tuınnı·a'dan biiP H.)Tılmağ·a karaı· ,·ermış 

, . " onu meınlelH'Linc göndeımişti. Bunun üzPrinı~ 

Tamam Güı·ı·üstanda c'fiğ·Yi » ndlı biı· ımınnstıı· 

Inırmuş Ye bütün hayatını hıı kilis ye hiznwt Pt
m Id' g '<(iımişti. 

Hüyle('r Men uc; 'lıı· rılkenin işlerini y lun<1 
ko. ·duktnn \'U :ı:;;ayişi temin ttikten soıwa. bu 

smıcla · rıks('ltını ::;ine muv:1ITnk olduğıı nıııaı·il' iş

ı ı·ilr meşgul olımığn koynlmıı~tuı·. Mıını·il'i bizzat 
himny dtiği ic;in, zamanenin beıtcın :;;ail'lcı·i eli'ın

yanın dül'l bil' tar<tl'ından • iı·vnıışa.lıın bHşına lop-

la. nnıışla.ı·dı. • Ateşkedr » yazan ı diyoı· ki: «•Sit ·crt'
nuı haşuıd(( Mrnuçelu· Ce//i/pf/.in !fibi yii/.-~0/.- itlm ·t• 

rulrunlm·l ı~ nrdt ki, uwılarıtı rulolt>h biifiili diinyaya 

yuytlmtş, jaft~ifeti t!e A!Jlllrl!rl, Sift~unu', Ha!,rttu' t' t' 
}< r>IPğt' .rJiui mru·t~/' şai1lel'in 1':-lf'I'IPrinrll' ft~o pferlil

nıii!?lir. Bll ŞiJ 'rruıı;rtlılw ·ın udlru'l tll·iyii/,· pm/i~ o lt
/ann wl!urilr> yu n yan.u fJayitlw • olrırrtğt nw !1(1 lr'
/i·al,·t w. » 
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Devlvlşalı ' cln di\'oı· ki: 

«. Jj (({/l'('f/WI 'CI'I' .,· i!'CliiiŞO h/ (1 / ' {1/'(/St!lda Jlfl!lllll;t•fu• 

{Jil'illl'i ;rlnli'lıter/i, ·, rili111lel'lı• ::m irh·T'i dost tuttuğu 

)'>ayi olunm, ;;rullafH•nin ldit ii n şoil'ler i baş111a toplan111tŞ , 

ve .Ni:;ami, Felt ·fjt", ffalı·rın i, Xii~{iikal' ı'c :yinJ)((f' 

;;ibi bir çnk şairler lu t ŞirtYIIIŞalıtan ym·drnı !JÖI'JJII'iŞ

lenl il'.» 

Bu tnı ·ikilc ~1e nııı;e lıı · ülke. · iııi kul'tnrdıktan 

~onı·a, mı ı: ı ı· i r i:;;l e ı·inc de büyrıl hizmeti ,,. yap
rnı~tıı·. Doı·nun dediği gibi krır:rık ŞC'malıı !;!Ciırini 

büvi.'ık biı· iı·!'e:ı n mcı·k('Zİne <,:eviı·mi~;di. Mrnuçclıı· 

şnil'leı· nmsındn lı e ı· l<cstnn f'nzl:ı Hakanıyi SC\' 'rdi 

"' kendisi d-Iaknn » ltıknbını lnşıdı~ındnn , ş:ıiı·e 
flöılıi onun k ' 11 line yakın olduğunu lıissPtt.iı·m(:•k 

ic:in hıı litk:ıbı Yc ı·n:ıi:;;ti. Haknn! el e Şiı·v~ nşnlıl:ı

ı·ın yanında lıali ,·nkti y ı·indo olam.k yaşayoı·du. 

Hatta biı · gün ştıil' kızını e vlendiı·iı·ken, kıznut 

20,000 dirlı emlik <;oyiz v~ı·nıi., ti , bir !'iki ı· ndeımı 

ic:in t;ok ZPngin olm. lı ki, bu kı:ıdnr o zanıaıwye 

g liı ·e büyl'ık mnsı·nf'l:ıı· YHJJ mcılı. D m k ki Siı·-, . ' 
vnnşahııı ~aiı· Hakani yolunda bir şey Psil'gcdiği 

yoktu. Fu bı. i hütrııı b n tukdil'l e ı · ı·ağmen, M'
nur,:clıı'in :;min clı:ıı·ıldıgı V<' idam emri verdiği 

zamanlaı· bil(' olnıuşt.uı'. Bir gün Hnkanl M nu
ç lıı·e btiyl · biı· boyit gönderiıw<': 

Ycı;; ki clclı ki nc ı · l ıL• ı·em ğirNl, 

Ya "i~aği J.:i de ı· be reş ğirPm, 
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M nuı:t'lı ı' rena lıald kıznıı~ V dt=wlıal şaıı·ın 
idRmını i. ·teınişti. 1\Cıkt p rdazlıgının snı·pn srır

dıgını gö ı·üıw , Hak:ınl biı· siıwgin knnatlnı·ını 

Jwpaı·arak , (Ba vi.,agi) k Jim sinin ııltınn bir noktn 
Jwnduı·nı :c1 lda , (Ya \'İşugi) ynprı n, bi ı· ml'ıeı'Cını gilJi 
bu . ·in ği Şirvanşnlm gönd~riı·. 'Tnbiidiı · ki (Ba 
vişrıgi) olmuş olu ı '. ·n b yt in mana~.;ı bl'ısbi'ıtün 

d gi .. ;miı;; olul' lıalbu ki ( Yn vişr-ıgi ) kelinı •si 
Şiı'vA.nşalıın iki şey "hiı·dı n Yeımekt"'n :iciz ol-
dugunu il'acl d •e k malı i '(tt • idi. 

Şaiı·in bu ikinci nöktedanlığı ~iı·ynnşalıın ı;ok 

Jıoşunn gitmiş Ye cezas ı H 1' eli Jınişti. 
M-nu<; h ri n 1119 clftn 114tl- n, l\ndaı· ı~ bıt

şında bulunduğu .znnnPrlilm kt 'di ı·. 

1I IStTA - 1149. 

M nuı.;ehı·in Yel':üındnn sonı·n ypı·itıc oğlu 

llı sitan O'ecti . Bunun ann ·si prcnt-i-':; Tnımı.ı·a (;CII'-

·ü tan lu bulunduğu ir,in ürerıl ı·o kar.., ı aldıgı 

vaziy t dikkat şn ·nndıı·. Gür ·rı yuzıeıhırı diyor 
ki : 

«Aluğcm , Şirvan ve Derbentteli Hallıalo /,·wfcır 

uzanan yerlerin kıralı l!ı · itrı11, GiiT'r·ü kiralı Gni'[Ji 
ile trıl/1 bi1' brıba-o!Jul gibi dam·amyorlnrdt, :,ira l!ısitan 
0111l11 lıalası olan Tamaranınoğlu idi. Şimald1•n 1-frı:,rrle ' ' 
01W saldu·wcn (~OI'[Ji biiyiik lnwı~etlerle yaNirma gelmiş 
ı:e ıVJaşlcüi',ŞebT'an, Şirvan şeftirlerini istirdat eylemi\ ti.» 

Hudut boylarında hiç d ksik olmıyan bu 
haz r çal'pışmaları hakkında şair Hakaninin de 
şiiri yazılmış bir e. 1'1 vardtı·, rnluı.t burnda 
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GiitTüleT'in yaY'dırnın dan hi c; d' balı edilm "miştir.l*J 
Jh:-;itan zamanında elıemmiyetli işlerden 

bir·i de m l'lwzin Ş ma.lııdan Haküye nakledilmesi
diı·.Bu sında Azeı·bay ·an atab yleı·ind n Kızıl-Aı·s
lan ( 11 6 - 1191 ) kendi pa 'i tr\ htını Gene den 
Ş malııya göc;.ürmüştü. Bunun üz l'İne !hsitan da 
Bakcıye ı;ekilcli. Bu tarikil' Bakü Şirvanın m ı·

kczi oldu ve atab ler Ş malııdt n ç kilelikten sonı· 
bil , Şirvanşahların m rk zi lnlmakta d ntm tti. 
Bu zamana ait hiı· çok kıym ttar ta.;laı· 1 ıı

lunmuş '" Pettograda gönderilmiı;;tie. Buzovnn 'da 
Merdckan'da ve sair kö, ·lrı·d bulunan taşlaı· lıep 

bu kabil taş1ardandn·. 

Sikk lerinü1 üz rinde 'J~~Jmeltl,·rıl-muaz~~cmı ,, 
şuid rin ı:-. rl ı·ind de, 1'~/a.ı.;iJ'etlin '', 'Fa /uyıftin, 
ribi yi'ıks k lakaplar verildiğinci n Şirvanş .. lı lh ·i· 
tnnın kuvvet ve iktidnl'ınm pek ı·ok yük
.· ,k olduğu anla..,Jlmaktadıı·. rıı·ei'ı ycızılaı·ıntlnn 

dalıi anlaşıldığı gibi lltsitan ülk sinin lıudut
larmı olduk a genişi 'Imiş, v il'frın ışleı·inde: 
Lahasından geri kalmamıştı. Bunun zamanında 
da ~in·n.n ~Jütün Ş:wkm ilim H' iı·!'an ndnrn
hll'lna m01 kez olm·:ık Şeı·el'ini taşımakta d vn.m 

l*J Hakani Ru · taaniıızuııdan , Güreeder d Hazer 
u nı şmalarından balı~ettil<leri için belld de bu e. ·el'ler a -
ı · ı ayı·ı vukua gelen mulıt lif ça ı·pışmalara aitt.iı·. Ayni 
vak'cıya • it olsa bile, madem ki Gür·cCıl ı· burada Şiı·van
şahlaı•ın emekleı·ini zil<r tm den , zafcdn bütün şerefini 
Gür ·ü kıralına a.tfediyol'laı· .. airin de buna mukabil Güı·
c.lileı·den bah etmemesini haklı bulmalıyız. 
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Btnıişti. Hele Bakünün ınıarına delal t eden 
a~·ıı·ı atik·t nazaı·ı itibaı·a :ılınıl'se:ı, hu iı·l'an \'C 

t •ı-akkinin pek çok yLıksck olrluğu nnlnşılnmk

tadıı·. 

lhl'iitanın 114 den 1194- lwdar iş başında bu
lunduğu talımin edi l mektecliı·.Zamanıııda zulıı'ıl' eden 
vak'nlardan Ru · lnı·m 3- ·Cı taaı·ı·uzu lıemmiyl'tli bir 
vak'adıı' . 1175 senesinci vnki olnn bu <ll'd ..,· aiı· IIn
kan'i tarnfındn böyl' tnrif cdilmiş1iı·: 

HUSLARIN ŞlRVANŞAII lHS]TANTl\ 
YUHD NA TA 1 RUZL · IT 

Ş:om.,iı·eş ez nsınınn rıwdd .'~nfl, 

Fe tl ı i Deı · 1Jrn1 \ ' C' ŞııiJnnıı·n. 

Şniı>, tl ı.·itana müı'c r.aatlu diyor ki: 

" Tu f'cnıı awlımn bir eylrip r~ilıi Allrutfam hiir·iin l 
ettin. /)erbent kalclı·,·ini rlo onla m bii'PI' nw:;ol'ltl· !}rtfıltll, 
Bu da eni11 soy'enrll'di1· ki, Şirt'an , '· Şpı·nın ,. rlefJil 
"Ha\Tevan "hatta Scı·efcn.ın ı•dilcı't'k Bcıo·dat n· 1\aiı ·p • 1 j ,, 't ~ . " (.h 

ş •lıirloı·ini bile ge(;ti. Fcı·ntı - Srulon [ * J Nili 
Rr•t'demwı'dan [*] Hkıtmak gibi 1 ı el' ı]ıı. di ., alın 
nasip olmuyan htın e l'leri göst rdin. Biı· gc<·rde 
ScYi. tan ar. lnnlarını andıran askeı·l •ı'in ilc 

" 
rııs d Ylcrinc saldımrak , düşmanın taYşan 

ruhlu insanlaı· olduğunıı meydana çık.-ırdın. Hu 
tavşan nılılu mahJlıklaı' nnsızın gelmiş, nı nsum 

" . imuı'ğ , kuşlarını yuvalarınclnıı l<nı;ıı·m ışlnı·dı. 

[*j Şemuhı ırmaklanndandıı· . 



-97-

Zifil'l karanlı~ı mehtap aydınh~ı takip etti~i gibi 
s n de bunları takip ettin. Kılıcını onlam1 nam rt 
kanına bulaştmrk n, beygirin Bahı·am Çubin b y
giri gibi kasırgayı andırıyoı·du. 

Kalkanlaeı nze ı·inde vvelc den yazılı olan 
" Hafti-han, hünerleı·ini göstermelde ask derin 
gece demeden, gündüz dem den bm·ada kılıç sal
ladılar. 

Düşman dolu gibi ya~an oldarla yüre~inden 
vumlmuşa dönmü.., ve koruk r nkte kanı 
şarap rengıne ·evı·ilmişti. Rus kanından vü ude 
gel n deryalar daglara kadar yük liı· v 
sahilde bulunan gemileri parçalardı. 

Kesilmiş başlar «elaman» diye bagırıyorlaı·
dı. Böylece düşmanın büyük bir kı ını mahv dilin
ç.e, zafer hab rleri h r tarafa yayılmış v izharı 

şadimani edilmişti. Alpa lanın vaktileRumlara 
y tıgını sen burada Ruslaı·a tatbik ettin. nlar 
bur·ada iki günlük bir k rkaşalık ·ıkaı·mışl· rdı, 
sen onların annelerini aglattın . nin bu zafeı•ini 
Ruslar hiç bir zam n unutmazlı:ıı· v daima 
kulaklarına küpe olur. 

Ez fethi Arran namra ziver zede evvamra 
Fethi lragü Şamra vakti müsemma · daşte. 

1K1N 1 FERlBERZ -1194. 

lhsitandan sonra yerine kardeşi Afridunnn 
geçip geçmedi~ini bilmedigimizden , şimdilik 
bundan bahsedecek vaziyette degiliz. Fakat onun 
oglu Feriberzin iş başında bulundu~u mevcut 

7 
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sik1' leı·J ispat edihni~tiı·. fo;ikkelerincle Selc:ukları 
zikı· tnıecl n: 

"Ji,Lnır'lilıil rldil ·elcflet tliill!Jfl cr•ttin Fe, ·iiH'I'~-: 

&ini Ajl·irlwı bini Jlenw:e/11' Şi!'cun~rth .. » 

gibi tenteneli ıınv:ınlaı· kazdır·dıklarındnn 

o zaman ~iı·vanşn h ların n knduı· kuv\·etli olduğu 

anlnşılmnktadır. Şiı'vnıışal t!ar :-;ikkclerindı' k •ndi 
nı nı;;elerini ta Menuı;elıı·e lwclaı· göstcı·il'leı· . Hatta 
Dol'l1 bil' dahil olmak i'ız 'J'P tılinıleı· biı· znnıan 

bu Mcnuc;elıı·in Şiı·\· nn:-;;alıların lı:meclan lıanisi 

olclıığu zf'lıabiıw k:q ılmışlnı·clı. HPı' lmldı~ ~r<~nu

t,:e lıı·iıı I esı·ani l er· içinelP rlıPnnniydi lıniz lıiı· 

adnın olduğu ı;;ü]lı '5izdi ı·. Zaııı:ınmda dikkati' şa
yan Yn.k 'alnrdun lıiı·i de ;ıtnboyiı'ı· sol'e ı ·icl iı ·.Azeı·bey

candn Kızıl Aı·sJanın ~clıııclelinclen ;-;onı·a atabey] ı· 

~altan at kavga. ma 1u tulmuşln ı·dı. Bı ın lardı-m n ta bPy 
Emi ri :\1imn(I\ utluk fnn ııı; mı'?)~irv:mşn lılH ı·ın dnıııa
dı olduğu iı:iııı :\lenuçelıı · de i;-;t('I' istPnwz hu kı·~

meke.;e lmrışnııı;; uldu. HunciRn ha!;'ka znnı:-ının

da Şcmnlııda. 1 rıyük zPlzPlf'lc•J' olııııış \ 'P hi'ıyl'ık 

.ıaiatlnı · v ·eilmişti. 
Fcribf'ı·zin 11U4 den 1203-( lnchıı· i~ bnı;;ıııun 

buhındıığıı · lı--ılımin edi lmeki cliı. 

FEH lUJHZ T - 1 :!0:3. 

l1ıı ~iı·vanşalıın n 'den;-;(\ :;;iındiy<' kadm· ;-;ik
kcl •ı·inc dalıa t -'sadüf edilmemişti ı·. Fakat idare 
işlerine bnkınış olduğu dalın Dom zamanından 

beri kabul edilmış bir halüluıttir. Hakkın

da verilen ilıtimalle r· dalıi biltılı ı·e Meı·dekande 





bulunan 
Hani ko 
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yazılada kat'i sueett ispat edilmiştil'; 
tarafından ta ·hih ve ikmal edilen bu 

yazıların biris i şuduı': 
«Emere bena lıazel kale j'i eyyami melikil müa

zamül dlinıül ddilül müveyedül... men ur .... Falırüt darı
ya vettin, Ferruhzat bini J11Jenuçehr Şirvanşah rtasir 
emirel milmitıin... 600.» 

Bu yazıl rdan Sirvanşahların harar tl imar 
işlerile meşg-ul oldukları dalıi anlaşılmaktadır, Ba
künün imarından ba,şku i tihkamlarile de epey e 
meşg-uJ olmuşlardı. Bu sırada Bakünün etrafi 
büyük kalelerle ar·ılmıştl. El'an Merdekan bag
larındaki asar bu kaleler.in enkazıdır. 

Ferruhzat 1207 den 1215- e kadar urnurü 
idar ettig-i tahmin dilmeld dir'. 

KlRŞASP -1215. 

Ferruhzattan onra yerine oglu Kirşasp geç
miştir. Bu Şirvanşaha mahsus bir çok sikkeler 
vardır. Bunlaı·ın yazıları dahi Şirvanşahların bu 
sırada haiz oldukları yüks k mevki ve iktidaı·ı 
göstermeldedir : 

cEtmelikil maa~zam J(it·şasp bini Fet•t·ıtlı~at 
bini Menuçe/ır Şirrıanşalı"' 

1215 . den 1225-e l<adar iş başında bulundu
gu zannedilrnektedir. 

ÜÇüNCÜ FERlBERZ - 1225. 

Kirşasptan sonı·a yerine oglu Feriberz geçti. 
Bu Şirvanşahın zamanı hep bu sırada Azer-
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bayr,anı i~gal tmiş olan Horezrnşah mücadelc-
·ile geçmiştir. Hoı· zmşalı kolay kolay bütün 
Şarkı i. ·tila ttigi hald , yalnız Şiı·vanşahları yen
ınege muvaffak olamıyoı·dıı. « lbnil · iı·e » göı• asi 
Şirvan pı·flnslerinden elal ttin adlı birisi, Gür
cfı. ·tan da du ·ak bulunuyoı·du. Harezmşah b ura
sını zapt dince pı· nsi tc rhi ve büyük ku v t
lerl Şirvanşahın üzeı·in . aldıı·dı. 

Kendi i bizzat bir ş y a pamayın a, Hoı·ezm
şah başkalal'ının elleı·il Şiı·vanı almak i tiyordu. 
Fakat yine rnuv ffak olamadı. Küşta. ifi [*] ş h
rinin etrafında ·aı·pıştılar·, biı· (,:ok l<anlar dökül
dl'ı , nihayet prens kuvvet] l'il - birlikte geri çekil
mege nı cbuı· dildi. Biltıhaı· Mogollar gelince 
Hor zmşalı kendi. ·i buyadan kı:t ·maga. me bu ı· 
olmuştu. 

Yine "lbnil .~ iı·:. anlatıyor l i: 
c Şirıxuışah ta/ı tından mahrwn edilince, 1224 

de Giirdlle!'e iltica etmi ü, 801ıı'adcuı Gii.1'eillerle 
lllAik te Şi1' ana [Jil'cli.-se fle, mrığlti p e(tiii'J 'elı' yeri 
Çf'kildi. '& 

Bu Şirvanşalıın kim olduğu şimdiy kudaı· 
daha aıılaşılmamıştıı'. Belki d ul<aı·da zikri g -
ç n Şiı· an pr n. idir, fal·aıt i.· im gö ·t ı·ilm - dig-ind n 
kat'] biı· ş y d ni]em z. 

[*] Küşta:iri-Donıa görı> 'alyaııın 7 kilomet.roluğuıı
da bıılunan biı· ı;;- lıirdi. 656 da M ğ llaı· taı·afından tah
r-ip eclilmiştiı·. Be ı• zin ayni yel'lir bıınnn hıu-abf'sinin bu
lunduğunu haber· ,·eı·mektediı·. 
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Feı·ilH'ı-zin rlnlıilclc• olclıırrıı n'ibi lmı-idt> de 
b b ' > 

lmYvetli ulduğ'tınıı yukt~ ı·da gi)ı-dük. 

1'>~:J de Gi'ııTi'ı kındı (~oı·~i- Lusa ' ııın kız 
u ' • 

kal'deşile niı;;unlıınmıştı. Hizzııt gelini geliı·en Kıl'al 

Baitıvcırı'da (Kab:de etı·af'ındıı) biı·denbiı·e lıashla
namk vel'ut edince dngrın ınom:-;inıi n üteın ıne

rnsinıiııC' dönmüş ve pı'enses Husudana g ı·i <;L·, · ı·il

miş olduğundan bu lı ayıl'lı i~ böylece yımm knldı. 
Brıtrın bu dalıili ke~nı lu--~e ve lınri<;l<'n gelen 

fıı·tınalal'ıı ı·ağmen Şirvanşalılal'ın kun·ct w ik
tidadaı·ın·:t. zerrı· kad~ı· halel gelmemi~ti. 

Şil'\':ını;;abl:u· yiıw skisi gibi pnrlnk ve ten
teneli .· ikkeleı· kazdıı·ınnktı:ı d<"'vam ecliyorlal'dı. 

" Rlnwlikil mıwzzrrm Ft•rilıet ·~ bini J(irşasJı bini 
FarJ·tdı:.al hint iVt•nuçelır ... , 

" Elmelikil nllwz:ant celriletdanya Ntltin Ferihet·:J 

bini J(irşasp Nasi1· emirel 111aminin gibi sikkel . ı· hn 
d viı·de Şiı·yanş<thlaı·ın lıııiz olrlıığıı ilıtişanıı 
göı-;te ı ·m ktediı·. 

F ı·ihflı ·zin 1225lt>ıı 12-lH-e lwd:ır ı:;; lıa~ındn 

bulıındıığu bılırnin c~dilııH~ Jdı•dir. 

tKINCI lHSl'l'Al\- 1248. 

Feı·ibe ı·zden sonı·cı :l'l'ine oğlu llı sitaıı g ı:
ıniştir. Bu sıı·ada Mogollaı· Azerbayı·nnda tn
mamile yerleşmiş bulıınuyol'laı·dı. Otedenhcri yur
dunu kurtaı·mak lıwmsunda büyük nıelıaı·dleı- grıs
teren Şitvanşahlaı· bu sel'eı· de müstey]j lVloğolla
ı·a kat\'L kendi! ı·ini gö!';tf'l'dce ldeı·di nitekim de 
gösüwclileı· n· Moğollal'dan l)ile merrıleketleı·ini 
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lmı·taı·ıncığ;ı nıuvaf'fak oldulal'. Ci:ız'i bil' veı·gi 

ınukabilinrl(• ~iı·vnıı~;mlı t'skisi gibi kendi eılk(•sinrle 
tanı n ıi'ıs! ı1 kil olcwnk lwlıyoı·d u. 

Yazwılaı·ıı gül'<' Şiı·van .. ;alılttı' o zaman Moğol
laı·u yıldn 10,000 c:u,·al talııl v ı·iı·h·miş. Bu sııı·otle 
Şil'nmşı-ılıl:ıl' tekı'HI' tehlikeyi ntlntını~ ve istikl:'\l!P
ı·ini kuı·taı-rnışlm·dı. Fnkut d vil'l 'ı·iııe ait sikke
lrt'l' brıkılıı·sa. sikkrl 'ı·indc k ndi adl:ıı·ını ga
.Y ·t b;ısit ( llu>il(!n Fl'l'ilH'J ';::) :;;ddinde göstul'dikle
ı·inclcm n\ ııyı·ıca ( kuwın.L r/(/i/) diye bir de Moğol
);\1 ' 111 <ıdlarını knzdıı·dıkhmndan, ~loğol d \Tinin 
c~ok naşesiz olduğu nnlaşılnıa.ktadıl'. Böyle olmak
la be nı hf'ı· J_.:ııw nbı·ın ~i ı·vanşalıla t'H ka!'şı (;ok 
1otrıl'ki1r da\Tuııdıldnı·ı görülmüştür. Ziı·a lıeı· zR
nıan olduğu gibiı bu sel' -r cl ŞinınJden \ 'C Del'
b nt lıoğHzındnn g lcn ((']ılikc b rde,· anıdı. Bu 
scl'eı·de Cııoi Hey korkusu val'dı. Şiı·vaıışalılaı·ın 

.·ikk leı·inc kadnı· nksetmiş olan bu iki moğol 
kuv\'C~tl r·inin çekişnı . i Cu ei b yi n De!'l'J -ndi n 
Şimıcı liıw atılma. ile neti(·eJendis rl bi ı· C< k kan
lı (:cıl'pı!;imnlam ,. ugı'a.,nıalarH srb biytt ,. ı·di. 

Hrıtl'ın bu (':ııvı~me:dcıra rılkenıiz salıne olduğıı i(.~in, 
.gel'ek Altınoı·dıı, \'C~ geı'( k Ellıanlm· lı ı· iki taı·nf 

da Şiı·Y;tn::;mlılı-ıı·ın clostluğunu kazanmak v on
ı~u·ı elele cıtnwk istiY rlaı·dı. Zat n Ellıanl:u da 
bunun iı.{in küı;rıı, bi·;. ver·gi almakla iktil'a ode
ı·ek, Şirvan..,alılal'la do. ·t olmağa karar veımiş-
1 rcli. YHni Sa ·anileı·in ve Aı·nplaı'ın .)'Hplıldar·ını 
şimdi de buı'adu Moğollaı· ·apnıağa m cbur 
olu.Yorlnı·dı. Dün 'ayı silip süpüe •n lıeı· lnıngi biı· 

, 
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müstevli kuvvet buı·aya girdi mi, buı·ada yelk n
leri indiriı·di. Zira Asyadan Avrupaya geçit yo
lu olan Deı·bent bagazının anahtal'lı:wı Şiı·vı:mş h
larm elinde bulundugundan, Ol'adan geçm k isti en 
h ı· hangi bir kuvvet Şirvanşahlada anlaşmak 

mecbiıı·iy tinde idj, Zeki Şirvan.,ahlaı' da tabiatın 

kendilerine bahş ttigi bu bü 'Ük nimitten istifade 
ederek binleı· e sen i. tikl ıiller ini kul'tarmaga 
mu affak olmuşlardıı·. 

llısitanın 1248 den 1257-e kadaı· iş başında 
bulunduğu zannedilm ktediı'. 

IKINCİ FARRUHZAT- 1257. 

lh.-itanm vefatından sonm yePine oglu Far
ruhzat ge .·miştiı·. Bunun zamanına ait bil' .ok 
kıym ttar yazılar elde dilmişti. Bugün bu yazı
lar harap olarak zamammı.r.a kadar kalmumış a 
da, valdile Bibi-heybet camisini sli. lü en bu lcv
halaı' şayam ilikkattie: 

«Elmelikil muaz:;am, ai$Ü'canşah şalıül lbwn~ 
nasiril cl>olcti oeddin b'ni abulfet/ı Farrulı~at bi
ni lh. itan nrtsir emit·el mü,minin heled(ll/ahiı 
nıtılkehü oc de leta/ı fi: tw,ihi . . . . . ·amcmin » 

Bidayett yaban ı v a ·em! ell eı·l kop ya 
edildiğinden, bir ok yaı lışlıkları havi ola.ı'ak B • 
r zin turafından neşredilmi-; ti. Y ukaı·da güst ı·ı
len J vlı tt i.~ Doı·n tarafından stıı·eti alınını ., en 
doğru olan şeklidir. 

Ayni ya~ıda Şievanşaha bir de «Abulf th:o 
unvanı v rildiği göı•ülmektedir. Demek bu sn·ada 
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vnkua g 'len bir lıaı·pte Şirvanşah Far·ı·uhzat 
galip gel · ı·ek büyük yaı·adıldaı· ·gösteı·miş ki, · 
buna kaı·şı bir nimeti şükran olarak k ndine 
bu yüksek laJmp v ı·ilmiştiı·. Z·üeıı bu le ha, ta 
Mogollardan beri görülm · miş ol· n, ski Şirvan"':" 
.,ahların kuvvetli ve d bdebeli zamanlarını andır

maktadıı·. l• aı·mhzadın yaşadıgı 13- ü asır Mo
golların n civ-civli zamanı idi, bu sıl'ada Şie

vanşahın bu kadaı· tent n li v ihtişamlı unvan
laı· taşıma ı t tl{ik edileeek biı· vak'adır. 

Fııı·ı·ulızat 1257 d n 1266 ya kadaı' umurü 
idaı'e f'tmiştiı'. 

KfRŞASP-126 . 

Fanuhzattan .-<onra, nun ]\aı·d ..,i o]n ak la
zım g l n, Kirşa p 126 dan 1293 taı·ilıine ka
dar ülkenin idare işlcr·inc bakmı, f.ıı·. Falutt ma
n] . f bu Şiı·vanşahın .·altanatı maHıımıt. ızlıktan 

tnmamile meçhul kal mı.., tır. 
«Han ğillı :t harabcl rindP te:adüf' •dil n bu 

Şiı·vanşalın. ait birtakım yıızılaı·dan başl·w şım

diy kadar bil' ş y lde eelilm •mi., til'. 

KEYK BAT. 

Kir., n ptan :::;o nı" Şirvan., alı lı. ı' makamında 

K ylwbat n.dlı bil'i ·ini görü,yol'tıZ. Fakat Bunun 
da kim olduğunu hmıüz keşC df'ın ~dile 

Ziı·a yalnız Kiı"..,usp zamnnı değil , 13 üncü 
n. ı·ın sonunda yaşamı..,· olan bütün ~irvanşahların 
saltanatı luu·anlıklar i<;-inde kalnıı:;;tıı·. Ad .ta bir 
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kaç senelik boşluk Yukua gclıniı;;til'. Ellıanlaı·dı-ın 

·onl'a y 'd ı·inde kuı·ulınuş olan küçük bcyliklt>ı· 

bir-biı·ileı·ile .·nltrtnat '~\:avgası yapıyodardı. Sıınki 
Şir\'anşalılaı•ın da tarihinin bıı devı·e ait oliln kı~

mı nıezkur ğürültcıleı·e boğulnıuş gitmi~tiı·. Fakat 
Aze ı·bayeandrt i~ başma Çobanİler ger,inec, btmıda 
Keykub:ıt adlı Kesı·anilf•rden birisi, ı·esi l.Jıı·e gel
miştir·. 

l\I •nıl k tte asayi~ kt•ıııale L'ı·rlikkn sonı·a, 

K ylwhat Çobcınileı·Je do. · tlıık kul'ınak ic_;, in og-lu 
Ka vusu büyük lıediyelei'IP Tebrize gündel'l1ıişti. 

Melik -K, ı· !'d . Şirvun:;;alılaım prensini pek çok 
ikraın ve izaz etti. Faka1 bütün bu iknını ve 
ilti l'atlaı·a ı·ı:t~men, bu sırada Teb ı·izcle i(:rn edi leıı 
saysız lıesapsı:ı: idam faşıllaı·ınclan, nel'ı·et edeı·Pk 

KAvus gizliı·e yuPduna ~~ekildi. Bu ınes' 1 d<•n dol::ıyı 

M lik- Eşı· f de rnüteessiı· oldu. Ziı·n «Fnsilıi'ye• 

istinad •ıı Doı·nun dPdigi gihi (_'obanileı· de ~iı·,·ı-ın

şahlar ile do ·t olmnk istiyoı·lardı. Bunun l'ızPrine 

Melik - Jı:şı· r Şirnmşnlıın kızını istedi. ğlıı dalıcı 

d"ın pn, · itnlıtlcrini terketın lde kurtulmuş olan 
Şirvnnşalı başka trıl'ln düşünüyordu. Onun ıçın 
bu teklifi hiı; durmudun ı·ad tti. O zamnıı kabı

nn sığamayan Melik - E:;;r·el' d . deriıni beıyrık 

kuvvdlrrle lizerin yüı·üdü. 1~~48 de l~şr01' kendisi 
Kaı·abıı.ğda kul'lılarak mil'loı·indPn Ho ·a Ahdııllalı 
ile sair b yi ti Şiı·vanşalıın üzeı·ine güncl0rdi. Hu 
kuvvet.IPJ' bı ıı·ada Şi ı·van .. n lı ların ka le ·ini ( Gi'ıh'ısÜHll 

mı ? ) ep ycc muha. nrn ettikten ~onra bil' şey 
yapa mııdan gpı·i dünıneğe ınet;bur edildi! '1'. 
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~iı·,·an:;;alı dtı lıöylıJı·ı:ı (,:o bnııilrı· :o;;t'l'l'!ndPn kıırtulmuş 
olclıı. 

Kuykubat dHlıu lıedıa,, ·at ik >11 ı·ok sevdi!5i 
Kthııs <JCllı oğlunu, idaı'C:' i:;;lt>riıw kıll'lı;;tıl'dığın

dnıı, onıııı rlnlıH o z:ırnnn i~:dPı·i oğluna tedwttigi 
süylenııwkk ıse lP bıı lııısıısta kat'i biı· şey 

denilemez. 
j :1 15 cleıı 1 :~50 - w kndn ı· i~ başınd:ı lıul ıın

dıığıı zaıınediltıı('k~Pdiı- . 

1\ ~.rkub· Uan son ı ·a yeı·iıw oğlu Krı\'lıs g"çti. 
Bu Şiı·vnnşnlıın bütün hayntı ı·arpı., ıııalaı· ve 
Alt ınoı·dıı i lt· Çobanile l' \'(~ Celaiı lileı·iıı <;ekiı;;me

sile gcı;nıi!;ilİı'. Hcl' znıııaıı olduğu gibi lm s l'er de 
Immcia tı-mı l'l•yn Şiı·nııwalıın yal'dımınn ihtiyaı,: gös
tcrmi~til'. Şiı·nmşalı da ·iyaset iktiznsı gtdı Çob:uıi
leı·i ga lı Altınol'dııyıı tut uyoı·du. Bu sırad:ı l\:1 vus 
iki defa Kaı·almğa s:-ddıı·aı·ak alı::tli.·ini kendi yıu·
d tına nakl ttiı·mişti. l'dail'li Sultan Ov ys d<' Bağ
dat isynnlal'ile m ~:;;guldıı, i. yanlaı·dan kuı-tulıııH·n. 

biitün kııvn. tleı·ilc~ Şinnn~alw saldı ı ·dı ve Hn..)Tanı 

bPy ilf' blı ,Yi'ık ku,· , · ı'llıw günclel'di. Bu kun·ctlPr
k Şİr\'lll1!;'Hiı ÜC~ H..)'dctn faz]rı mtılın~HI'U L'ciiluis 
dP bir ~(." elde edi l enıedi, PdilenH')'İnc d·, (tatlı 
dil vılaııı yun1sınd an ı,: ık arıı·) ::;üzi'ıne uyaı·ak., siya
~et .yoll arına. baı;; nll'lılmağn başlandı. Safdil Ktt
Ytıs Bayı·am be yi baı·ışcı ı·a k, di.i~ımmı iç ı·iye 
alınca ]>İ ı-nnnn a lduv::;n da ıJ nt'H etmedi. zit'it 

t •1 1 

~n fiyetin c zası olaecıl~ KA. vu.s Bnğdadu glinderi l-
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miş ve orada dussak edilmişti. Fakat Ü\\ ay sonra 
Sultan Oveysle yaptıkları bit anJaşma üzerine Kı1vu. 

t krar yurduna dönmüş ve iş başına geçmiştir. 

Bu Şiı·vanşahın ikke]el'inde, kendi adından 

başka, Celairlilerin dahi adları lmzdırılmıştıı·. Yal
nız (hicrl) 766 dan 770 sene. ine kadar, yani dört 
senelik biı· müdd t ara ında, sikk l ı·de u adlara 
tesadeıf edilm m kt dir. Bu dört s "11 lik müddet 
Şirvanşahlaı·ın elairlileı·l }{eşmekeşte oldukları 

v çarpıştıklaı·ı . enel r oldugu zannedilmektediı'. 

Kavusun sikkelerin ait bir husu iyet daha 
v·ardır, kj o da Şi ı·vanşahlarm sikl<eleri daima 
onların m r·kezi olan Şemahı ş hrinde k sildigi 
halde, Kavu. un Bal\ü, Şabran, Küştasifi ve sair· 
şehirl ı d sj}d{ k tiı·digi görülmlıştür. 

K~,vus 1351 den 1372 tarihin kadaı· umurü 
idaı·e ettigi zımn dilmekt diı'. 

Türbesinin f{ubadn bnlwulı(.ğıuw Bakilınno.f haber 
vermektedir. 

HUŞENG- - 1372. 

Kavıı tan sonra :yerine oglu Hnşeng g çti. 
Bu Şirvanşalı iş başına ge inee elail'lerle 

hoş g çinmeg ... karaı' vel'miş ve "eysle adeta 
biı· baba-ogul gibi olmuşlardı. Hatt.a vey ten 
sonı·a . · altanat ]{avga · ı eden Alırnet ile Bayazıt 
adlı oğullaı·ını baı·ıştıı·makla Şi ı vanşah lnirlilere 
çok hizm .t etmi., tir. Bu eki., mede lı:ıil'lilerin 

pren. i Alırnet Şiı•vanşaha ilti a tmişt.i, b::\.l'ışık 

diline. , tekı·ar Bağdada dönmeg-e muvaffak oldu. 
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Huş ng- 1372 den 1382 s n ·in kadar umu
l'Ü idare ettiği tahakkuk etmiştir. Bu Şiı'vanşah 

m çhul eller tarafındah şehit dilin ; evlı1dı ol
madığından, Ke ranil ı· saltanatma nihay t veril
miş ve bö) l c bu hanedan m ydandan kalkmıştır. 

KESRANlLER HANEDANlNDAN GELEN 
ŞlRV ANŞAHLAR 

1 - Feı ·ib r·z 1. 

2 - Menuçehr 1, omın oj;lu, 

3 - Afridun 2, 
4 - th itan 1, Menuçehrin oğlu, 
5 - Eeribeı·z2, Afridunun ,. 

6 - Farruhzat 1, 

7 - Kirşasp 1, 

8 - Feriberz 3, 
9 - fhsitan 1, 

10 - Farr·uhza.t 2, 
11 - Kirşasp 2, 
12 - K ykubat, 

13- Kavu, 

14- Huşenğ , 

1075, 

1105, 

1119, 
1194, 
1194. 

1203, 

1215, 

1225, 
1248, 

1257, 
1265-1293, 
1345, 

1351 , 

1372-1382, 

Böylece Kesraniler· hanedanı 1075 den 1382 ye 
kadar yani 300 senedım fazla yurdumuzu idare 
etmişlerdir. 
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DEVR tN Ht LA SESI. 

Mczidel rden bit' ]w(' sene sonı·a ış başı-

na Kesranilı't' gecmişlel'cli. Bu lınıwd:ııı ~00 

seneelen !':=ızla ülkemizi idnre Ptıni:;; ve zH-

maıwnin nıarııl' i\limleı·ile şnil'lcrini bıtşınn top
lamakb-ı S 'malıı)· ı adeta biı' n m' ve il'fnn m ~ ı ·-' . 
l<ezi yapmıştı, Millf't terakki ede ı ·Pk ı·il'alı ,.c 
servete lwvu:;;ımr.n, btınlı:ıı·ın brışııH1a bulııııı.ın 

Şiı·yan:;;nlılnr da kıı\'Yet kı~sprtrrıeğı' hnşlanıış

lal'dı. Tıbkı şa irin dediği gib i : 

Altali i;~ii rlr> clr>ttr' J'iayrt iinıirlii mf/(/(((( 
Hiin eJ' et'lmbt J' iJ'r.ttff'-l't'!utn .'Jf'f,'JHll 't' mu·rttv' (Nedim) 

Bu Şirvanşalıların t nt n Ii \ ' (~ pal'l<ık sikke
lcı·i de o zaman lıuiz olduldu ı·ı kuv\'Pt \'l' ikti
darı gü~t<~ı'mcktediı·. 

Merkezlcl'i evYPJcc Şemn.lıı ~t·lll'i idi, so ııı·a

dan Bakü ı;;elll'in" n:tldı ... dildi. Eskielen buı·;ıda 

yalnız " Hazer, il' " Hıı.-; ,, telılikesi , · aı·clı, şim

di Ü.;e çeşi <;eşit Ye l'enk renk nıi'ıstedilcı· ı.: ıkmı~t ı. 

Bir·birini istilılcil' eden Sel 'uk, Horezın, vs. 
o zamnn Şa ı·kın lıaı·itasını defalal'ln değiştim ı iş 

olan lnınretle ı'dir. Fakat bnyeık IJil' seYin<:le k:ı.Yt 
etmeliyiz ki bütün bu clüşm< n kuvvetler bütün 
bu insan seyltıplru,ı Sirvanşa.lıl::ı.ı' lıuduclunn \ 'H

rınca, sanki yüksek IJiı· kayanın ya l çın kıyılnrına 

<;.arpıyormış gibi, ge ı·i sin geı·iye biı·cı· hiı'eı· yu
varlanıp gidiyorlardı. Şil'vanşalılar du tarilıin 
kendilerine bahşetiiği bu si lıirli mevkiin yüksek 
tepesinden, düşmanlaı·ın c.;öküp gitmesini mern-
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nııniyetle st>.wediyoı·lardı. Z:ıınanlnrında ınüstedi 

kuvvetleı·den manıf güı·ı·ü kom:;;ulsı·ınıızın meydı:ınu 

<;ıkması şayaııı dikkirıUiı·. " l~'rirruulrt /,·ii/'t o~~rlı, 

!Ji, ·i.-;i de fJNI1ifl' f!i'/r/i ,, deni}qiği gibi , ŞirnınşaJı ..... 
l:u bu yeni di'ışm:ınla kımşılnşınen, bunları dnJıi 

galı ''kralm olnıak, g<l.lı iclcueyi nm:-slalıat 

utmek ::;ur<'tile başlcıı·ından ~avmak yolunu 
bulmuşlardı . l:hılmıışlaı· amma pek de ncuzca. 
kul'tulnıanıışlnr. Ziı'[t ı'skiden ( Menısil ı· , :;vı -
zidilcl' vs. :aımanlcıı·) ~iı·,·anşahlaı·a ait olan Tii'Ji .' 
şehı·ilı' 1\tt!ıC't vi layeti, Kcsı·anileı· zamanında 

(~tiı·c·l'ılel'<' geı:ıniş Ye onlaı·cla knlnl'ak ramanıile 

güı·<·üle:;;ıniştiı·. Bugi'ırı Til'lis Güı·<·fıstı=uıın mıwke

zini te:-;kil PtnH'ldNlir. 
z.;mrınlnı·ında yı•tiş C'n yıldızl:u·dnn :\ir.:ınıl, 

Hakani Yt' saiı· snirkl'in escr!P ri dalıilden l'nzln. lıu-' . 
ri<;.te şl'ılıı·et lmlnl'ak, ndı'ta lı·nnda Firdosi kadnr 
lıi.'ll'lnı~t 0rrüı·mektedil'lı'ı'. 7.il':ı C'sedt>ı·i f'aı·isiı·e Ya-. ~ 

zıldığından, hunl~T )'f'ı•li alıaliye yabaneı kal
mıı;;brclıı·. 

Zaten o zamnn !;iHil'lPı' lıall.; ıt:ııı değil, 

ı-.nı·<t.Y \'e elerbar ıı:ın ynzarl;tı•dı. () zn-
mn n 1 w ı· .Y•"ı·de olduğı ı gibi ( Selçukilcı·de , 
Moğoiinrcln. Osmanlılıınla \'s. ) hlll'adn. ·dahi hüı·

rm•ttf' olan !isan fal'isi lisı:ı nı idi. YPrli n.lıali 

is~ k ndi tül'kü boyatı \ '8 sn ir halk Ps "l'leı·ilf' 
ge(;iniyonlu. C') 

[*] HALK ESERLEHl - Saı·a.'· ilt' del'bal' gJzi'ınd' 
faı·i ·i lisanı lıc'Jı'met b()'ördük('e brl'i taı·afta genis lıulk . ' ' 
kütle~i aı·a ında öz türkc;emiz teraHi ediyor·du. Halk keır 
di edebiyatı kendi esed('r·ile yaşamak istiyo!'du. ( hnın 
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Küştasifi, Hanegah şehiı·leeinin mulıt '!;;em 
enkazı, Bakü, Meı·d kan, Bibi-Heyb t ·amileeile 
kaleler e nk zı h p bu Şirvanı;;ahlaı·ın inı a r işle
rini göst r n bir r abidedir. 

El'an Ş m~hının 14 kilometrolugunda bulu
n n " Piı·i Merdekan, adlı ziyar tgahın dalıi Şir
vanşahlaı· tarafından yapıldıgı üzerindeki yazılar
dan ani şılmıştır. ( Farı·uhzat bini Menucehr 
tarafından ). 

için bu sn·ada birç-ok e ed ı· mevdana getirilmiı;;tir. Bu 
esederin müellifl T'i me hul kalmalda beraber, lı ı· ke 
tarafından t ı · nnüm edildiği şayanı dikl<attir. Halk es r
lerinin en meşhur·o Köroğlu de tanıdır. Bu destan biı· 

şaheser sayılınağa sezadıı·. İngiliz alimlerinden M. Pin
ne 1855 d Azeı·ba ·canı köy köy d Jaşarak , bu desta.nın 

bütün parçalarını toplamı~ ve n ş ı·etmiştir. Selma yakı_ 
nında bulunan bu kahramanın Şamlibel ( ;amlıbel) adlı 
saraylar·ının re mi dahi bu alim taı·afından alınm ıştır. N ş
riyat Garp ıi.limleri aı•asında büyük bir al ıtka uyandu·
makta geçikmedi. Köroğlıınu lı·anil ı·in Şalınamesile kı
ya eden, hatta ondan daha yük k bir· eseı· olduğunu 
iddia ed nler bile oldu. Böyle bir yüks k türk . erının 
Azertleı· taı·afından vücude getirildiğinden, bunun şerefi 
de Azerilere ayit olduğu muhakkaktır. Şimdi destan· dün
yanın dön bir tarafında, bütün türk elleri taı·afından te
rennüm edilmektedir. Hatta Tüı·kler her gittikleı·i y r·de 
bir Çambbel ile bir Kör·oğlu ihda edeı·ek daima kendi_ 
lerile beraber hayalen olsun tüı·k kahramanını yaşatma
ğa gayret etmişlerdir. Türklerin Dedekorkudu da Azer_ 
baycanda muteber oldu~unu 17-ci asırda seyyah learius 
haber vermektedir. Bunun türbesinin dahi Derbent şehı·in
de bulunduğu Alimler taı·afından iddia edilmektedir. 

Bunlardan başka halk asarını teşkil eden tüt'lcii, bo-



HALI~ EDEBIYATlNDAN ALTNAN TAHIHİ 
PAR 'ALAI : 

BAl' ş lıı·i lıakkınd<~ lınlk aı·asında d ve-

ran d n biı· masnl 18:-0 C:'n sind Doı'n taı·:ıf'ın

dan zapt dilmişti : 
«E. kid n Bakü 'l' «Htm ·a ı· ıo d •ı·l ı·ıHiş. bu 

isi n ıd o zaman bi ı' d ka 1 \'HJ'mış. Bn knl nin 
tı'afında Snlkın, Bilbilc>, Romr~n;ı. M~.:wd kan, Şa

kan, Şü hoı. Hibilı yb t, T kul', \ El'şl'ı·an adlı 

kul I ı· m 'şlıuı·ıım.., .Jt:l'ş r·ından kun1. taı·ikilt•(d nizin 
oı·ta._ ındun) Trırkm tınl ı ıı · ı-.ık sık gelip buı ·fıdn <11ı~ıli, ' i 

:vatı , at::tlar süzCı ,.e .·ı.üı·p ııazaı·ı dikJ.;atl' alıılll'~a. AzPr1 
d ebiyatının ~il'alıi kısmının n J.;adar zpnı..{iıı lıir ıl<>fin e 

old ıığ· ıı kPııdiliğ'inden aıılcı~ılmı:;; olııı· . f\ i'ıı ·Pğlıı ıırlaıı biı· 

parc:acı k: 

Yolclaı;;lı ıı · hugiiıı danı giiııüdiiı· 

lhızıı · l:ıııın J "lclm lıizP ~·:ıı· ob.-ıııı, 
El ıli ga~· ı· t. i. ti 1\cıııe biiPn:-.in 
:'\ti'ılı nnt>si l\o~· t ı· ba. sııı lwı·ol~ı ııı , 
B ni m di~ P ıı k si 'r· giı· iıı me~ daıı:ı 
At c:a ıı~ın m • ydanda mprıfi mpı·d:ıııı ~ . 
l tansın namt>rdi brsJi,·eıı anıı:ı 

Iı;;i daim o ı11111 alıii zı:ıı·· ol!:'ıııı 
Hazrt> t Ali gihi ııanılar ı:ek •ıı 
Yigiil rin cig •ı· hağı·ını . iikPıı 
E~Sori kılıı: <:ekeıı kızıl kan rlül <>ıı 
F. iı·ğ m tır• Plleı·in vaı·olsıııı. 

Yiğit n dur lu nrli kNıdin ka~' ııat:ı 
Da,·a giinii ba.<;ı m '~· d:.ında o~ ııaht 
Meı ·lıaba •ra vı· ti vrrmi \'en badP o . .. 
Meydandan ka<·ana rıamu,.; aı·ol~un .... 

8 
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talan eder] rmi~· .Bu t lılik d n ahali rj vaktmda h· -
b rdar etmek uzere, mezkur kule] ı· üz rind ateşler 

yakılırını v bu ateşi r yakılınea halk derhal bütün 
malı v davarı ile Htmsar kalesin lw.pamı·mış. 
Düşman da kaleye bir ş y y· pamadıgından g ri 
dönm g mecbuı· oluı·mıış. K 1 de yiyecek bol 
oldugu gibi içilecek · ı dalıi bol bulundugundan, 
bu cih tten hiç bir :-;ıkıntı çel ilm zmi.,.» 

1 . ~ nesi nd K Jrimov adlı bir mektebli 
vatandaşımız tar·~fından zapt dilmiş olan başka 
biı· tarihi ma. al : 

«Kadjm zamanlat' bumcia d niz yokmuş ve 
h r tarafı dag-larla ç vl'ilrni.. bir Ba.il şel ıri varmış. 
Bu şelıit· o zaman m:u·nf' h kiml rd n Aflô,tun 
tar·al'ından idaı·e diliı·rni .;. Bu lı kimin biı· d Ari -
tot (*) adlı bi ı· şagirdi ,.n ı·ını.,·. Bir aün Afla tu n kuş. 

ş klino giterek, cle\Ti :11 ~ın s ,ynh tine çıkınea 

(*) 1\lasallaı-da zikri geı;en Yunan! i ·imlel'in bize bir 
lı mmiy ti yoktln·. Zil'a Şaı·kta :;;aiı·ane mubahtgalaı· 

yapılarak, fat hlel'i - Iskeııdeı · i Kı->biı•, ~UimJeı·i ri Af
latıın ,. Ari::,;tot gibi mürtır i ·imler·)" gi).'termek adet 
edilmiştir. 

~ayanı Jikkat olan ı;;t~y Bail ş •hı·jnin burada haı·aı 
dil(•t· J.. ı:mlal' altında J aldıktaıı onr·a Bal<ü ş hriniıı 

kurulmuı:ı olma~ıdır. Baküd<•n TCıl'1dı>tana, karadan ke ·
tirm bir yolun buhındıı~unu iddia eden alimierin de 
nazariyı> i kı ·men 1alıakJ.:ük etmekl diı·. · Ziı·a kal'adan 
Ti.irkmanlaı·ın Baküye taarTnz etti]{ leri masallaı·dan an
laşılmaktadır. Belki de ayl'l ayı'ı iki göl halinde bulunaıı. 
deniz · ular·ı, kaı·a yolunu ortadan l<aldır·mak . uretil , bir
le miş ve nihayet btigdnkü şeklini almı ·tır. 

t \ ~ ' 
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şagiı·di onun ı-;ilıiı·li d n ... ğini ~1lip dağ<1 c;ılmıı~. 
Bunun üzeı·inP IH'IlWn dnğlaı· oı·hıdan ayi'ı

larak iki pcır·~n olmıış. ic;ind n · ulaı· fışkn·amk, 

Bail ~elwini ba .. mı~ w koc·a biı· deı iz Cıeud - ge
tir·mi::; . . eyalı tton dönrı lı kim böyle biı· tııf'anla 

k<u·ı;;ılaşını ~a, buna s bobiyet Y ı·eıı ~·ıgirdin (;ok da
ı·ılmı~ v bu n lk d --'11 uzaklaşal'ak baı;;lw 1 il' diyıwc 
gitmiş. ndan sonı·a yalnız kalan Aristot d , lıal
kın kuı·tulnn kısmını IJ;Işıııa toplıy ral bugünki\ 
Bakü ı;;elıı·ini { sis tmi . . » 

1 50 da Doru tn ı·:ı rı ndan za pl diJıni.; olu n bi ı · 
masc:ll dnlı«\! 

c lJzıın \' Yorrrıın sPf'eı·l . ı·incl<'ll dl n :.>n L-• ı-'ı 

k nd ı· gc'mik·ı·il gelnıi:;; V<--' .Bailin karşı · ında 

d mil'! "miş. Zoı•la .,· clıil'i ::ılamıya •ağını görüne , 
işi si ·ası tP. dükt->ı·ek h n m· ]~:satlH oğlunu ai!"' 
gönd ı·miı;;. G ne: vf' .r~lkı · ıldı şalızı:ıd aldığı ta-
limat i'ız ı·iıw gi,viı mesini d ğiştil' ı·ı, ., gizlico :;;eh
r giı•miş, ve buı•ndn :-;::ı.ı·aydR, c:alışmağn v az 
bir Z}lmtırı nı·;ı._·ında l<ıı· lın lmrısına akl:u;mmga 
muval'l'ak olnııı~. Şu knd; t' ki .,ahzacl yr gön
lünü kaplıı·rnış olan kır-nliç - , bil' ı:u·alık onun bü
tün arzulaı'ıQı yeı·iııc getirm . ğ amad olrmı..,. 
Tam bu . ·ırada Çoeuk sormuş ki: acaba bu ı;;eh
rin ean alaeak noktaı:;ı ner d .dir'? bunu koce:ın

d·m üğr niı· mi:~]n? Kıraliçe .· vgili. ini nı ~mmın 

etme] için, m s 1 yi biı· an evv ] öğr' nm ri ·an
atmıı;; v · k n1sından üf5renm ğe b ı'aı· " rmiş. 
Koca:sı biqaye,tt - bundan şüphe etmeğ ba)a
mışsa d .. . «kadmm fendi erkeği y ... ndi» r h'Xasm a, 
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lw·a li en dal w <~a bu k d<I\Tanmıı;; ve on n k n ndıı·
ma~a mu va f'fak olm u .. ;. Bunun üz ~ ı·ine kocası 
d miş ki: bu .,elıei almak ınulıaldıı·, fakat Bibi
h ybet il Zifa :uasındaki d:.ıg· yıkılıı·sa, şı lıı·i ı-;u 

bo:tsaı·, ve hepimiz ml lwolurıız. » Kıı·::ılic;a oldug-u 
gibi vaziy •ti dostuna anlatmış şnlızade de vazi
f sini bitiı· ı k, kaı•aı·gtdıına dönmuş. İF-;kender 

t:ılk .nin an alacal< nokta. ını keşf' din ·e, yanında 
bulun n m şhur Ari ·totun bun:ı hi ı· <;are b n! ma-
ını mı·ctmiş. Ari ·tot biı· takım ilaçlar icad ede

ı·ek, g c leyin ~etirip bu dağlnrn döküne , 
dag-lnr fıkıı· fıkır· kaynama~a, ~ulaı· d~ı fışkıı·ma~a 
ba,.,larnış. Bunun üzerin Bail ~ulaı· altıncin ka
lınca, düşman ahalinin telaş ve lıniAeanından 

istifad eder k ş lıri zapt tmiş. » 

ASARI ATlKE 

Masullaı·da balı~i g ç n ak'alaı·ı. teyid ed eek 
Bakünün ulaı·ı altında kalan bir·takım asaı· hu
lunmuştue. Bu h u usta ı\limleı·den B e ızin di
vor ki · " . 

lJPni;; altında kalan şelwin bil· kr nır « ::;enği Bail » 
aclile el'an meşlıurdu.r, trbkt «1\.t:: lcayası» gibi bit• kule 
ile bu iki kulenin at·a ında u:ıa,nan 900 metroluk bir 
chwardan ibaret olan bu enlw.J lıd.lô den i:ıt1ı altı nda 
me ve u tt ur.» 

Mü teşrikleı·den lva.,enkov yazıyoı· ki: 
«Bail bw•nu ile kı:: kayaSt (kulesi) amsrnda su 

altında kalmtş bir duoarla. bir· sür·tl kulele1' vardtr !ci, 
bıuılor· ne zaman. ve ne nıalcllatla yapıldrğr lumü::: anla
şılnıtş değı:t.dir.» 
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Son znmanlardn hu 3nkazın tRı;dnr·ı ·u nl
iıııda.n ı:ıl\nı-ılnr<tk Dol'n tıwafından tet.kik edildise 
dR :wapc;t~ olan 1 ıı yuzı pnı·ı;alamıdan bir ma-

na ·ıkaı·ıl:mındı. 
He ı· lıaJde lm en k uz 1. ·lan iye tt~ n sonl'tı ,Y:t-

1 ılnıı::; olnıı inşaata ait biı· . enka.r.dıı·. Bakü şelli'i

nın hi ı · kısmı olmakta lıil,.\ ~üp! ı, yoktuı·. 

DERBl<:NDILl 1:R HANEDANl. 

I\ı•sı·Hnilcı· m -·. ·d·mdan kalkınca , lıulk y ni 
bir Şiı·quı.;nlı s c;m • ~ nP ·luı·iyetinde 1 ı-ılmıştı. 
Buı un i'ız ı·ine ulıali intihabah başlı11· \ ' t' bu yük· 
.-ek m vkiyc :; ·ilm k bnhti · arlığı du zaman 
lı ı· k $ trı.ı·al'ından . · vilC"tı ve il$i O'Ü Cı il nı 'i

gül olan namu~lıı biı· c;il'tı;iY i.·nbot 'rl ı·. Yek
vü •tıl olnı·nl< millet aı·al'ındHn sl•çilmi:;; olan bu 
ba.lıti ·aı·ın isnü , · vh lhı·ı-ıhim idi. ylı lhndıim 

1 , o • 

habn .. ı ş 'yi ı Mclım t gihi Şel.;i einmnd:ı nıütevaz1 
bir hayııt g.eç:iı·iyoı·clu. Aik~ i ı1in l'akiı· olına:-;ına 
l'Hğın n. ıı:ııntt:sktı l'lığ'ı clilleı·p d :-;tt~ n o1mıı.:, faıi-
1 tk·ri i!"P onl:u·u IH:ı.skH bil' sel'er knzHndıı·mıs,· tı. ' . 
Zim Inı ail ni;1 silsilesi tn t•ski ~iı·,· :ııışnlılaı· hıı-
n ~druıım{ k•tdaı· c; ıkı. · ı·mıı~. (*) 

(*) ı loi'J1a gür-c btınlal'ııı men:;;ı>i la ilk Şirvan\·ah
lann lıaııPdanına k<ırlHı· <;ıkı,vorınuş. Balıı·am ( ; ui.Jiıı v~ 

Sa ·a nilcrdı>n hinleı·ı·f' sı.·ııı' ·onra onlara nit aiJ leriıı bu
rada ı:ıalirnl'n ya., adığını iddia Pd •n fmnl.; YP ı·ııs MimlP-ri, 
Aı·apltmhın sunı·3 AıTan alıalisinin haı·ada 1 aki kalmak ih
timallf'ı·ini inkılr ı->dt-ı·Pk, An·ıuı alıalisinin bııg-Onkü alıalile 

al:lkn~ııılrruıdığ·ım ispata kalkıı:-ıyoda.r. Empcry:ıli t. Avrn-
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13 2 . ·enesind milletin aı·zusunu şeyha hab ı· 
v ı·m "'k üz ı· , gönderilm i.; lan mulıter-em bir 
h y' t deve) ı· ve tepsil ı·l ( lı nçalarla ) goleı·ek 
Şe, ,hi hi ı· ağaeın ğölg sinde uymuş bı ı lunca, 
biruz ~onı·n lıükümd}-\1' la ·ak olan bu muht -
rem ihtiyat'ın ı·nlıahnı hozmamnk i ·in biı· ke
naı·a. c kiJir ve büyük sabır'. ızlıkla b ld m ğe 

karı r veı·irl r. neak ş yh uykudan lmlktıktan 

sonra, d. l'lı· 1 ll r·ini öpeı·ek milletin hü. nü intiha
bını t bliğ deı·l r. Bıı taı·ikil üll miz bü Cıl bir 
adam kazanmış oluyoı·du. ünkü intilıap ~ dil on 
şey lı . su ı· olduğu kada ı· z ki bi ı· adam ol-
duğunu gö. t rm ld g ikm -ıdi, tam bir· idaı· 

adı-ımı olduğunu ispat tti. lspat etm k v kendi
ni gö -term ğe d vak':ılarla dolu ohm zaman . .si 
mü. ııit irli. Biı· taraftan Timud ng hnruç der k 
önün g 1 ni silip :-;üplırüyordu hel kücül b y
likl ı . hiC' aman ,. ı·m zdi. Ayni zamanda Şim· I
d n dı. Tolıtamı. telılik si ·. ıl mıştı. Elhanl:ır zu.
mam buı·Hsı 'obHnil rl u ·ibeyleı· · kişm sine 
sahıı olduğu gibi şim li de Timuı· ile Tolılarnış 
vuı•uşm· larııut m ydan lmuı;;tu. Şimdi hütün bu 
badir d ~n devi ~ t g misini kul'larmak v mil
l ti . ·eh\m t çıkaPmak it~ in bü ük bir başa ku v-

pa elinde alet olan bu mi'ısteşdl<l •dn n maksalla devi t
Jpı· taı-afmdan be.·J ndjği nazal'ı itibar·a alınıı·~a lnınLı da 
mazm· n·fn·m !iyiz. 

Ba.kihanov Ueı·bendil ı ·in m ıt:;; •ini bf>yle gö ·t r·iyor: 
"Şey lı İbrahim bini Sultan Mehmet ( Deı·hentli ) bini 
I<eykulıat • iı- an!jiah , 
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vetli biı· kola ihtiya(' . vaı'dı. Şeylı lbr·alıim de ta
rihin çok ender yetiştirdigi böyle bir d~hi oldu
gunu ispat etti. 

ŞEYH lBRAHlM - 1382. 

Şeyh i::; başımı gef;ed\. .n Timuı· Şalı lıuruç 

ettiğini yukaı·da zikretmiştik. O za.nıan bu ku
mandana kimse kaPşı koynnınzdı: Ya te. Jim ol
mak, ya ka<;rnnklu: kul'tulmak m -ebueiyeti Yardı. 

tı·al tan , ultan Alımet, Az rbay ·undan Yusur-Şah 
hep bu korkudan Mısıl'a gitmişlerdi. Şirvanşah 
da bu yeni g I n düşmam kaı·şı vaziyet almak 
m eburiyetinde idi. FnJmt bu hususta kurnı· vcw
meden "'" l, mill tin d reyını üğf' nmek iı-;tiyor
du, onıın i<;i n mill t v killerini büyük bir kuı·ul
tayn davet tti. Bu kuı·ulta ·da brıtün elhıd ı mil
letin, t k bir ,·üeut gibi, vatan yolunda ülmeğe 

arnade olduğunu gürüncP Şirvan.;alı denıiştiı· ki : 
ckfillctimin batan yolrtnda Olmelften çe/,·ilmc

diğini biliyol'run fakat <'ol.· se1.xliğim milletimin 
diişnıarı utlw·ınuı nrıllru·r altınd(( çeyııennır•8ini drı 

istcmf'm.:. 
Ümeraclan K· ıdı-Abuy •zit da~lar·ı:ı. t;ekileı·ek 

müdarı-m e tm cl< kaı'a,rmı i leri ._· üroı·ş;ı~ dt> ka b ulA 
g •c;mcz. S:ıiı· heyh-• ı · d kendi l'il\il'lerini biı'eı· bi
rer :::;üyleı·h-'1' f'ukat, hi(:. lıiı·inin teSil'i gOri.'ılnı ez. 

Nilıayet Şinanşalıın kararı lwlml edilince ŞirYan
şah her ke. ·in k ndi işi gücüle meşgul olmasını 

eml'etmiş hutp . ile siklumin de Timuı·-Şahın adına 
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çıl<nrılmnsını temin edince, büyük hediyeleı·lt> eı~ 

hangirin karşısına <;ıkmıştı. ağatay llerinde 
ad t ımış: h diy lik g tirilen l<ölel ı·in s yı ü 
olaı'.akmış. lıalbuki ~inanşah yalnız 8 kül ge
tiı·mişti. Dokuzııneu n r d" diy • ha.)Tetl<· Tim u ı· 
·oı·unca «Dokıızun 'U » - benim demiş Şiı·vanşalı 

k ndi. ·ini g<isk ı·mi .;ti. Bu cev:ıp kaı'al'gahta bü
yük biı· tesiı· ."l:l.!Jmı..,· ve rateh1eri hay .. etleı·e düşüı·
mllştü. Koea. bir m "m l ~kotin padişahı: miJirıtinin 

kuıtLıluşıı için kondini lwı·banlık bir koyun gibi 
ı-;atılık biı· kül' gibi ratelıl ·ı·in kapı:-;ına g tiı·iyordu. 

Ne bli, ·nk t vnzü, ne. kadaı· büyük fedaktıl'lık. 

Timııl' f;iir·vanş<ılıı ı;ok sevmiş v o zamana. 
kad;u· kimsenin ıwsibi olnııynn bi'ıyi'ık niım tlere 
ğaı·kctmişti. Şin·an~alı büyük lıediycled ülke:-;ine 
dünmPk \ 'P ' ~ki~i gibi tam müstakil bir devlet 
l'Pisi olmak l;nlıtivndığına nail olmuştu. Timur· 

~iı·,· an~alıı o kndaı· · vmişli ki c-Hl · ta bi ı' baba 
oğul gilıi ulnıuşlaı·dı. Bihilıtll'' Timul' Şiı·-

vnnş:ılıı lıt·ı· zarn<m yanında hulunduı·uı· v ona 
danı~rnadı.ın soı-mndnn biı· .; y yapmnzdl. Ilntta 
· !'01'1 l'e IJilt' beı·abl'ı' götürüı·diL 

TUHTA;\-lT~ AKINLARI: Tohtamış Timm
Şahın aleylıLm idi. Şiı'vanşalıın onu nl a bıı do:-;t
hığllntı dııyıııw<~, hn dostluğa hidayett n m8ni 
olm:ı.k i<~in, bCt ·ük kııvv tlel'lf' · ııı·dııınuzn saldıı·
mı~ Bak.rı, Ş<•nıalıı vA ~ebran · şelıiı·l ı·ini zHptP
dc>r k bmndn sikke k . tir·mege b:ışlamıı;;tı. ~iı·van
şalı Timnr dostluğunun ilk darb sini bn Larikile 
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em ı~ lu. ·oı·du. Fal at bu ~n ada Gür ü ·tanda 
bulunan Timur geri d ··n ı· d önmez Kıpç ldılar 

. · ohı{;u D rb nt. boZS.azmın Şim::ılind alıı·lt ı·. Ti
muı· da kışını Krırfl.b. ğda g ı}ir ı· k, ilk balıarda 
I<ıpç. ık ell ı·in . aldıı·ml~, ı ·dulaı·ını taı·ırnnı· v ı 
k ndil ı·ini d p ı·i ·an :)tıuişti. 

ı·ı dön ı·k en Timur D rb nt bo~azhnını 
tH.hl\İm tmi~ v müdH f'ansını da 1 uı·amn ezell ni
r;; lıbani olan Şiı· anşa lıa { ·li ın C'tmi., t.i yani 
, a.,nnil r ile raplar zamanı olduğu gibi Ellıan

hn· ik Ti uril ı· z( m nınd dahi güri.'ıyonız ki, 
-flefrıtla rltınyanw hm·itası deiJtşliği /ın/de, Det·be11l ho
ğa:mun ehemmiyeti lıi~· bir ~aman de!Jişmemişlil'. 

Taı·ilıin lı em n lıel' devri nd m üst -vii kuvv tl ı · 

D 1'1 n li tamir· ve t.alıkim -'derek ml,daf'aı.ısını 
·da buradn Şiı·vanşnlıiı ı·a bıı·akmışlaı·dı . 

Tim nı· Kaı·nbağdn din] nm k ·:ız ı·' ı ~ ı'ır 'den 

g <: ı·k '11, büyük h diy l rlı Şirvanşah t.aı·al'ından 
i. tikhal dilmişti b un, karşı Tim u ı· da ı;: ok s v
di ~S-i .,ir·van'lı-ıhı:ı l<ıym ttı r IH diy 1 l'le bir' de Rltın 
kıl ıc; \'et•d i. 

,'Rl ' HALASl\Al-U - Şirvanşalı Timm·
hı o. ·f olmakla . al n ır. k ndi uı·dunn de~i biı·
·c,;ok başkn 'Urtlul'ı dahi kurtarmı'l til'. Tinnıı· Ü7. -

rind J nülhzu bü rük oldugundan Şirvanşah ona 
i. tedi~ini yaptıPı 'Or•du. 

zaman Ş ki b ~yı ı·inden S yit-AJi h , 
ür ii) d birlil te Timul' al ~ hin · iıs ·an tmi~ti. 

u anlış lıaı--eket 01 Ul1 f·anına v yurdunun 
çeynf\nmesine mal oldu. 
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B1ı badir d "n luı!'tulıınt:;; ohın onun 'eg:lne 
o~] u , '.)'İt lım t d şiı·vımşulıa ilti a tmişti. H I 
böyl ik •n ŞiPv· n., alı bi la 1 ın ı· St yit Alımedi af 
ve Ş 'k ide baba:ının ycmn i<' In ettiı·di. 

Güı'düni"ı% nıü. Hlıfuzun tesiı·ini '1 Bu nüfuz 
·ay sind • Şiı·v<1nşab id~ıı a nıahkCun bir adamı, 

ad •tcı idam Hehpa ·ından al· t'uk saltannt talıtına 
i lA.· •ttiı·iyoı·du. S l<i m s 1 ,._ i böyl . tatlılıkla 
hall diline Şiı·vHn:;;a!J Tiınuı·un ŞE ı· tin" · büyük 
bir· zi,, ar t y mıi!;' V l'dusunu da kullnnılma.l< 
üz re 6 000 ins atlar 1 a~ışlnmıştı. 

GÜR ÜSTAr K 1 T L Ş - Da~lık 
yerl rindrn istifı-ıd • d r k sık :sık is 'clll .den 
Tür·rırıl . ı ·dPıı Timuı' biı· an 'VV 1 kuıtıılınuk i:ti

yoı'dıı. )nun i~in Tinıur 14 3 de lıtıı· k t gt\((ti. 
Fakat Gü ı· ·üleı· bu hal' ].; t.i du. 'H ı· duymaz d ı•lıal 

bü ük lı diyeleı·l g l re~< aman dil dil ı·. 'l'iınuı· 
is" duı·ı w daı ı ileri ynrrım k v G.rıı· ·rıl ri t dip 
etnı •k kaı·nı·ındnn nız gec;ın •k ist nıiy ı·dıı. Hnltn. 
haşındn bıılunun üm ı ·n 1 il düşman teslim lmak 
ist dikt n 1-'0nı·a f ı·tık Yuı·uı;;mağa bir seb p ka.J
madı~ını ilPı'İ süı· ı·Pk Timuı·ıı lmndıı·rnak istedi
l ı·. ·c dt ınıı,·afl'al olarnaclıla ı·. Ynlnız 'i ı·van.,·ah 

kimsenin ·apaınadı~ı bu işi d rlıal b •e .. r·miş 
V Gfıi'I'Lıl ·ı·i da lı i ar ttiı·m<>g n u VH !Tak olmu.;t.u. 

orn di yol' ki : ' 
" Timur Şirı'OTL 1 ohlll elimlerı tutoı·ak Gürcülrırin 

yanma [j6tiirmiiş ve onun lıattrt için onları aj'ett(1ini 
Gür·cület'l"' ldlrlil'l11iştit." 
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B öylec", Şiı·vanşalı sayesinde Güı·< :t'ıstan büyük 
Timunm öt'k . inden kul'tulmu.., oldu. Yn Şi ı · ,·( n
şahın delaleti olmasaydı"? Güı"rı. ·t.andn ta~ üstünde 
taş kalır mı dı ? Kim bilir· dn.lıa ııclel' olabiliı·di'? 

Fakat bunlaı·ın hiç biı·i:;ine nınyd:ın veı·ilmedcn 

biı· Güı·•ünün hurnu kanamacinn büyi'ık bnl'lşık 

elde edilmiş oldu.Acnba bunu Gl\ıY~üleı· biJiyoda ı· mi'? 
Kilis 1 r·de vak'anüvislik Pden papu. la r· Şiı·

vanşaJıın bu hizmetini d g\ist ~ı·mi., l<'ı' rni "? lste 
azıeılal'ın bitarar olup olmndıgını güsteı·eıı yp:-;i-

1 leı·d 'tı daha biı·i. i. ür<·üstanın kuıtulu~u iı;iıı 

taı·ilıt-- bizim dı~ biı· çok lıizm ctleı·imix sebkı•t

miştiı·. Asyadan ,. Şad tnn g lı n heıtrın ıni'ıs

t vii kuv"e1leı·in i.Jntlni'ı alnrn k trf\ lı baı·ı~ıklcı. g:l lı 
diigcı~ın ki . onlnı·ı yt'Jı·c·rı.:tı:tıı< sol mad<ın ile ı i 
luıı·t'k tanı cluı·dnı·an biz idik. Hıı bll'iki lc clel'n-

lar·la hütrın Grırbi kurtnrdıgıınız gibi. (~i.'ıtTi'ı st:ıııı 

dahi rkl'rılı:.ıl'ln luırtnı·dık. Hiz ~nl'ktn nırıstı·, · lileı·i 

durdurmalda meşgul iken, ( ~' ıvı n ınill<'tleı·. IJizinı 

aı·kamızdH , ı·alıat ynşadıln r Yı' temkki <'ltiJı•ı·. 

Bugün (~arp med ·niy tind' hissemir.e ıli'ıı;.c•n ~~·
ref bıınclnn ilıHı·ı>ttir: bu ınl'd .niyrti f)nı·ktı•n gı•ll'n 

tef·ı:ı.vrızlcı·rl n korumak sp ı ·r!l.' 'l';-u·i lıi lıiı·ıız . 
kt:H'l!;ittl'lnak zniını tini ihtiyal' ı•df•ı·ck olı ıl'l:ırsn. o 
zam;ın bu h akkı biz' ,., ı·il'l r. (~i'll'ci'ıl ı· dc.ı insnt' 

t.s •lı ı· hunıı kabul ed lı ı ', ı;i'ınkrı IJiz dnim:ı Gnı·
bi koı·ncluğnınuz gibi, G"u·rnlcwindr asıl'lıu•ı·ıı lH'k
çiliğini ·a prnışızdıı·. 



~1 P\ ANŞAHLARit\ S lY ASE'J'l 

Tim u nın vel'alına kada ı· ~irvanşalı onun . · -
minıi d stu bulunmuı;;tu, fakat v fatından ~onı·a, 

<,\O ·uklaı·ınııı didişm . ·il bu dostluğun kıymeti 

. · ıf'ım indil'ildiğind 'n Şir·nmşalı başka biı· dost 
aeaınttğa ko · ulınu:;; v o zaman <:ok kuvvetli olan 
Kıpı;ak hnnı ani b "'.YI bi ı· dostJıık bağlantı~ı 

rapmıştı. 

Şit'vanşalı birlay tt Timuril r· kavğa ·ma k -
rışmak iı::;t mi. ordu, fakat sonrad. n onlaım te
avüzün _, m~u·uz kalın ·a, az kal ın onlaı·a 1 arşı 

._ il~ lı bil kullan caktı. 

Miı·an-Şahın oğlu Mirza-Örn ı·in korkusun
dan Talı.., be 1 ı·inden, Bo · tc~,n- ağıt' ile . air kü
çük b 'YI r irvan., aha iltica etmişlerdi. Mirza
Örn 'J ' bunl<\ı· ı Şirvan.;ahtan i t di. O da v rmi
. in · , büyük ku,·vetl r1 üz rin yür•üdü. ı·du
laı· Küı· üz rind kaı·şılaştılaı·. Buı· da h ı· iki 
taraf' da lı azırlık . 'apark n, Miı·z - .. me ı· rakibinin 
( Abub kı·in) lrağa aldırdığını haber alın ·a, deı·
hal Şiı·van..,ahla barı.., ık eder k, g .ri dönm ğe 
m<' buı· oldu. 

TEBRtztN KURTULUŞU: Timurilerden, 
Abubekiı· -Miı·za, Mehmet Dımı ki adlı birisini 
Tebriz vali tayın etmişti. Fakat bu vali Tebrizd 
yapmadık hak ızlık v zulüm bır::ıJmı dı. ., n bo
ğaz< g lin , kasapb şı, tamğ cı v ·aire b ta 
olmak nz r T briz hali i i y n derek, Timu-
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rilerin valisini kapudı.,uı·ı tti) r. Fakat m ml -
k ti anaı·şiden kuı·taı·ınal< icin biri~inin i. bnsın· 

> ' • 

g tiı·iJm :i lı:\ıım idi. Kimi getir Jim diye . ·orunea, 
o zaman lı r ke ~in aklına, alnız etı·al'a işık ve 
adal t :-;a~an Şirvanşah g l bitirdi. Tebl'izliler 
Şirvan..,alıın lıiına · ~ini 1 u bul v' d ı·lı;.d k ndi ·ini 
ş hre davet ttil ı·. Bunun rızet'ine ~irvnn ·a.h 
T briz. crelir V ' bütl'tn haksızlıklnı·n nihay t eı·

dir r k, ş hı·in işl ı·ini yoiLln'\ l<O.Ynıng(" muvaffak 
oluı·. Bu t::ırikile • iı·vnn ah Kaskas Az ı·ba ea
nıncl· olduğu ~ibi, f ran Azerbaycan m <.la dahi 
umur·l'ı id~ ı· iı;;ler·ini Bline almı~ bulunu. ·ordu. 

Faknt ni lmza.ndığı do. tlardan Cnni beyi 
k ndinci n l uşkulandırmamak m nk adil ,, sil -
kel r·i onun n<ımma kazdıı·ma~a, lmtpeleı·i d onun 
adına okutınağa başladı. Büylt.w m mlek tin d::ı

hiH v haı·ici işlerini yolu m k ydnktnn . · oıwa, 

, 'irvanşah ülk .·ine düıım g l ar•ar v ı·di, zira. bu 
:ıl'ada. Bağdatta bulunan Sultan Alırnet (C I. iıli) 
şimdi 'T'cbriz dönm ğ hazıl'lanıyordu. Şiı·van

:;;ahın dömn k h.aı·uı·ını dtıyun:~a alıali onu hu 
tilu·inden f'< yd1rmak iı;iu ~~ k yalvaı· vııJ ı· t

tis d , muvaffak ı~ ma.dı zira Şirvanşalı kara
rmda rmısır olarak dı .miştiı· kj: 

«.A:::erbay anda hakıimet otedenfm·i Celairliler elitule 

bulunmaktodtr. Bi:;inı ve:::ifemi:: m'uvoh:katen alıipsi;: 
ka?an bu all eyi anarşiderı kurtarmakıı , ve;ııj'emi:::i yap

tıi tan ve ülkenin hakikı' ahibi gelecek olduktan sonra, 

bi:ıim burada kalmamu: Ja:::loclır.> 
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Şirvanşalı kendi kardeşi M "n. · uı· b yi , ' ultan 
Abm din i tikbalin gönd ı'er k, ı endisi uı·duna 
döndü. Şir an..,ahm bu aliecnaplıg-ı sonradan 
k ndi in {;ok pahFılıya nıaloldu. ll ı·id ()'öre · -
ğimir. gibi, Şiı·vanşah · lail'lilcr·in do "tu t lukki 
dil rek, nlaı·ın düşmanı olan Yu. · nı:.. ahın te-· 

l'a üzi rine h d f olLUı.muştu. 

TEBRIZ SEFERI: T br~z i in ultan Alımeti •· 
Yusut:..ş. lı çol çarpıı;;nnşh:u·dı, nihay t bu ş lıı·i 
Yu. uf-Şah kazandı. , ultan Alım t ·on biı· d fa 

!aral t· liini bir daha d n m k i:-;tiyordu. Şiı·van
şalıın da yardımını t min edin c , büyül ı u vv t
l d T bı·iz üzerin ' ylirüdü. Btll'ada yaı·dıma 

Şirvanşah oğlu I c yum ı·. i gün d r'illi-. ti. Şi ı Ye n 
pren ·iT briz civarıncl } çadırlarını kul'mu · mütt -
fikl ı·ini bekl rk n, ani bir l a kına uğra aı·nk, 
k "'ndi ·i esir w adamt ı·ı da h p lu\tledilmişl ı·di. 

iı·vanşah oğlunun hü 1 hir akih t uğr:ıdıgmı 

duyunca, d rhal ğlunn kurtaı·mnk İ((in büyük 
hediy 1 d Yu. · uı:..şaha lçil ı· günd ı·di. Yusuf-
Şah Şiı·van .,· alıın elçi] rini kabul r-derrk onlaı·n 

d miştir l<i: 

ttHayt•et erlerinı Şit·vnn a/un ;;iya etine. 'J'ebri:in 

yanı ba~uula b11luna11 hir hükümdat•, bi~i lııraktp da, 
bi:;e cemdan dilşoıan o/tın Bağdatla 1/ostlu'k yapıyor. 

lllantık nerede? A::erbayeanuı bir· cü~ıı olan 'irva1lln 
da TPbri:;e bak/IIrt. 1 la:;ım aelme:ı mi? Ben irvanşalırn 

~ · o • 

oğlı.ınu koyverdim, fakat Şit·vanşafı da . amimiyelini g6s-

termek jçin , b_ü;irr_ı ile ?i:leşm~l{dir.» 
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Yu uf-Şah bu özlei'İ söyledikten :sonı·a, ad -
ta ögüt verir ·esin , birçok buna benzeı· şeyl ı· 

daha ·öyledikten son nı,, prens Keyumer ·i büyük 

h diyelerle yurduna göndermi-. tir. 

YUSUF -ŞAH: TebPizden döndükten . ·on nı, 
pr n Keyumers Tül'l<.manlar·ın (Kaı·nkoyı.lnlu Yu-
uf~Şahın) kuvv tli bir taraJtaı·ı kesildi, hulbuki 

Şirvanşahln.r h p elaidil ı· dostu idiler. Şil'van
şah o~Junu ikna tmek için cok uğı·r~~tı, fal nt 
biı· tüdü mu affhk olamadı. Ni ha. · t bi ı· gün 
-o~lunun inadına kızını-.· v öfk li öfkeli ida

mını mr tmiş. Doı·nun itiraJına güı' , Ş ylı lb
t'ahim çok uzun . üren hayatında t k bil' lıak

..sızlığa m ydan v rmiştiı', ki bu da, itid .. lini kuyp-
cd ı'ek oğlunu idam ttiı·me ·idi ı'. Hukik t n Ş . h 
lbrahim bütün ömı·ünd . bundan ba-. ka bi ı· lı::ıta 

işl miş de~ildir. Zira bu idam ayni zamanda :si
_ya 1 bir hata idi d , çünkü me. le~ · i Yusuf-Şuh 

duyar duymaz, büyük kuvv tl de üz ı·ine yürü
meğ ba-.laru. Şeylı lbrahim de Ş ki v gür ü 
beylerinin yaı·dımil kaı'şı ına çıkarak, Kor· üz -
rinde karşılaştılar. Karşılaştıl:ır u.mma kuvveti ri 
müsavi olmadığı gibi, bu kuvvetleı·in başında du
ran kumandanlar dahi bir değiller·di. Zira Yusuf
Şah o zamana kadar dalıa l<im e tamfından 

ma~llıp edilmemiş olan bir kum ndandı. Şin·an
şah is bir kumandan olmaktan daha fazlu bü
yük bir idaı'e adamıyd ı . Bu mü a\·at ızlı!\ yüzün
d ndir ki Şiı·vanşahın kuvvetleı·i buı·ada daı·m<-
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clag-ın edilmiş ,.e kendisi de atından düş ı·ek bir 
kolu kırıldıktan sonra e. ir edilmişti. Şin•anşalıtan 
başka onun Kazanfer, Asatulla· lı Halilullulı, Me
nuçehr, Abdunalıman, Nası·üllah ve Haşim adlı 
yedi ol5lu dahi . ir düşmüşlerdi. Şeyh-Balılw adlı 

Şirvanşahım. kaı·d şile, sait· beyl r v Lllk nin bir 
çok ileri gelenle ı·i heı bu e irler dahilind bulu
nuyorlardı. Vatanını . · v n bu büyük adamlar 
lwlları kıskıvrak bag-lı olarak '1' •brize göı1derildi

ler. Fakat muhat b de Şiı•van a. ·k eleı·inin. Türk
manlal'ın o zamana kadaı· daha göı•m dikleri, 
kahramanJıldarı Yusuf-Şah taı·ı:~f'ındnn takdiı· edil
digind n Şirvan ~irl eine lıt:mnet edilme~i ve 
kollaı·ının çözülmesi lıakkında ayı·ıca cmil'iel' ve
rilmişti. Boy! ce Şiı·vanşalı Şeylı fbl':dıinı . aiı· 
adamlurile biı·likte Tebı·ir. . ·i ı· g til'ildi, o Teb
riz ki k ndi~:;i biı·az en· I · oıııı e~ı:ı ı· tteıı kuı·
taemıştı. ~ aknt T bı·iz ahali. inin gf•%l'ınd" Şir

vanşalı g n o Şirnwşalıtı, ziı·ı~ C:>siı· bıılundugu 

bu ş hiı·de k ndine kıraldnn fazla lırırıııet edi
JOdal'dı. (~it .r.aman gel zaman Yusuf-Şnlı d<1 Şiı·
Yanşabın lıo..,· ve nökteli sözleı·indl•n lıtızzetme~ 

ve az biı' znm[ln içinde onu s ,.m ·ge bnşladı. 

·Siı·vanşu lı i.·e uzun müddet kolunuıı tedn isile 
meşgul bulunuyoı·du, hıı t davi bitinct· yurduna, 
dönmek ç.areler'ini araştıı·mağa koyuldu. Nihayet 
Türkmıınları ikna deı·ek para mukabilinde taı·
lıi olunmağa muyaff'ak oldu. Bi ı· gün Yıı . · nf-Şalı 

demiştiı· ki : 
c Şiroanşnhtrt luıbalwti biiyü/ı olmo/dr.. veta-

9 
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ber, bi:, onn tarhh~ t'dt!J':wh:, /ır> nı se/5(/ Jı hi1· i$ 
go,•miiş, lı em de adalcl'imi.:.i [JÖP.Ü'J'mi~ oluru:,. » 

~iı·vanşalıın zatı i ·in 12,000 ti'ımen, l*J . kaı·
d •şi Şeyh-Bahlulden dahi 12,000, v sail'lrı·i için 
de ayı·ı ayı·ı \'ıeı·etl ı· alınaı·ak esiri ·ı· tarlıis edil
dileı'. Bu ih:.ı·etleı·i vemıek if;.in BHküden fıç.ılarla 

altın ve gümüş 'febl'iz naldcdilmiştiı·. Böylece 
Şiı·vanşalıın kendi t"lile kendi ba~ına geti ı·di ği bu 
fela k Aten dalı i lnu·tulmuı;; oldu. Bu tarihten son
ra chıha ü · sen ülke ·ini idaı·e cder·Pk, ondan 
f-5onra 1417 de biı· clı:ıha ı:u;mamak Cızı·e gi.>zlerini 
kapatmıştı '. 

HIHI?\C1 HALILULLAH -1417. 

Ş~>ylı lbralıimdPn sonı·a ye;·ine oğlu Halilul
l al ı gt~ı;ti. Bu ~irvanşa.lı dı:ıl ı i babnsı gibi hüyük 
bir adı-un olduğı tlllı güsterrnekte geı·ikmedi. lş 
başma ge<,:inı~e cl ~ ı·h::ıl Timııı·ilerle taı·ilıl dostluğu 

tecdit ı'tnıeğe başladı. 

1420 ~ n sinde Tinıunın oğlu Şahı·ulı kışla

mak üzere Km·abn.ğa geline , büyüklü küçüklü 
bütün yedi beyleı' nı·zi tazimata gelmişlerdi. 

Bn ziyal'rte bi\ ük hediy 1 ,!'le Şil'vanşalı da 
gelmişti . Fakat bu geliş bnşkalarmın gelişine ben
zemezdi. Tinıuı· lırınedanının Şaı·kta nn'aneYI dos
ttı olan Şirvanşalıa. Şalıı·ulı dalı:-ı, o zamana ka-

l*] Tümen - o zaman on altın manat mııkabili idi 
(bir İngiliz fııntu demek), şimdi!:ie yalnız iki altın manat. 
değeri vardıı· (bir Amerikan dalları kadar). 
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dı-tı· misli güı·i'ılnwıııi!;i hiı· istildı:d ı ıwı·:ısinıi ynpıııı~, 

\ ' <' :-:cı·f'l'iıw zi\':ı l'r·tlı·ı· 'r•ı·ıııisti. Htll'ndn Si r·, · :ın:-:nlıa. 
o ~· • ' • ' ' 

lıiı· ;ıltın l<ıiH: ilı' IJiı· ;ıJtııı keıııı'ı' , · ı· s:ıiı· kıyııwttrıı· 

lıı'diwleı· t;ıkdiııı ~·rlilnıisti. Si ı ·, · nnsalıın ~ l cııw·<·lır . ' , ' ' 

Ilan ndlı k:ıı·ciP:;;i dı' lırıyi'ık \:ıziru ilt' ~H i ı ı ·ıılı 

t;ıı·ııl'ındıııı :ılıkoıııılııııı~tıı. Bıı do:-:tlıık o l\:ıda ı · 

ileı·leıııi~ ki, ~iı·, · uıı:;;alıııı k:ırdı·~i , \ lııılıı,kiı·- 1 hıııın 

kızıııı <1lın:ıkh Salırıılı Sin·:ınsn l ılnı·ln lıil' di' ;ık-
• 1 • 

ı·;ı~ı;ı o l nııı:;;tıı. Fakat lııı dosl'lıığun ııyi ı·iiH'IIeı·i 

t.ldıığu gibi. biı· ı:ol.;; kıiti'ı tcır·ni'J.ıı·ı d:ılıi , · nı·dı. 

Zinı .\Z('J'lı<t \ ' r \ :ınd:ı idnı·ı• bn.-;;ındu lnduıı:ııı 1\ .. nı·n
koyunlu lıanPcbıııı Şiı·vıııı~:ılıın ~:ılıl'tılıln hu lwdaı· 
ii·li dıslı olınn:-:ıııclnıı kııskıılnnı ı ınii·; ı lı:ıshımıs,· t ı . 

ı. ' ' l"""' ' 

ISKK\DIO:H SIO:F I<H T J•:HI: Yu:suf:_şnlıın oğlu 
lskcnrlf'ı' i)lı'dı•ıılwl'i Sin· nıısnlıı 'l'iınııı·ilı ı·dpn n\'ıı·-

' 1 < 

mak Ye onlaı·ın do:-:tlı1gıınn nınni olmak istiyol'-
dıı. f'aknt bi1• ti'ırli'1 ırı11\ · :ıl'l':ık olnıııı,· ol'du. Nilıu-

• J 

yet kılıç kun·Pti]P ~inıın:;;n l ıı yol:ı getiı·nı 1< is-
kdi. 14'->8 elP nltı bin atlı il ~l'ınnlıı i'ızf'ı·ine 

yrıı·üdi'ı~P dı', IHıı·;ıda Siı·, · nn~nlıııı üylı' biı· ani 
Laskmııw lıılı1ldıı ki, lskvııclel' bi'ıti'ın k1ın· ı•ti<'I'İni 
tııı·ked<·l'ek, l'imı·f•ıı ;ıııı·:ık kl'ııdiııi ku ı ·lcu·;ı-

bildi. 
Bir kn<; ;.;uıt soııl'n ~İı'Y<II1~;ılıtnn IJıı ııı:ığ

liibiydiıı ;ıeısıııı l'tknı·m:ık i(;iıı, lskNıdt•ı· brıyük 

I<LıvvetlerJı. IJir dfl.lıa Siı·vnnşa l ıııı üz ı'iıw yü ı ·rıdü 
vr Şalıı·ulıun yı:tı·dım:~ ko!;ituğunıı chınııwn' dPı·hnl 
ge' ri <;Pk i lnıeğe mef' 1Jllı' old 11. 

YAR-ALlNIN EL~:tLlGI : K n nıJwyuıılu lskt>n
dor-Salı kılıc; kuvveti ile Şir·vnnşalıı eldı• ede-
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rnediğinden, bu ~ reı· güzellilde anla., rnağa kar•ar 
v rince 1432 de oğlu Ya!' - Aliyi Şir

vanşahcı günder·di, f'alwt Şiı·vanşalı Timuı· hane
danımı kaı'şı t· kip ttit5i · iya~eti değiştiı·mek iste
m diğinden, deı·ha.l bu tüı·kman pı' n ini tevkif ,.e 
Heratta bulunan Ş.alwulııı te. ·Jim etti. Şnhruh da 
Yar-Aliyi S med<antt du sak -yledi. 

ŞEYH GÜNEYDIN SJı.FERLERl: lı'an Azee
haycanında Şeylı Sef!nin ail :i gün gec;tikç . kuv
vet buldugunu biı·inci e 'erimizdr bCıtün tafsilatile 
yazmıştık. Karakoyu n] u lı an dan ı ndan Ci lı n nşah 
zamanı bu şeylıin bo{'idi ol n Ş yh Cın yd, mem
leket. için t lı likeli oldugundan, Az l'lJcıy ·an hu
dutları haricine çıktu-ılmıştı. Fakat lıııdut hal'i ine 
çıkarılınca, bu defn Kurako unlııl.ıı· al ylıtnı·ı olan 
Akkoyunlular tar·afından hü nil kabul g~Pdü. Hat
ta Akkoyunlu pıldişalılaı'ından ıneşhuı· Hasnn. ah 
(Uzun Hasan) bu ş ylıa tamamile hakim olmak 
için, hemşir ·ini wt vel'm kle bir de onunla · k
raba oldu. Şeyh 'ün yd si '1\ ı emelleı·inin tabak
kuğu için bu ku vv tl rden i tifad - etmek i tiyoı·
du. AkkoyuııluJa ı· i e ll ri nd alet ed re k bun
Ja.ı·ı Kaı'akoyunlulaı·a kaı·şı kullanmak niy tini b s
liyorlardJ. S ylı böylec . uf;ıktan aı;ıg-a başına 

müritlerini toplamaga başladı. Bir gün Çarkez
leri din getiı·mek behanesile büyük kuvvettel'le 
Şirvan üz ı·in yollandı. Fakat bu ülkey girince 
burada. ·el'l şmeğe ve buı~udan bir d·ıhn r:ıkma

mağa kaı·aı· veı'di. Zaten ötedenberi s l'be. ·t bir· 
devlet kuı·mağı l{endin gaye edinen Sa~ vileı·in 
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sıya .· ı Prneli ı·i nıal(ımdu. Yalnız T('bı'izd Kara
lwyunlulara karşı bir' ,ey yap mıyac:agını iyi bi
J n ~c h üne_yd bu işi Şirvanş:ıhtan başlamak 

istiyor·dıı. Asıı·larea nie niı· fntelıler·in ve müs
tevlil rin hakkından g len Şiı•vı:tn!-jiahlar da böyl 
bir şeylıa papuf( hrr::ıluwak nd::unlnı· degil
] tdi. Şir'\':-lnşalı Ş vlıin em ,lini Juyun ·.a 
d rlıal 'J\ bcıscı·an v saiı· Dagı.·tan kuvv tlf'ı·ile 

bil'likte rız ı ·in üı·tıdü. \ '" t' f;amıu· üzeı·ind 

bulunan Kıpı:n k l<0yünde vnlwn g 1 n loı n lı bir 
vuruşmada Ş ylıin brıtün kmT tlel'ini p ı·i~aıı, 1 en
di. ·ini de e lı , nıı me \'H sil <' ·1 di. I üYI ->ı• Şiı•van-. " 
şah yıır·dumı bu t hlikeli mi'ıstovlilıwden dnlıi kuı·-
tar·mıı;; oldu. 

Şir vanı;;ılh HalilııliHlı 14f2 de ,. l'tıt et ı iştiı·, 

yani tam yı:u·ım asli'lık bir· zaman iş başında bu
lıınmıı,. ,. ilik mizi lı n. ·n ii i dar· tmiı;;til'. ·· ık ,_ 
m izin man ri r iş] ı·ind oldugu gibi, irnaı· iş] r·ind 
dahi hrı •ük m Id ı· sarfetmiş ldugu, l'an Ba
küd ,.c . ·ai ı· . ·el'lenl m 'vmıt olan asatdan an
laşılm:ıktaclıı·. Taı·ihL « 8ulfrın Halil» « l ·zu8tt/tan», 
chmi1 •/ ı\'i/8/ 'l ' f, !!İhi yi'ıJ\. · pk llll\'i~l1hll' cı]mr. İ.ll'. 

u • • 

HA. Aı -HEY- 14 ı2. 

HH lihıllalıın ,. !'n tından sonı·a y ı ·ino oğlu Ha
• an FHrTnlı YPs:w by ge'-ti. Bu ŞirY:ınşalım z::ı
manınn d h'il t d n . ik]w ve a. · nı·ı atikadan 
başka, bu sıı·ada Ş mnlıı. ı srk sık ziyar' t den 
Avr·ııpa . ·ey,yahlarımn dn, yazılnrı \'~u·rlıı·. ~·ff'şlıuı· 
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.·eyynlı H;ıl'lınl'u s y:ılıat y:ıpcıı·ken Şcmalııclan 

geı:ınişt i. Sc•y,nılı l\oııtnı·t·n i l * 1 d<' bu sH'ada Rus
vıınm Mnı·k Hul' adlı biı· eki:-;inin bııı·sdn bulun-. . 
duğunu lınhc ı · veı·ınekt 'dil'. \l'ı-ııırı si t\ikitin adlı 
biı· ı·ıı:-; hH'iril Hasan hey adlı ,YL·di bir zenği

nin Hindi. t:ııı yoluna ı:. ıldıklaı·ı Ye yolda dctğlılaı· 
taı·nl'ındıın soyulduklal'ı ıı~ın g ı·i dünm . ğe m ı·bııı· 

(Hi1 ·riı 8.j 1 de Sirrruı.şaf, //(ll ilullolt t tam/indrrn 
yoptfrrn Ol'''!/111 ,,nlto~r /11ilti Brilıii,fe rrtt·rltr. 

edi ldikl e ı·i h u İl'vnnşnlıııı zanı::ı nıncia ,·akl ol
mu.,·tur. Yani bıı Şiı·vaıışalıın zcımnnınrhı Husya 
ile Şiı·van .. ;alılnı·ın tic. ı'lı· t ve siyaset ı· ::ıhiteleı·i 

t::ınzim dilıniı;; hiı· lıHirle bulunuYoı·dıı. O z::ıman 
O) 

[ ... , sn,·alıatııamP~indP Sı>maln\· ı-Kif'IIJHiiis , Siı·vanı-
t • • , 

Meılia, ~iı·,· au1;1alıı dn - Hoi de l\'ledie diy<' gi'ı~lel'mektedil'. 
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lwca Rusy<ı dedeti ülkemizde yalnız bir el<;i bu
lıınduı·mak sııı·etile rılkf'nıize giı·{'hiliı·di. Hallıııki 

şimdi oı·dıısile, topıı w tül'ekilf' giı·ıniş Silnki ba
b:ısınııı ın:ılı iıni~ gibi. lıiı· de IJLiı•ndaıı c;ıkınak 

istPnıivoı·. F<ıl<nt bir ~i·ın !!cleı·Pk ki viıw Pski-
• ~ • l 1 u 

den olduğıı gibi Hıısya. de,· letiniıı lillH•nıizdP hiı· 

elc~i hıılıırıdurıııaktnn lıa~ka lıiı; biı· lınkkı k;dmı-

."8!'aktır. 

Hıı ~irv:ın:;;:ılıııı zanwnıııdn Azpı·bayı~:ıııcb iş 

hn:;;ıııd~ı Akko\'lınlıı lı;uwd:ını bulıınuyordıı. 'J'inııı

rilt~l'in dL' bıı sıı·Hda biı· kadri l\lymeti luılnmnıı.;tı, 

onun 11:ın Şiı·v;.mşalı doğrnrlnn doğı·uy:ı Ozıııı

] -Lı:-;nn il<' ;ııılnşnınk n• onunla dostl11k lmı:mak 

istivordıı. Halla 1 4f)i' d • Timuı·lıbırdıın Alw-S. it 
1\rınılHiğn gimıi:;di. ( 1wn Hascın Siı·mn~nlıııı yaı·

dıınilt" A .. IJıı-S;ıidiıı oı· lusııııu peı·i:;;nıı ,. • kcıııdisini 
dt• ı•::-;ir etıi. Hıınıııı i"ızer·iıw Sin· aııı;illlılnı· tııkdiı· 

edilmeğ bn~lanclılnr \ 'P 'zmı Hasandaıı soıu·ı:\ 

y<' ı·in c gee~ n Sııltıın Yakup du bu doslluğıt 

fak,·i.w ı-tnı k iı;iıı ~irvanştılı Ilasan heyiıı ('e
\' <ılıiı· Sult:ın lıanırn adlı kıwıı aldı. Suııl':tdan 

Al<koyunllll;ı ı · ~inn nşıılıltı!'la o ]<adar yak ı rı 
ve snıninıi olnıııı;;lnl'dı ki. başlaı·ı sıkıldıkc;e ~iı·

vnnşalıli_ll':ı ilti<'il edPI'II'ı·di . HHy~unğuı· ilc Mm·at 
.Miı·za cln bir zanıaıı Siı·,· nnşcılılı-tı·n sığııınıışlurdı. 

Bu Şiı•,·;ınşalıııı z:ımanındn meydana <;ıkan 
işleı·in eıı bi'ıyliğl'ı ufcvi Ş('ylılcr·ini~ı ona kaı·şı 
<H)ıkla ı· ı intik<1rn lıaı·pl ,ı ·idiı·. Zira Sai'P\'i!Pt' ıııüs
lnkil l~r de"J '1 kumıak gay sinden dalıa vaz-
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g çmı>mil)'lrrili, bilakis bundan başka Şiı· ı-ınşalı

lardan bir· de intikam almak istiyol'laı·dı. 

. EYH Hi\ YDER 1. YANI - Hnydeı· Aı·de-
bilden koguldul<tan v ., Azerbay an hııdutJaı'ı h·:t
rİ ·ine (;ılmrıldıktan ,· oııı·a, babası ün "yd gibi 
Uzun Ha··ana . ığınmış ve onun kızını Şllmıştı. 

Baba · ı Şiı· <ll1Şcthlaı· A.ı'alindan l<atl dilmiş olduğu 
için bilhassı'l. Şil'vaıışahlant kaı·şı büyük biı· kin 
b . l ı· v intikam almak iı:in daima liı'sat kol
Jardı. Aldwyunluların Şirvanşahlaı·la do. tolm:ık 
keyli ti bu intil<amı yalnız tehil' debilirdi, büs
bütün m n dem zdi, ııitel<im d edem di. Nihayet 
biı· gün Hayder Çeı·k zi tan f' ri behan sil , 
yani gen o esl<i din ve m zhep t ran 1 ı·il • 
başına toplamış olduğu 1 .00 mcıı·itlerile yuPdu
muza giı'mi.,, Ş kiyi zapt 1mişti. Şirvanş lı bu 
ani .'n ldll'ı~ kaı".,ı ındR ülü tan kal in ç l<ildi. 
Hayd ı·in mak ·adı Ç rkezl r d "'gil, Şin·nnşahtı. 
Tıbgı babası gibi Sirvanşahı gafil avlamak i<)n, 
bn b han ile g lmiş v hLll·ada y l'leşmişti. Hay
d ı· ınezldir kaleyi sardı v yedi a. . ıkıştıı·makla 
devam tti. Fakat ğavııı·laı·ı din getirecek olan 
Şe, hin Şirv nşalıı mulıa. aı'aya aldıgını gör n 
Aki<O •nnlular dahi ond~1n knşluınlanm;;ıga aşln.
dılar. · 

Snltnn Yakup ci<·~·Jıal Sül .)111<111 - bPyc·an 
adlı biı· Immandanı -1,000 tüı·kman atlısil Şiı·-

van.,alıın aı·dımına günd ~ı·di. Şiı·yanşHiı bu 
ni lmvv tlcl'le kal d n l'ıkaı·ak düşmanı püskürt
tü, . onı·, da Kızılt p denilen yeı·de, yolunu k s-
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tireı·ek Hayder·i brıtnn çoluk <~o ·u~u il ~sı ı·, v 
kuvv tl ı·ini d p ı·ışan Ptti. Bu . il'leı·in içind 
şa anı dikkat olan, .,cylıin lsm::ıil adlı oglunun 
bulıınma ı idi. Bu lsmailin idamını Şinanşalı 
emı·Ptmişti , lAkin kumandan . Cıl yman b )' ~iı·

vnnşrıhın ayal<lal'llıa kapanaı•ak, Sultan Yakubun 
h m.;iı· zad si olan bu t mail in k ndi n_, ba~ış-
lanmasını ı·ica tti. Şirvanşah da yaı·dınıına 
\'e ı;;imdi d mi .· aflı·i olan biı · Immandanın ha-
tmnı kirmamak için i'IPI'id J başına n 1 ı· ge
tir· e gini bilmediğind n, l maili al' ülk . in
d n taı·d tti. Şiı·,·anşahın bu kadaı· büyük meı ... 
hametin ,. ali· 'na.plı~ına ı'agm n 1smail uft>vi 
başımıza tnmiı·i ga Tikabil fclakcH r a ·tı. I<e.,ki 
Şir\':uı.,ah btı i. · ili~i yapmamı.., ol a dı v bu 
b lalı d n·işin bo ·nunu \'lll'duı·saydı. Hem k ndi-
ni " k ndi yurdunu kurtaı·acaktı, lı m d 
Ş:ırkta : Özb yi ı·, Efkanlılaı· _, aı·pta: Tfll'k-
1 r ( -. man] ) ı·ahat d e kl ı·di. Yani bütrın ., ad 
istifade •dc<·.c•kti. z, t.~n d vi t işi ı·ind<' aeımak 

ve bagışlamnk gibi boşdanını ·lık yapınağa gelm z. 
Zati işi ı·de alw tt buluşaeagımız i ·in, biı·biı·i

mizi bu dünyada aJ d bilieiz, fakat alıı· ti olma
yan d vi t işl rind<' biitün he aplaı·ı bu dün ·a-
da . aprnnlıyız. Yok ·a r za:sını g ~ kalmadan gO
ri'tJ'lız. ~itckim Şiı·vanşHhlaı· da lwtnlaı·ının <'PZn

. ını g ikm den göı·dnler. 
Aı·tık . a~ vii ı·clcn ldı kulanıldığı ic;in, Ard bilde 

bıı ailey nı n up r;olui< c;onık kim wu·dı sa, lı --p 
Ba · un~nı· tal'al'ından silı·gün \'P A!'-it<ılıı·i lwl -
·ind <.lııssak dildileı'. 
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AKKOYUNL l.AHJN DID1Ş.NII•:St: Akko
yun 1 u ı~u·ın . ·on lı i'ı k Cı n ıda ı·lıll'l lJi !'lı i rll'ı'i le saltant 
kıwgm;ı ederken, Bnysunğuı· Şiı·nmışalıa ilti<"::ı 

etmişti. ICu·deşi Hn~t m hey uııun t ~li m <'rlilnıe
ı;ini Şiı·vanşnhtaıı tnlep <'tti. ~iı·,·nnşalı da , .PtTıw

Yinc·P Hnıhıı·ı ac.;ılclı. Fnknt yalnız başına siı·nııı-
.; • 1 

şcılıl<U'H hir ~ey yapnnııynr·nğıııı bildiği için, Hııs-

teııı lı y oııluı·ın ezell cll'ı!;'manı olun Sal'eviiPrrlc·ıı 

istil'nd<• Ptnıeğe k<ll·:ıı· \t•ı·cli. Yl' dı•l'lınl A.-.;tnlır·i 

kal sind(' rlussuk lıulııııaıı lsıııail: ı\li. fbı·nlıim 
YP sail'IPriııi tnl'lıis L'clİ\'Prdi. Sn!'cvilel'iıı en b!'ı

."i'ığl'ı olr~n t~nıHil, adıınıl~rını bnşınıı luplay:u·nl\ 
Rııstenı beyin teşvi),j)p Şirvanşnlıl~:ırın üzeı·ııw 

saldırdı. Hush:•m b y kendisi ele ayrıı·a bi'ıyi'ık 

kıl\ · vetlerl<' ~irHını,;nlıııı i'ız<·ı·iıw yrıri'ımi'ıştü. ~ir
v::mşı-ılıı ıı •nı ı ·i le I\ ürün bü t i'lll geçitleri ta lı ki ın 
Ye tnkviye <'dildiğinclen. di'ışrmırı lınftalaı·etı hunıda 

ı;alı:;;ıp r;abn ladıktan sonı·:ı nclıı·i ge<:enıiyl'c'P~ini 

anlayıı cu geı·i t;t>kilmcğe ııwl'buı· oldu. 
lSMAIL . EFEYI A I~Il'\LA[·H : ~lüstt]kil lıiı· 

dL'YIL't kui·nwk ve Siı•vtınsıılıl:ırdan intilwm al-' . 
mağı Sal'e\'ileı· kendilerine şiaı· t>dindiğini yukar-
da yazmıştık. ~imdi lsmail Sar ,· ileı·in :;;u ezoll 
gayt>.sını bizzat talıakkuk ttirmek istiyoı·dıı. 

Azerbay anda iş başında bulunnn · Akkoyunlıı
Jaı·ın uidi~mesi de btınıın işin' }Hl'ı_yoı·dıı. 1\i)ıay"t 
birgün bu mlisait vaziyettı>n istil'adP edf'ı·ck, İsmail 
büyiik ku\·Yetlel'l ~irvanı;;alıın l'tzcı•in s:ıldıı·dı. 
ldam . · lıpasındı::ın lmrtaı·dığı bu namkür ndaının 
t c;.ıvlizi'ııw mtıı·uz k:ılnr.ağını ~iı·nınşah belde-
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mecli~i ic:in, hıı aııl lı:ıskımı k:m~ı lıiı: lıiı· lıazıı·

lık ynpmıı;; d<>~ildi. ( )nıııı iı;iıı 0İt'YHll!)ötılı bütün 
knv,·l' tleı-ilt· ı;;imdilik II:ıst~nlH'Y- Kamhf'ı· dagla
ı · ınn ı:ekilnwğc• kanıı' , · pı·di. Hıınun aı-kasınJtın da 
alınli cln~l:ıı·:ı c : c·kilnwğP h:ışlildı. Hu tılınliııin l<üç
et.nwsiııi 1sııı:ıilıııı'ıwtnıek istı·dise dP,l11tı\'nl'fnk oln
nı<Hiı. ,\l!:ıli ııııılıııı cılıp ı~ı·kiliyordıı. ~ı:nı:ılıı hom
lıu~ olınu~tıı. YHzi.\{•t lıtı.dı olurwıı. hmınil ~<'lll<l
lmln i'ıı; gi'lıırlPn l'nzLı lwklı•mi ,H•rı•l\ drl'lınl taıır

ı-nza ı! ·ı-li.Hıı .-.;ıı ·tıda sinnııs<ılı ııwı·kt>zini t~i'ıli'ıstaıı 
(. J ~ J t 

bıiPsinc ıı:ıkl 'tmek!., mt>.•;;gııldıı. Bu kac:-ki'ıı: lll'asın-
dn, nıi'ıdal'tuı \'aziycti :ılnwksızın, ııııılıart:lıey<> ıııe('.
hııı· ı'diliıH·r·, Sil'\· anı-;alı bııı-nrl:ı i'ı'mı lınldı-' hozııl-

' ' 
nı ı ı~ 'ı• b:ıı;;ında hııluııaıı bi'ı1i'ııı kıl\'Vl'tlcriiP lıı•p 

btıl'ilrLı ~dıit Pdilıııi~ti. Ziı·;ı nwyd:ıııdnn ı;<' kilı->n 

,·o ktıı. lwı·kc•:-. ı·ok se\'CiildPı·i ,·atan , · nlııııda kendi 
'- . . . 
siı· ,· ;ınsnlılal'ill' bil'likiP i'ılıııek is!ı'nıi~ , . ı, bıwnJ;ı. 

(·,ı ın rı~t 'n r. .\1 ıılı a ı ·ı ·lı('clıı ıı suııı·ıı lıı ı rn da 1 :-;n w i 1 
siı·vnıılıl<mn rıııılmı·rk lıı-ıslcll'llldnıı kıılc•l ı· \'Clj>tırdtlh 
t , ' \..J 

gilJi, bir ı:uk lwıılı ı•ğlı·ıwelı·ı· dnlıi ynpnıı:;;tıl'. 

)iı·,· :uı:;;nlıııı :;;L'Iı:ııl 'tinden soııra hmıail kıın
disiııi ~alı ililıı utti. Fıık:ıl ı"ı'lf'si gi'ıni'ı dı> hıl!'lıdctn 

ı:C'kilnıı'ğı· ıneı·lıtıı· oldıı. Ziı·;ı )iı·qııı~alıııı oğullım 

bıı sıı•adn lıazıı·lık ycıpt,\ül'lilı-clı. B:ılıı·nnı h y- (~ü

liıstaıı k;ılf'~indl'. ~cylı-Şıılı- ~u~elıiı'de y<ıptıkl:tl'l 

giiJi Hukl'ı. D •l'lwnt H' s:ıil' yeı·leı·de Lütün efmdı 
millet l~nıailı· kıı·.ı;;ı lı~ıı·l'k('le gl'c:ıni!;'ti. lsınail ilk 
evvel bi'ttlııı kıı\'vetleı·ile Ş ylı-Şnlıııı rızı·ı·iıı0 yü
ı·Lıdi'ı, fakat Ş \ylı-Şıılı ,·azi.wti rni'ı:-;nid lnılnırın.

-rlı~ındaıı ~inıdilik Gilnnu ı;l'kilıııı:.ğc karaı- vcı·-
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mişti. 1. ·nH-lil Nuşehiı·de bil'isini vali na ·p "'deı· k 
k ndisi Kanıbağa ı; kildi. Bakünün işgaline me
muı· cdil n Ustadı Mnlımet de biı· t.i'ırlD şehri 
aJıımı. oı•du. '\ltı ay :-i0l1l'H f. maiJ kendisi geJdise 
de, o da ~-:n,·la biı· şey yapu.mıyacağını göı·Lınc , 
bi'ıtün kuvvı tlerini h il . , lük ı·el<, tatlı bir dil ile 
~ehı·o ~~'iı·m ğ nıuvaiTa k oldu. Bakü bil' zaman 
Şiı·vnnşalılaı·ın ın l'k zi oldu~u iı(iıı, mlaı'lll sn.
ruyları v s 't'v .. tl ı·inin bir kısmı buı·ada buJu
nuyol'dıı. 1 ·mail bu .-·eı·,· tl ri , ağına ttir r"k, 
:-;aı·aylaı·ı d:ı 'ıldıı'dı. Hatta Doma göı·e, Şirvan

ı;;alıh~ı·ın na.zel ı·ini y ı·in · ltından ·ıkaı·hıı·akt 
bi'ı ük lı akar tl -rJ on]ı.1t'ı yaktıı·dı. Dil'ilerf' ı·alıat 

v nn ·dilderi gibi, y ı·in nltındn ülill r de ı·ahat 

ı mi. ' n arevileı·1n yn ptı~ı zulüm! l'lt dükli'ığü 
kanla,. .Y ,ı·d ... kalamazdı, nit kim d kalmadı. L
mail ı:.ok stiı·nıed ıı bütiin bu · aptıklal'ının <'e
za:..;ını Çaldıı·nn m ~ydanındn buldu. Böyl c· ls
mail Balüıd lıi'ııwı·leı·iııi ğc")s1eı·dildPn :-;onı·ıı. (;Cı

lüsüın kaJ .· i üz ı·in yüı•üdü. Şin·an~alılaı·ın ~~ı'

ı'adı nilcsil bütün s ı·v tl ı·i bm·ada saldı bulu
nn · oı·dıı. l:· nıH il ilk elertı huı·:ısını ::ılHm:1mıştı, fa
l< af ~imdi ne · paha~ıml olıll'S::l olsnn, hıım~ını 
i .. rrn 1 tın k isti voı·du. 

Şiı·vnnı;;ııhlaı· yuı·dnndn olnp biten hıı i .,leı· 
nilı:.ı 0l T brizdc otm·an Akkoyunlulnı'ın lınsına . . ' ~ 

dan k d di. Ç 1'1< 'z]eri li nı g tiı·ınPk bPiınnesiJ 
yola ı:. ıkan ,. Siı•vı:u1ı;;alılı11'ın iili'ı. ilne de diı'i . ine, 
de mhal ,. nni. en 1 ·mailin bu ce8aı·~t. i saltan Jt 
çel i:;;rıı • ile meşgul olan Aldwyunlul::ır·ın :ı.klını 



; 
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buşına gPtiı·inec, P:lv nt-Miı·zı:ı büyük kuvvetlel'l 
fsmailin üz ı·iıı yüı·üdü. t~mail T bı,izden gelen 
bu telılikeden lıab ı· alıı· almaz, ko1leniıı mulı<~ . a
rasını bmıkar·u k del'lıat onıın knrşı.·ına ·ıktı. Bu
nun ÜZ - l'iı1C' Gülrı~t·nıı kalesi da r~nıailin şeı·ı·inden 
Jnu-tulınu~ oldn. 

K RÜAŞAL rK DEVRI: Isınailin lıuı·ıwıındHn 
ve Şirvan..,alı Hasan beyin feei ş<·lıad tinden son
r·a, ülkemiz bir kaç s n lik kaı·kaşahk i ·inde 
lmlmıştıı·. Ha ·an b d n onl'n yerine og-lu Halı
ram boy geçmişti (1500). Bunuıı v f·ıtındnn sonra 
y !'ine knrde. i Gazi b-y gecfti. Bunnn ı;;üplıeli 
ölümünden sonı·a, oğlu Mahmut: y ı·in g çmişti. 
Fakat bıı değeı·siz Malımudn kim~ ' Ymiyoı·du. 
Onun içjn. bu k şmel< ş!E:We nihayPt yeı·m~ k rızeı·e 
millot Gilanda bulunan Şil'vıınşahın namdaı- oğlu 

olan ~ yhşalıı davet etti. 
lKlNCl ŞEYI-l I'BRAH (M (Ş yhşah) 1502. 
Şeylışalı dnlıi birin ·i Ş ylı .lbralıiın gibi, ga

yet lıalinı v s lim olnıakJa barab ı· ·ok z ki ve 
değerli biı· adamdı. Lmail lı ngtıme ·indt> Gitann 
çekilmiş olan bu deg-eı·li hükümdftı', şimdi mil
leti tal'afından davet edilmek . uretile bütÜn l ıy
met ve kudr tleı·i k n din" teslim dili ·oı~du. Ş yi ı
şah iş başına geçince, dalıi l i işl l'd n ev\· 1 lıtı
ı~ic1 işJ 1'1 meşgul olmağa .· vkedilmişti. H r· 
şeyd"n evv 1 yurdunu harici düşmanlardan temin 
tmek lazıındı. Ziı'a bu . ıı·ada 1 maild n Lru;ka 

daha biı· <;ok mü t vlilerin gözü yuı'dumuzda idL 
M mlek tinden koğulmuş ol n Malınmd (Sulton 
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Mahmud) da lsmailden ku\'v t a]ı-u·ıık, gelmiş bu
rada Şc,vlış::ılıı muhnsaı·aya :dmıştı. Fal<:ü millet 
atasıııd:t hi(' bil' nül\ızu olrıııyaıı ,. \'Hinız ya
ban('! ku,· \'~tlerP istinnd ı·deıı' bu ;ıdn'nıın lıııl'~ıda 
biı· ~ey ynpnmıyaengı rnulıaldwldı. ~in·:ııı nılan

J.lf'I'\' Jl'lcl'inden Knl'a bey :ıdlı biı·isi, gı'('rloyin 

Malımtıdun boynunu Yttıomıı:;; W' başını da Şı•ylışa
lw gtıııdcrnıi .,ti. Hain biı· :-;pı·kpı·denin vi'ınıdü 

mPydandnn kcıldırılııwn, lı:ışındn IJulunnn lwn· •t
leı·i d' kPndiliğinden chğıldılar. Hu tP! ıli k dnn 
kurtuldııktcın ~onnL ~ ylışnlı tı•lılil\ı']Pı 'in en bi'ı
yüği.'ı olan lsmılilden kul'tulmn 1< ı:tıı·eleı•ini n ı·a~-
tırmağa başlildı. 

MCSTAKlL Y.\ŞAM.\1\ LIYAKETI: ~iı·
vanşalı etik ~inin dalıili \'e lınriri iı;;leı·ini yolun·,ı 

koydukbn soı1J'a, konışululda bulıman bütün 
devlet ]erel 'll tebı·iknanıel ,,. vı lmişti. Bıı sıı·ada 

Şin· anı;;ıılıl:ınt kal'!;il bir· ~ey ynp•~tıııynı•ağını <111-

la ını:;; oJnn Şalı hmıaiJ dt ! ~<'ylışnlıı tf'IH'ik t'tnıi:;; 
ve biı· dostluk bağlımtısı yapmağn daY •t et111işti. 

Bu va.k a hatıı·ı :-;nyıla<'al< kadaı· IJi'ıyi'ıktrıı·. 

Şirvnnşalılaı· nice nice l'ntelılrı· ve mi'ıst .vlilel' 
hakkından gel rck del'nlaı·Jn kendi i~tikl:illl'ı·ini 
lnıd<cırnıışlnrdı. Şimdi d Bağdnttan Henıtn lwdaı· 

OJ'talığı ka. · ıp kü Ylll'an ~ah t. m aile kaı·şı ğüğüs 
ger ı·ek :-;erbest ,YH!;ianıak liyal\t>t],~ ı·ini ona dahi 
tasdik ettiı·diler. İsmail de seıwleı·('t' ~iı·vanşalı
larla uğrHştıktan :-;onra onlara biı · Şf1} yapamı
yacağını anlayın<'a, Şirvanşalıların ist iklalini ta
nımağa nı '(·,bur Pdilmiş ve f:'eylışalıın eülusıınu 

t bril< etmişti. 
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~irvanı;;alılar müslnkil yrışamak mımılTakiyu

tini milletin milli hiı-;. iyatından alıyodıudı. Erda
dımızın daima ktı\' \ ' Ptli vatanpeı·,· rlik lıissiyn · 

tına nınlik oldııgıınu giiı·ııwl.;l' ıw kndaı· if'tilıı:w 

et~ck ycı · iclir. Tenıenni ednlinı ki, bıı hi~!-:>iyııt· y -
ti~eıı nıısiii(W< ~ dalıi bir ül'llek obım, ki kendi 
.)'lll'tlaı·ını \'!' nıeveucliyı't i nı illi, · leı·iııi lı i<: ol
ınıusu clrclt>lel'i kadaı· yn~atınağn nıuvı-ıiTnk ol-· 
sım !al'. 

Ş<'ylışalı kuv,· •t buldukı:a lı 1' taraftan lıüı·
ınl'L güı'ınt•ğ başladı. Scı l'cvileı·lı: de :tnlu~:ı ı·nk, 
dızi biı· ,. r·ği veı·mPidP onlal'ın ınüdnlıalesind "n 
tenıiıı Pdiltli. Fakat Ş •,ylı:;;alı bCısbi'ıti'ın Sal'e
vileı·dtm kuıüılnıak ,. ' eski Şiı·vanşahhıı· gibi tanı 

ıniistakil olal'ak va..,aınak istiyoı·clıı. Bir· gi'ııı lwı·

mutad Şalı lsmailin lalısildal'lnl'l gelıni:;; ve ~iı·
\ ' <li1Şl1lıtaıı VPI'gi istenıişJ -·ı·rli. ~eylı!)lalı şiındiy , 

l ada 1' siyasi mechuı·iyet 1 1' n lt ında veı·gileı·i lu":-;
nı k ve Safevii ı·i knşkulandıı·mak istcmiyoı·du. 

Fal<at ı;;iındi ai'Lık Sare,· ih•ı·d n kuı·tıılrnak znıım

nının geldiğine kani olı:ı.ı·ak Ş ylışal ı, bıı cin vet~iz 
talısiltlnrlıll'l adam n. kıllı dCı~ımı::; , · ı· koğmu:;;tu. 
Salı ! smail de bütrın l\ıJ\' Y()tl(•rilf' Siı • ,·nııs,·::ılıın 
' ' 
i'ızerine salclıı·dı. 

ŞAH t. lVIAlL . 'EFEH 1 : ( 1509). He ı· znm:ın 
yaptığı gibi bu sefer d Şal ı ls mail Küı·ün cvat 
adlı yeı·inde küpı·Lı . aptıı·nmk ic:in ünden ynveı'

lerini günd ı·nıi!)l, bu küpl'ü bi1f'ı' bitm z l< ndisi cl 
·5i, ·oww ,qi, ·mişti. Maksadı Şirvanı;;aha \·akit kaznn
dırmndan üzeı·ine yürünı ~Idi. Sirvanşı.:ı.h da Luı'ada 
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kalesine ç -•kilinr , tsm. il bir ı· biı· l' ş - lıil'l ı·i zapt- -
etmegc ko 'uldu. Bal\lı V<.' Sabı·anı mukaYemet ·iz 
aldı. D rb ndi bir tüı·lrı alanııyoı·du. Burada bü
tün ahali ayaklanmış v M lımet bey! Yar Ah-
m t ·~ga adlı iki vat::ınpe ı'v ı· knrdt"şler kumandası 

altında mukav m t karnr veı·mişleı·di. İsınail 
ş hri ~aı-dıktan ve epey(:e muhc. aı·a ettikten , on-
ra y ı· altı yollaı·ile kal yi almnktan başka c_;.~;w 

kalınadıgını görünce luıl nin oı ta~ımı 12 ad t la
gım yolları açtıı·dı. Ahalinin hi . de bekl nı digi 
bir ırada tam kalenin Oı'üısında düşmanın lıod

lamak !ırın ı·i, da va yi lıalletmişti. Halkın ku vv yi 
maneviye ·i kıt'ıldJI<tan sonra, kale t ·lirn lnıuga 

m eb ur olmu., tu. B ı·bent işgal edilince r. ·mail 
1w;;ını g ç.iı·m k üz ı· Kaı·u bngR c· .kildi. 

Buı·ada ilk ba h n ı·da Öz be ·leı· karşı açılu
eak Hoı·Hsan s feı·in lıazırlık yapıyoı-dLı. Ş ylı

şalı d.. bu Özbe, rl r büyük ü.mitl ı· baglnrnıştı 
fakat ·azıldur ol ·un ki bu s r ı· d tali t muile 
yarolınıı.,· , v yine zat' ı · i ono kaznndn'Olıştı. Bu
nnn i.iz ı·in i teı· i. tPmez Şirvanşalı dn SH f \'İ

l . ı·le anlaşmak mecburiyetind kaldı. 

Saf vil r-1 daimi ... aepışmada bulunan Trıı·

ki. tan clleı·inin lmç yolları kapalı bulundugundnn, 
· zb yl ı· Türkmanlar v aiı· Tül'ld r lıep Şir-
vanşahl ı· arazisinden gidip gelmek m ebuı·iy -
tinde bulumı.xol'lardı. Bu tarikile ülkenıiz fil n 
Garp Tür·ld ı-il Şad\. Tüdder·inin cu·asında "anlı 
bir köpı•ü olmak ., ı·efini de kazanmıştı. Şüplıe

. iz ki bu tema"Slard·ı .. 'aJevilere karşı alınacak 
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vaziyet v ç plı birligi gör·ü:y;Lı!müş ve konuşulınuş
tul' fakat bunun ne gibi netire" ı'diği bizce rneç!ıul
duı· . 

. AFEVlLER D TLUG : Şah lsmail Ho
rasan efeı'inden döndükt n . onı·n h ı· taı·af'tan 

onun lcbtikaJına geliyorlardı bu sırada Şirnın
şah da kervandan g ı·i lmlmıyalım di, · onn trb
ı·ik etti. 1518 enesinde t. nıRilin Sanı-mil'zn adlı 
biı' oğlu olmuştu. 

ŞirvanşRh fsmailin gözaydınlığın;ı hu. ·usi bir 
h y'et gönd ı·di. fsmail hi · b klem diği biı' sıı·a
da Şiı'v::tnşalun bu kadaı· . anıimi ·et gö ·t ı·ıne-
ind n çok m nımın lnıuştu. Hatta bit' minneti 
şükran olı.ıı·nk l< ndi emi d ı·inden Miı·za H u. ·eyin ile 

. mal tti n M lım et b yi •ri büyük lıcdi,vcl l'l Ş mn
hıya göndeı·di. Y · eı;;;ki h ·ap!ar ıınutulnı·ak 
daim) biı · do . ·tlı.ık esa~ını kurmHk i ·in lıwsu . l 
biı' suı' ·tt<' Şil'vanş<.ılıı İı'ana daw•t tti. Şirvrın-;ah 
bu d:ı ,. t.c i tab t tıncdiı;;c de d · tluklaı·ı o kadar 
iledemiş oldu l<i t~mınil ilc akı·uba oh ıağu ka
l'Hl' erdi. Ert si F,ne Şirvanşnl ı oğlıı l\hızaf-

f' ı· Sultanı lnına göndeı'cı·ek t. mailin kızını 
ist eli . İsmail Şirvanşnhlal'la bir bağlantı 
;yapnıak istediği ıçın :;;imdi gülde al'adığmı 

yerde bulmuş oluyordu. İsmail mu nı tülmt c Yabını 
verdikt n onra, kızının ni.,an m ra imini ı, n
disi bizzat büyük d pd b il yaptıı'dı. Damadım 
kıyınettar h eliyelere boğduı·du. Düğün meı·a. i-
mine haz1rlık . apmağa ı aşindı. u . ıntda oğ

lunun dü~ününde bulunmak üz ı· - Şirvnnşalı du 
yola. ç~kmış bultın~y?rdu. M~ı~a~ada Şalı l~mail bi.l
yük ı stıkbal merasım1le kend ısını kabul ettı. Bu v-

1 



-146-

1 nm m 'sP!csi lı ı· iki tal'nl' iı;in da ·a mımıy lin 
izlını·ınn bir· vesil olrntıf;itu. Şn.lı Isınail Şiı·van.,ah
lar·ın tanınmil< 'mni.vdini kazanmak i((in, oıılaı·ın 

asıl'lanlnn bıwi malik olduldaı·ı bi"ıtün lıaklaı·ını i<en
di!Pı·iıw teslim etmı"k nı cbuı·iyetinde idi. 

fjiı·,· an~ı.ılı dilediği gibi İflm müstakil olduk
tan soıwa. IHl dostluğu takdiı· ed ı· ı,, kendinin d 
samimi oldnğunu ilk f'ıı·sn.tttı gö. ·teı·e ekti. Bu f'ıı·-

·a t ta gelıneld g ('ikrnedi. Iı·an pı· n:-;leı·inden Ha
.·nn lınnı üldüı·"n Şalıkulıı !nın Şiı·vanşalılarn iltiea 
etıni~ti. lsııınil bıınun teslimini istedi. ~iı·v:ı nşn.lı dn 
adi IJiı· katil u; ın Su l't'vilrrle bozuşmak ve 
yuı·dıııııı yeni hiı· tıılılik y sokmak i.-temi-
yoı·clı ı. Ut' ı·l ı;ıl lc:-:;linı ı·U i v ' lsnıailin tevreeü 1 ı
l<'I'İne m;ızlını· oldıı. 

~n lı bnı<til ~in aıı!;>alılam hiı· kat dalıu !'azla, 
ynlde~ı;;nmk i•;iıı .:c>.' lı!;ialıın kızını almak fikri n 
drı~ıııi'ıı;;trı. 15 .... ~ rlP hnyrık lıPCii.wl e rl(' del
g•·lı>ı·ini Şı'ın:ılııy:ı gOııdp ı·di lsınailin teklifi kn

J(adnı kryafetlerindrn. 

hııl edilı'rek Şiı·van~alıın 

kızı T bı·ize gündeı·ilin<: ı 

kondiıw clalıa o ıw nın na 

kadar mi. ·li görülmemiş bi ı~ 
ilıtişamla istikbnl yapıldı. 

Drığrın yrıpıldıktan .·oıwa 

iki k ıııı;;ıı ülkenin lıükfım-
ln.l'inrı iki trmıl'lı akraba 
olmuı;;l:wdı. 

1524 ~<'nesin le Şey
!;iHlı vPfat "'tmiştir. 
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iKlNCL HALfLULLAH- 1524. 

!)ı>ylıı;;nldan sonr:ı ,verine oğlıı H aliltıilah gP1;ti . 
Bıı Sil'\·ansa l ı dnlıa lıaiJa:-;ı zamanında idare isi -' ' ) 

ı·inin 0snsını l<n \'!';ını ıs ve baslrıl'ınn lJrl~ h:esil en 
' J 

Snfe,· ilerll~ iyi gef;inrııcnin yolunu bulnıııı;;tu. Za-
l<'n lıni'İc;ten nwnılı-'ketin istiklrl li lf'nıin rdilnıe

diiH:e. dalıildı"' ne ynpıls:ı narile idi . Onun için 
fı·an tahtında otıı!'an ~alı Talımnsiple del'lıaJ an
l::ışmağa, lıatt:ı hu anla:;;nıanın takviyesi için onun 
kızını almağı-ı l<nrnı· veı·cli ve neticesi nd, de mu
vaffak olclıı. IIn ı·ir·lı n lü•nclini büdrl'e tC'min 

.. t/ 

ettikkıt :-;onı·:ı, d:ılıill iı;;lr·ı·ini rk kol:ıyl'a yolu na 
koynııı:-:;tıı. 

Znnınııınıb_ı (~ila ı ı fıpylı'ı·indcn .Mu zn ITeı · Sul
tan k1•ndisiıw iltiea ı•tnıi~;>ti. ~iı·\'nn~nlı ii li'ın C'.eye 
kadnı· hıınu 1nmıı tP:;)im l'!medi . F:ıluıt ve ratın
dan soma ~nlı Talıııınsip almı:;; V\} idanı ttir·
miı;;ti. Bıı za,·nllının hrıtün knb:-ılıcıti hir zaman 
Tebı·izı~ geleı·ı•k. bnnula lmluıınn osmanlı OL·dıı

:.;umı tdırik dnıekten ib;ıı·etmi~. 1535 sr'nesinde 
H ali lı ıli cı lı w l'•ı t Pt nı i~;ıti r. 

ŞAHRl'HŞAH- 1535. 

Hnlilullahın oğlu yoktu, \'CI'atınchın sonra 
yer·ine kaı·d şi Frtnıılı l\Iirzanm oğlu Şıı lıruh 
ge(;ti. Fakat bu Şiı·vnn:;;ah iş başına ge<~eı·k en d:t
ha on beş .Y::\Şını doldurmamış ol::ın bir ı;. omık ol
duğundan, iclaı·e işlerinele biı· beceriksizlik ve 
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gevşeklik gösterrneğe başladı. Ütedenb ı·ı fm:ıat 
koliuyan düşmanlar da bi ı ·eı· bi ı·er bu ıa fiyet
ten i tifadc etmeğe kalkıştılar. 

SULTAN MAHMUT lSY ANI: SLdyan me
mm·laPından birisi kendini Sultan Malımudun oğ· 

lu ve Şeylışahın to ı·unu il tm ed p ~ k, topladığı kuv
veti d alyan ı işgal tmi ve Şemahı üze ı·ine 
yollanmıştı. Bunun karşı ında körpe ·ik şirvanşah 
kaleye çekildi. Çapulr,ular g Jip Şemahı. a giı·di

lerse d , ahali tarafından yüz bulamadıldaı·ından 
geri 1;. kilmeğ me bur oldular. Fakat şimdi de 
gal yane g len haJk onlaı·ın yakasını bırakmıyor
du. Arkadan takip ed tek, eı·kerdelerini katil v 
kuvvetlerini d , ta n ıma r ttiler. Bu ku v\'etl ri n 

. ek. eriyetini t .,kil ed~n lraniler olduğu i ·in, bun
lat•ın kaçıp ·aklandığı köyler d" tah ri ı edilmi., ti. 
Iran dahilindE bulunan bu köylerin Şirvanlıl:-w 
tarafından tedip edilme i Talıması bı küpl 'tc bindirdi. 

T AHMA. tP SEFER!: Tahmasip zaten Şiı·
van.,ah ların i tikla1ini ekenıiyoı·du. Daha Halil
ullahtan soıwa, vladı yoktur diy , . ' uı·dumuzu 
zaptetm k istiyordu. zaman ve. ile yoktu, mu
vaffak olamadı, b ı defa i. esile k ndi ayağına 

g lmişti~ 1538 de kard .,i Elkas lVIirzay ı büytik 
kuvvet} rl Şirvana gönder·di. El ka.· burada Suı·
hap, Güldenğel ve Hasaı'-b y Kamber kalelel'ini 
birer birer işgal etti. Sonradan da Gülüstan ka
lesini sarmağa başladı. Şinranşah ise Baykuı·t 

kale inde hazırlık yapıyordu. Hus yin bey adlı 
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bir-i. ·inin Immandası altında Şiı·vanlılar' bi ı' hu-
1'011 yapmak istedil ı·se d , düşmanın kalabalı~ı 
karşısındH telu::ıı· kaley ı: f'kilmrg meehur Pdil
dilf'ı'. 

Bn sıı·ad:ı Şeki beyl ı·ind 'n Deı·viş M lım t 
h<lll yaı·dıma g ~ Imişti, mtı\'ıtiTak olanıada n g ı·i 
c: >l<ildi. Elluıs . 'edi ay muha:-ıaı·ad:ın sonı a ala
mayııww ~alı Talıma.·ip k ndisi bizzat buı·aycl g"l
di. Fakat kaLnin lmv,· tlc alıııamıya ·::ıgını gö
l'i'ııw , bütün h "ın ı·lcriııi hile \ ' l' de.·i~ 'e döktü, 
v ~irvanşalıı tatrı ,· :ıitl JdP kandll'lnağa başladı. 
Biday 'tto Şitvanşah nldm~ etrni ' l'du, !'akat . ·on-
radan kal den (;,ı knı ağu v Lal'l.~ık . ·apmağa ka
taı· vp ı •iıw.r Şalıı·uh kn!Pden <~ ıkaı· ı;ıkmaz, du. sak 
cdilPı' k Tc .. bı·iz gündeı·ilmiş vf' başında bulunan 
adamlaı· da lı ep ş lıit <·dilnıişti. Şirvrınşalı kendi
. i d hiı· sene sont") ş lıit edi l ı·ek Saf' vileı·in 
gayrı in ·ani i., k n ·el . ı·indPn kurtuJmuş ldu. 
D ı·n di yol' ki: 

Tohma ip s~feri !ıakktnılo 1.~/cende t • lılilnşl ile Cen
nı4ıi !Jibi iki hliyitk lllÜVet' J 'i!tle J•itı bit•biT•ini tutmayan 
tr•.:ot yrwlm•t vardır . B11 ya~rlrr/'rla }.qkendf' r Jı!Janşf·llin 

lf'(/11i/ik t'e Şiilik lt is ·iyot111rt lwptldığı g6,·ülmektedir. 
Ho~ ki vak'a haki ındA burada iki şık bulun

dıığnndan,Ye l'il ıı mall'tnıatlaı· kar~ılaştll'ılaı·al<, do~
ı·u lan ~ıl< kabul edilebiliı·. Ya lı akkımızda ya-
1.ılan tek hiı · yah<tnı~ ı mCtv ı·ı·ilıin ı-;ijz]eı·in n 
di ' Jim? Tı-ıbiicliı· ı,i lıakkımızda yazılmış olan 
bütün 'abaıwı muhnıTiı·l ı·in e. eı·leı·ine gözümü
zü döı·t aç.nınlıyız. 
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HÜHH.\i\ ALt ST LTAN - 1530. 

sulıı·ulııııı r (•i sclıad >ti c:->ıı;ısında IInlilulla-. . 
lıın Hi'ıl'lıan udlı hüyl'ık o~lıı Dıığıstanda hulıı
nuyol'clıı. Buradan topladığı [{,,,.,. tleı·lp yııı·dunu 

işgal ed('n Talımnsip kll\· vetlt·ı·ine ai'H sıı·a tHrtl'ı·ur.
Jal' .""P~II·dı. Gittikt;t• rılkenin !ıcı· taraf'ından ken
din, iltilı:ık edt•n , · ntııııpcı·v(•l'l 'ı·in mildaı·ı r:o~aluı

ğmda. ıı,nilınyct tamamile yLu·dunu luıl'tHI'ımığ:ı karar 
veı·diği i(;in, 1547 de gelip Kıılgan (*) ııu•,· kiııi i~

gal etti. 'Beylerbeyiyi Şiı·van., ]:\ kabını ta:;;ıyan işgal 
kumandanı Jsmnil liı·zıı, kendi kuy,·etl ı·ile i'ıze
rine yürlıdi'ı. Bütün el'mdı milletin ınuzalıeı·etine 

rağmAn, buı·acln Yatanpeı·vpı•lt>r ınağltıp ecliline.e 
tekl't:U' Dağı:-otana çekilmek mel'bnriy tinde lwldı
Jaı. Yalnız başınn Sı;üe,· iiPJ'in hakkınciarı gelm ~k 
kolııy biı· ı;;L\)' olrrıadığını Y:ıtnnp(•t·nrleı· hilımız 

değilleı·di. Onun i ·in bıı sıı·ıHin Scıl'cYilt•ı·le bizden 
dnlın l'nzlıı nl(ıkadnl' nlaıı usııııııılı Snllnıılurilc 

güı·üşrnek \'e Safı:,·ileı·e kcır!;'ı vnziy 't :ılıncık i(:in, 
YrıtnnpPı·,· pı·IL·ı · Hii ı·l ııın Ali lıaııı lstanlıula gü nd , ı·

dilel'. Snl'evileı· al ylıine kun·etlt·ı· tophırnaldu. 
me~gul ohın Süleyman Kımıınl ı;;iı'vun qıtunp 'l'VCI'

lerinin bu teklifine çok se,·inmi:;;ti . 
. \ıltan, Hi'ıl'lınn Ali lıBnı büyük lıl'ırmctl -<de 

kabul edeı·ek. emritw lıiltün levazıın:ıtilP mi'ı
ehhez bi ı· oı·du , · eı·di. V ~ı'ilen kaı·aı· L'ızerine 

SMltan Tebl'ize giı·inee, Hüdıan Ali hcın da ŞL~ma-

(*) 1\ubn 'nın Cenubinde bir /wl;nhndtr. 
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lııya giı·di Ye Yefatımı krıdaı · ıınıuı·rı idaı·e işleı·ile 

rn şgul oldu. Veratından sonr:-ı ( 1550 ) T:ılımns ip 

bir· kolayını bultuak tekmı· nlkemizi iı-;; g;ıl ctti~i 

için vnt:ınJH'n·e ı'l c l'i e hlıtiiıı •!'lıabı namııs yenidPn 
dagla rn. ~~Pk iln wg-<· ve o ı ·adı-~ lınzırlık yaprnn~a. 

karar n~ı·diiC'ı·. 

Ş tR V T MÜ CAH lDESL 

MEHRAP-HAN. Bürlıunın vei'Htmdan sonra, 
t;o ·uk ları <;ok },ür;ük oldııldaı·ı i<;in nıhınpeı·veı·
leı' onun akı'abalaı·ındnn Melırap han ::ıdlı bi
rısın ı roi:-: sc<~l·ı·ek, işgal l\lt\'YPtl •r il ~ nıı·ıı~

nıakta devam edi,roı'lal'dı. Bir uralık lıudııtl arı 

geçerek tn Küı·e kn.da ı ' inrni:;; vP Siğııulı ~elıı·ini 

bile zaptetmişlerdi, fakat 1-'0nmdan i:;;ga l kuman
danı Abdulhlı l ıanın kaln.bcılı~ı karşısında ge r·i 
cekilrnel m cbuı·ivet.ind ~ kaldıl::ır. ] ;:ı·tesi sene Yrt· ' . 
tanpeı·v !'ler reisi > ı·inin , ·e fntı i'ızcwin e, Kııı·ban 

Ali lıan rı dlı bnşka. birisini intilıap ett il<~ı· . 

KCRBAI:\ ALl: Bu , ·utnnpen·c ı· kıınınııdaııın 
zamanında ı;;i ı ·ntn ::ı.::i lanlaı ·ı dnğl:m lımtl<a rak, 

şimdi de denizden :-;aldırmu~a bn~ l anı ı~ ve Ba
kl'ınlın Ziı·e adcdn ı ·ını k v ndiJpı·in _, nı crke z lw
rar vel'l1ıi :;d e ı ·d i . Mal\:-;a t düşmanın çok zMol
du~u deniz <·.il ı •tinden onu nll'nıak ve ona lıa
kinı olmaktı. Bu t.el'tibai t es iı·ini g(iste rnı ekt 

gevi l{m di. Denizd hiç. bil' 1 uvvetl e ı · i olmıyan 

tı aniler tela.;P düşeı ·ek dP. ı'hal harı şık .nı pnı a.k 
ist edile ı·!" P de Yat.anpeı·veı·ler kabul etınedile ı'. Ab-
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dullah Jıan da Şiı•vanı t lıliy' o- tm •l< i. ·1emiyoı'du, 
onun iı;in meıcahide hiitün kuvveti! • devam etti. 
Bıı kanlı arpışmaların biı·isinde ml\ ·ahit Kurban 
Ali şehit düşüne vatanpeı·ved ı· hiç l'utuı· getiı·

med n, medtezlerini dağlara na.kledetek, münı.

hidelcrine d vam tm ğe başladılaı· .. 

KASIM MtllZA: Vatnnp ı' vel'leı· Ka:sım Miı·
za adlı di~ r bir Şin·an pı·ı)nsini ı·ei:s s ç rek, 
lıaı·i ·ten kaı·deş yardJmını bir daha tecı·übe t
m k için, onu lstanbula göndeı'dilcr. Süleyman 
Kanunj d lı·an ale ·hin hazu·lık yapıyoı'du, bu 
:su·ada onlaı·ın aleyhine val i olan heı· hangi biı· 

daveti m .,mnuniyetle l<abul edecegini tabii 
bulmalıyız; onun ıçın :;;ınan vatanperv "d l'ine 
biı· kısım yeni · ri ku v tl ri v ı·eı·ek, kendisi, 
de bizzat bütün lm ·v tl ril lı'an üz ı'in yi.'n•üdü. 
Bu sırada vatanperv 1'1 l'in m ı·kezi D J'bent ı·i

varmda ('l'enğe) adlı biı· küyd buJ~ınuyordu. Ab
dullah lıaı bul'a · ını almıık i ı~ in çok ugı aştıysa da 
bir şey yapamadan g ı·i döndü. Vatanpel'vcı·leı· 

B~~ykuıt kal . ·ini da zaptettikten . ·onra, y ni ge
l n yeni· ı·i kuYvetl ı·il Abdullalı lıı:ınm 'i% rin 
:alchrma.ga ba.,ladılar. Abdullalı lıan Gülüstan 
kal sine (;ekilmel v ~ or~şa l\apnnmak istemişse 

d · v:üanp rverl r dabn f:nbuk dawaıımak, dü.,
mı:ını kHle_ye so lonadan nmlıaı· b ye iı•baı· tmiş-

1 rdi. Fakat mc. aleser hııı·ad~ dalıi ,· ataııppı·veı·-

1 .,r muYal'fak olamamı:;;laı'dll'. Ziıa bütün Yeni e
rilerin eelAdetine Şirvanlı la 1'111 l'edakadığına rağ-
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m n, onlaı·ı idar d n Kasım Mir·za iyi bir ku
mandan olmaktan fazla i ·i bir mü ·ah it old~gu 

için, bu mııhaı·ebı>yi knyb~lıni lcı·di . Mücahit.leı·in 

r i ·ile b raber' kuvvctlel'iııin büyCık bir losını 

h •p buı·ada şehit düşmüşleı·di. Abdullah han şe

hitleı·in başlnm1dan buı·a.chı kule . uptıı·mıştı. Aı" 
ıra ı;;ıı·, ·an vatanper·v rlerinin ~avi ti kaı'şı-

. ında d rı ., man b n luı bil kanlı ~gl "n' leı· . ·apardı, 
fal<at hep nafile, ziı·a vatanpcı·v ı•ler boyl baı·bar 

muam lol ri yılmak . de~il biran e vv 1 istrklal-
1 rıne l<a vuşmaga t ş vi k diliyorlcı ı·dı. 

ABl.JBEKlH MIRZA - 1550. 

Brırhan lıanın j],j oğlu vardı: da!H\ küçük iken 
v f· t tıniı;; olan Hal ~r Mirza ve Dağıstana gö
tnı'lil ı· k ı·ada b sl n n A ub l<ir Miı'z· . Şirvan
şa hhıı•ın bu pı · •ıı:si Kırım Jıanlaı·ından evi t- ~ -

rayın l<ızını almıştı, onun iı,~in hayatının bi ı' 

kısmını Kmnı sat'ayl::mndn g - çiı·mişti. O.-

1 
manlı devi tinin daimi biı' müttellgi bulundugu 
u; ın, hudutlaı·ı haı·içindc g-t; n lıayatının bütiln 
ma raf'ı da nyl'lea onlnr taı·al'ından t -min dili
yoı·dıı. ı ilıa: t osmanlı oı·dulaı'ı .Mustafa pa.,. 
kıımnnda. ı altında lı'ana girdikleı'İ zaman, Abu

bekir Mir·za dnhi knynatasından aldığı Kırım 

kuvvetlerile Şir·vana girdi. Bu pı· n:-; 157 de 
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yuı'dunu düşmandan üıtlıiı· edrrek, ötedenberi .·a
lıip:siz kalan eedaclının tahttml otuı·du. 

Ülk sinin kurtuluşu yolund<l c;alışarak, Hi02 de 
vuku bulan vefutıııu kad:ı ı·, Kırım Ye osmanlı 

kuvvetlerile birlikt lr:ın muhaı·ebeleı·ine iştil'al< 

etmişl:iı'. Şiı·vcınşahlamı bn · ~· on pı· nsinin eviadı 

bulunmadığı İc,;İn, vef'atından SOt11'a1 } rine ge<; -
c k kimse olnmclığındun, Deı·bendilel' lwnn
danı kendiliğinden meydandan kallunı~ oldu. 

1 
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1382. 
1417, 
1462, 
1500, 
1501, 
1502, 
1502, 
1~24, 

1535, 
15B9, 
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DEVR.lN HÜLA~ ESl. 

Şir·vanşahlaı·ın Del'b ndi] c hanedanı tam iki 
yüz :ene yuı·duınuzu idrıı·e etmi~tiı·. Bun
laı·ın za,manında yurdumnzn iki felal< 't musallat 
olmuştu : biı'i. ·i- Timur şu.! ı akınk11·ı, dig ei d . 
, 'a~ viler taaı·ruzu. Birin i bo dir den ~irvan., ahia
rın zeka, v diı'a eti sa. . ·i nd ·nlkemiz ·ı olayca 
lmı·tu1muş, üstelik büyük bil' dost kazanmı.;tı. 
Fakat iki n ·i mu ibetten m ml k et kolay kolay 
kurtulamamış ve milletin btitltn iı:tihat v feda
kaı·lı~ına, yani milletin tam biı· asıl'lık müc d le
.·ine J'a~men, af vi] ri enm ~ muvaffak olama
mıştıı ·, v" D rbendil ı· han danı nı ydandan l.;;alk-
1ıktaı sonı•ı:t m emi ket onlam1 boyundnrn~ıı n 1-
tııu:ı gil'm g malıklım olmuştuı·. 

Zat n bu sırada bütün şaı·kın baritası degiş
mış bulunu ·ordu. Vaktile 18tanbnl il H rat 
ar·asında düzin Jel'le d vletl ı· m vcut iken şimdi 
bun1aı·ın y rind kala kala yalnız iki devint kal
mı._. tJ : Sa.fevil ı· ile O manlılaı· devleti. 

Bu d y} tl •ı·in her ikiısi d Tl'11'l olmasına 

r~ gm n, mulıitl ı·inin y ı·li zihniyeti "Pin e luıpıla
ı·ak, biri-.,illigi, di~eı·i de- ~ i.lnıılligi tıwcih ttik
I ı·inden, bu iki d v]et ara ındrı bü.ri'ık uçunmıla.ı· 
h u.· tl g lmişti. ~iı·vanşahlaı· dtt . ..;ünniligi tel'
cih, ettik) ı·inden, smanlı devletinin t:ıbi1 biı 

müttefi~i telı\kki ediliyordu. A ıl'ları'n d vam eden 
bu (:.ckişm den yalnız lı·anll r istifade etmi.., leı·diı', 



-157-

zıı·n Aı·cıplGil'dan s nı·a lı·aıı d v]eti meydandan 
kalkmış ve y rind biJ'c·ok .tüPk beylikleı·i ku
rulmuş j], .n, şimdi bu b .)'likleı· kaldırılıyor ve 
y ri ne iı·a 11 ı·ulıunu taşıynn yeni h it' d vl t kaim 
olu. ·ol'dtl. Snl'evil ,,. şiilik p ed si nltında milli 
lran devletinin t eş 'kkülünde iyi bi ı· al t edilınişl edi. 
Bugrıı keı Fcıris ( Peı'se ) devleti c](' o ıaman 
doğmuş olan iean devletidiı>. 

Deı·bendil er ülk nin h ı'ici . ·i yas "Lİ ni malıe

rane bir ·urctte idar ttiklArİ gibi dalıili işl ri 
d oluna ko r arı:ık halkın rifah v sel'V tini temin 
etmişlerdi. Zamanlamıda imaı· vr iı·fan işleride 

bundan teeakki etmişii. O zamana nit ş bil'lerde 
-. ·aray. nt mi " yollarda -kalan !mn ve saıı' 
asarın enkazı da ter·a:kkiyatın ne kndaı· yüksek 
olduğunu ispata kafidir. Ş hirleı' arasında büyük 
yollaı' v bu yolla!' üzerinde halkın sbabı 
i til'a.hntını t nı in d n "kel'Van. aı aylar , yapıl
mış olduğu dalı i anla.., ılmaktadıı·. Şirvanşahl:ıı·ın 

bu imar işlerinin kadı'ini bilmek i in, zamammızda 
bile yolsuzluk içinde buıı·dan . şark ülkeleı·inden 

birisinde biı· küçük . eyahat etmek kafidiı'. On
larm 300 s ne evvel temin ~ ttikleri koml'oru bu
gün ha.la, bir ·ok şark devletlerinin başaramaclığını 
görmeli ki, onlaı·ın emeklerini takdir etmeli. Biı· 
zamanlar şiilik tesiri altında, bütl'ı.n bu yol han 
ve sarayların şah Abbas ( Safevi ) tarafından 
yap'ıldığı tcl:tkki diliı·di, f~ kat son zamnnlaı·da 
bunJaı·ın hep D .rbendil ı·e ait e erleı' oldug-u i ·pat 



edilmişti!'. Yaktile ın veul olan Kı•ı·vansl:'lt·ayla

rın J':ın Bald'ı ile Salyan nı·nsıııchı: SPnğer:al, Y nği 1 
Köyli1, Eşik-Şinan ve C. uldu adlı lıanıbeleri 

v•x·clıı' Bal ü-Dcrbcnt ar·asııuln lmlunan lıanlnı·dıow 

okunnldı biı · asal' lmlmndığııırlnıı , lı:ıldnı·ıııdn ~im

dilik hir sP\' dcnilenwz. 
J ol 

Seng 't;nl - K Jimesi « scnği çah » - ,pıni 

,taı;; kııyusu•· d ~ nwl' oldıığıı znnnedilnıekl diı·. 

Vakti!' olduğu gibi h:'ilıl bııı·n:-;ı t«.ıtlı suyla ın .. ;
huı· olduğundan, bu :;;aiı·an' ismin veı·ilmiş ol
duğu talımin edilm ldedir. Znmnnınıızda bumda 
ayni isimele biı· dPmiPyolıı istnsiyonu me\'('.ut 
bulunmaktadır. Vaktile m , \'e tıl lan biı·(~ok lıan

ların nkHzı Ynı·dır. Eld cdikn yıızılardan !mn
ların ~irvanşah Halllullal ı taral'ınd::ı.n Hi1'l'l 84:3 
sene.·inde inı;;a edildiği anlaşılmaktadır. Hnıııkov 

tarafından başka biı· yuzı d<ılın lıuluııınıı~tıı: 

1\ülü ho~a fi .)'e!Jiliillal' fi ''!J!JWitiil dl'cletil cı>/ 

lıükıimetil ı>ssültnniil ekrenıiil a;anıiil rirlil Şii'LYtiJ.,ah 

itm; Halilrilialı eberlellrtlıii l'rttibelı. 

Y ııği - kervansrıı·ayıncla: « ~iı·van~n lı i b ni 
Hnlilııllalı, ~78 » diy biı · üı:;; bulunrmı~tıır. 

Hunlaı·dan başka Bnlüıd - ~alı meHt: idiJe 
Han - saı'nyı, DerlPntte - büyük ennı i. Mc ı·de · 

knnde - bil' l'ami, ~CıvPland:ı- Han-sarayı ,.c 
saiı'f' hPp Şiı·van .. ;nlı Hcdilullalı taı·::ı.l'ından ·ya iJıl
mış olan bir'er abidediı'. Yani Detbendilt'ı· yol 
han, saı·Ry ve camilerilt• ülkemizi bnştan ba.,n 
ıma.r ctmişl ~rdi. Bu mimaı·eılık yüksekliğinden 
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biı· llkir edinnwk için, Haklı sumylı:u·ının nka
zını göı•m =-k l<:lJidir. Bcı·eziıı diyoı· ki: 

« Insan bu güzel abidcyc bakınea, k ndini 
I\alıiı·enin n büyük biı· <'rınıii lml'şısıncln .·anıyor·, 

abielf'nin san'atı o kadrıı· vl'ıks k l\i ... » ,, 
Yani ınimaı·eılık snn'atı buıada Mısıl' ,.n ls-

tan bulda olan yüksek s ,·iye. ·ini bulmuştu. 

Grızel san'atlarda oldugu gibi mmu·il' işleı·i 

dP çok t rakki etmişti. Hele ed biyat, IH .lll de 
ana li~rınında dogmuş olan yazma tl'ırk edcbi
biyatı bıı sırada meydana gcldigi ic;in, iı·l'nnımızın 
dönüm nöktesini teşkil ed ı·. O zam;-ınn kndaı· 

bütrın ynzıl:-u· lıcp l'ıwisiee y:ızılıı·dı, trırkçe yrız

mnk lıele !;iiiı· ynzmnk lıiç :ıclet dr~ildi. Y:ızma ede
biyntınıızda lıi'ıyi'ık hiı· b0~luk teşkil cdt>n Inı ııok

ı-;nııı tal'ilıi meı!bııı·iyetlcı· doldlll'nııı~ lıeın de drı~
nwııl~ırımızın ~·!ile! Snf'oviiP ı· ~iilik rlPYletini kul'
duldan soııı·n, süngüJpı•iıır istinat, PttiklPI'i tüı·k 

uluslaı·mın kPndilerin' olnn meı·butiyet clf'ı'r(·p

sini lıı•ı· znnıan dü~ilnnwk nıcı·buriy tinc!P lnılıı

ııuyorlnrdı. Zir;.ı haşlm·ın:-ı kızıl nwndil snraı·nk, 

şiilik yolııncl:t kılıç sallayını bu :-;nl'clil trıı·k atlı
lnı·ınııı ,vrıı·ekten şii olup olmndıklnı·ı dalıa ı:ok 

şi'ıplıeli idi. l~tı' ~illiği lııı sal' ndrıml:\l'Jıı ylıı· ·
erine kadar j~JetPı't'k clC'l'inlcştiı·nwk iı~in l.nııı)aı ·a 

t.üd<C;c şiirlC'ı ' yazmak mcehııriyt>ti 'ai'Clı. ~ili 
cilt nödı Vf' m t'Sİ.}'C' hitapları yazıldı. Ilk türk 
cıserleı·indrıı ıne:slım·ıınu bizzat . ulı !ısmail (Saf'c=>-' . 
vi) yazmı~tır. Marul' Rad, Kumri, D lıil " !:;illi' 

şairlerin ('serlerı lwp bu sıı·ada nı yelana ı;ıkmış 
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olan birer .. alı e · ı·dir. Bu tar·ikile yazma tü ı• k 
ed biyatmın t m li atılmış ve son zamanlaı·a ka
dar dini m ra. im le ı· rmmlıa. · ıı· kalmıştı. Muhar
rem aylaı·ında yapılan bu rneı·asiml ı· tetkik di
liı·s , oı·ada edebi,Yatt::ın başka nıusika, dans ı·es-
amlık v air nn'ntlaı·ın dahi men.,· inin bu-

lundugu göı·ülür. Yani rbi Avrupada oldugu 
gibi, bizd d bir zaman Pel bi ·:ıtla güzel san' 

tlar canıileı·d dogmuş ve oı·ada inkiş<1 f cttirilmiş
ti. nun içindiı· ki d biyatımızı aı·aştıı·anlaı· bu 
i i dini kitaplurdan başluınalıdıdar. Meşlıuı· F11-
zul1nin de bu d viı·d g ldigi ve (;eşit ç şit növ
helede meesiyt'l r yn.zoı·ak znman nin payım 
V rdigi mulOm. 

SERKARlLER H NEDANI. 

1602 - 1 ...,(). 

ünni Şii didişnı leri ( 1602 - 1710). 
Abubekiı·-Miı·za lJ ı·b ndiler han danının son 

kıntlı idi. Bundan onm . ahip iz kalan Şir·van

şalılaı· talıtı bu sıı·ada vukııu gelen Iranh-Osmanlı 
muhat bel ri güı·ülttv ·ün b gulmuştu. 16 2 den 
1710-a kadaı· •urdumuz galı Iı·an gah O mnnlı va
Iii ri taraf'ınd n idare olunmuştıı. lran vali! !'inin 
burada «Beyleı·begiyi Şiı·van ~ gibi yük. ek unvan 
taşıdıgı Ye müstakil biı· l{IJ·al l adar geniş sa
lahiyetler malik oldu~u t'ı·enk seyyahlıwı tıwa
fından habel' veı·ilmektediı · . O manlı kuınundan-
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1aı·ı ise buı·asını i..,gal edincC' 14 . nncakbı·n höl
müşleı·di: 

Genre, Akstafu Kabale, , ulyan, Der·bent, 
~eki, Bakü, Oltu Tavus, Sadeı·ek, Miı·han, Aşani, 
Areş vP Mahmutahat 

Bu san aklarn güı·e Osımmlılar indinde c: Şiı·

YUll» d niliıwe, Şiı·nın kazasından m:uırla Knı·abag, 

Erivan, Nalıçivan ,.e saiı·c> lı~p hir arada yani 
ayn n ski «Arran • lıudutları telttld.-i edildigi anla
şılmaktadıı-. Son zcımanl:.ıı·:.ı kadaı· garp Tül'lder·inin 
Şirvan ile Arr< n ltudutlnrını mü1'i::ı. , . j adettikleri 
mulıakkaktır. Bakihano,· de kendi eseeind<' Ka
cabağın ~irYan lıııdııtlcırı dalıiliıırlt:• bulunduğunu 

vo bi ı· zamn nin ı· Znkn fka~iya nın (;\b ,·em.vi K af
kazın) bütün Şn rk! kı ·mınn Şirv:ın denildiğini 

habc~ı· \ 'CI'Olektediı· ( s,,]ıil'e 1;,?5 \'\:' :?:t~ ). İranJı
Q:-;nıanJı c:nı·pışmal:u·ının 1at:..;iliıtı lıa:;:kil bir ese
ı·imizd ı~ takdim •dile · •ğind ~n, bıımda bundan 
bahısedilrniYo<:el\tir. tı·:ın Trıdd ı·ilı' usını-mlı Tüek-

" 
leri nl'n~mda nıkua gelPn lııı rlinl mCw:ıdele 
hakikat lınlde ump zilıni,n,tile :tl·Pııı milliyı·t}Jel'
vel'liğinin ı;arpışma._· ındıın başkn lıiı· ~~·y degildi. 
Ta \meviler zamunınd~m bn~lıyan lııı iki zilıniy t 
t sad~ıınü düne dolu~a nilıayd bu fı·;ııı]ı-O~ınanlı 
mulıarebeleı·i şekline dükülı~1üş oldu. Ülkeıniz de 
ister· ist mez bn c;ekişnı leı·e salıne olmağa meı.ı
bur dildi. Bize yabıınc·ı olan bu didi:;mıeh~ı·den en 
fazla kurbanlık ,·eren d biz olduk: vntandaşla
rımız defalarla katliam, ş lıil'lerimiz ih;·ak, c:ımilcr, 
saraylaı· ve evleı' tahl'ip edildi. Vakt.ile etrafına 

11 



BakütiP Ştn·rın,alı m ·nyrmn dit'anlıane h·aptt. 11 

« ln an lm {Jii;el abitf ye bakuı a, kendini 
Knhir' nin Pn hüyü.k hir ranüi kar, t ında sanıyo1 
abid nin san 'att o lmdar yak ef, J i ... » Bere~irı 
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il'f<ın ljaçan manını· bir n lk az bit zaman i ·in d "' 
vil'an ye (:evrildi . Bize ynbari ·ı - d dik, ,,. t lıa· 
lükaten AzPriiPr n.ı·n · ında sünnl-şi'i didişm leri 
lıiç yoktuı·. U gün burrün yurdumuzda her iki 
me. · lı•gin saliideri kcıpu lmpuya yaşar v hirbiı·i

nin fikil'lel'ine · nyrrı gOsterirl ı·. Son zamanlara 
kadar· smanlılaı·da ~i il • ı ·in «kızıl bu.;» diye taşa 1 u
tulduldarı lı·anda si'ınnilcı·in liıw edildik l<'ı·i bil' 
haldn Azerbrıy ·c-mda si'ınnllerl ı;;ill 1' daimıt ran
<~ig r· karcle~ giui . 'rt:;ıan ı.,laı·dır. Zira buı·ada 
i. ·tild:i.li yolundn ı·anut:ın bi ı· milletin güzünd 
vatandan baı;;ka lı )'!jiP.)' rrülg d kalmıştı. Buı·a

da vattll1 nşkı daiına dini lıissiyattan üstün olduğu 
·içindir· ki bı ı i'ılk .,de Iri(: bir zaman l'anatizmc d -
nil en sol't n lık kendi ne ye ı· bu lamı-1 mı .;tn·. 

Büvlı• lmakla beı·ab ı· rın~ miz 160:! dı>n -
•l 

171 O -<~ ka daı·, V< ni tauı 108 ·on' fı·nnlı - ~mnnlı 

iı;;ti]:'tsı altında kalmıştır. Bıı 10 .'-i -'n Şir ·an taı·i
hind(' hü ·ük bit b Jşluk t şkil ettiği gibi ayni 
zamanda ülkenin en feı·i günl rini d teşki l d ı·. 

Gel gelnlim 1\i Şiı·vnn aslım l arı kendi i~til ltd
lerinci '11 !wl ay kola.v n.\'rılac, k ı:ıclamlar dPgill rcli : 
daima çalışıp ı: abalıyorlaı·dı. T v l<keli d nilmr
miş }<i "' n ray an m vht · ını da bulur bela. · ını du ». 
Şin'an g n(;leri de .·onrndan il eliklerini bulmu. 
v' iı.;tiklıHieı·ine y ni d n ka vuşmn:;;laı·dı. Fakat 

iran işgalı altında bulunan ~iı·vanşalıl~u· · uı·dn 

kendini bir·denbir kurtaı·amazdı, bu kuı·tuluş 
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aneal tedri · n v parı:a parça olabiliı·di nit kim de 
öyle oldu. Tarihimizin lıanlıklar d \Tİni t şkil eden 

bu sıt·ada rılk nin mnht -lil' b ylikl ı· ( lıanlıldnl'a) 
ayı·ılarak pa ıY;a paı·ça lı·an b yundııru~undan kuı·
tuldu~unu görL'ıyörüz. Bu b ylikl •ı·den toplu lu.

ı·ak ayrı ·a göı•üş cegimiz icin, buı·uda :ılnız 

ş malııda kueulnıuş olan kü(~Üf'lık ~irvnn lı· nlı

gınd n bnhs dee ~iz. 

XL ~- ı ·u o. ırrla ·, 'irt'all /lur/u ilan . 

Şirvan~alılar ( Hanlıklar devrind(') ii{kelerini toplo.maiJa 
lıa~ln rfrrn. 
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DAVIT BEY { 1710 - 1798 ). 

1 r·an i~galından sonı·ıt ~il'\· rı n prensi ı'i l c L'tl-
Jumin bütün vatanpcı·veı· g nı;lı>ı·inin dağlanl. 

· kildiğini .nıkarda ynzmr~tık. Gr.ııı~lrr burada. 
Lezgilenl0n tf•şl<ilat yııp~ ı ·ak i~gal knvvctlol'ini 
daiınıt tı•zyik cıltında bulııncluı·makln ~irvan rulııı

nun dalıa iilmrmiş olduguıııı dü!-;mıana chı yd ıır

mak istiYol'laı·dı. Serlühileı· lırınedanına ba. la
madan bu mrwnhideden ,.o bırnun başında bıılu

nan Dnvif bey! Suı'lmy lıan o·ibi iki rnl'ıealıicld n 
balı~Ptrneden kc:ı ndinıizi alamııdık . 

1710 da Ynüınp rvel'ler Caı· nlııılisile biı·likte 

iı;;gal ordulal'ını tardedeı·cl< ~cm:ılıı ile Gene~ <~ ., -
lıirlcı·ini zı~ptederler. Fak;lt lı·aıı kumand:ını Hü-
·ryin Ali lıan yeni kuvvetleri g<-'linrc, nttııııp r
verl ı· t l<ı'nı' dağklarıı ı;ekilrrıeğ m eblll' olııdar. 
Eı·to. i sen' Kuba < lıali._i de isy:ın d ı·ek, vatn.n
pcı·\·eı·lf'ı' iltilıak ediıw Davit bey ~ttbran il· 
Hııdat kalesini zapt YP ~crna lıı ~elıı·ini nıulıa. aı·a 

C'.tti. Bü,yl.-c·c' ~Pm.alıı ilı~ Ptl'nfı elden ele geçmf'k
tl' drYam Pdi,vordıı . 

Nilıayt>t. ı 721 de gen ·lrr Dıı ,·it bey le Sııı·lıay 

lınn (*) kııın<tııdnsı altında t kı·aı· lıüc.um deı·ler 
v 25 grııılük biı· mulıasnı·adan sonı'a ~cmalııy ı 
alnr·nk i.;g;ı] ı· •isi i]P ktı\' \' tiC'ı ·ini lwp kılH;tnn 

[*] Had Davit lıe.v Xlusl.;ul'lu hiı· ıilimdi , :-)011l'adı.ı.ıı 

ona iltihak edf•n Smlıay lıan dn (jazi kıımıık uPyi idi. 
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geçir·i ı·leı·. O zan an buı·adı-ı y<lşayan bir çok 
Hint, H us ,·e ~ııiı· ec· n ebi] ı · vaı·dı. Bu 1 argaş lıkta 
tüce•ıı·ııı zerımi I ıısların 4 miJ:on rubl kaduı· 

mallaı·ı yağnın •dilnıişti. Kabına sığamaran lü. 'ük 
Petro bu vak'ayı belınne d ı· k bütün kurv-'tle
ı' il e nınlumuza .:nldü•clı. Bu muntnzum t'UR or-.. 
dulıwının ynı·dum ıza ilk O'cliı;;iy li. zamana ka-
dnı· ] tklal' Şinnn.,ahlnl' ile dost geçin r k daima 
nezdl rindP biı· 'Içi b11lundu!'Uyol'lardı. Fakat şimdi 
imp Pvı:di. · t P tr·o başluı türlü dl\şünüyordu. 
Buüınık suda lıklık avlumak kabilinderi o dn ül
k nin ka ı·ışık Ynziy tind "11 istifade :. tnPk istiyor
du. nun it;in l'ıı'satt::m bilistifada üzerimize sal
dırdı. Vatanpeı·,· rJ "t' yı ı dini'Inı İnın işgalinden kuı·
h1ı'ıı·k n bıından dalıo koı·kun<~ daha müthiş bir 
istilA luırşıı-;ında knlaı·aldaı·ım lı aba kntmnmış
laı·dı. D l'lıı-ıl Davil heyi f:hınbula günd ı·dil .r. 
Yardıma t.:~m tıdil n sarı 1\lu. ·tal'u pnşa Gür-
·ii. · t,ın !:·u·ikil g leı·ck şii·vnn lıııdııllul'lnı işg. l 
tti . Yatc-ınpen· l'lrı· hoyll'r't' lıaı·id telılikcyi :d.

htıııcn dalıili işl " ı-ilr 111 ~gııl olmağa lınşladılur. 
Şin·an lınnı oh.ıı·;\1.; ~o~·ilmiı-: olan a,·j1 be,· Os-

"' . ·' 
mnnlılRt' tararından dulJi tasdik dildi. Hu lar 
ise lıu . 'll'uda Hıtzr-r denizi sahilinde tut ın up du
euyorlaı·dı. ziı·n Prut üz<"ı·inde Baltat·ı Melıınet, 

paşanın tokatıı ı yemi~ olrm Petı·o, Tüdd l'le ısa
vaşu n" oldugunu ·. iec·den biliyor·du. Nilıayet 1724 
d barıı;;ık yapmaga. muvnllak oldu.Bn baı·ışık üz -
r·in Şiı·nm aı•ı.ız i sin in biı· lm:;mı (Deı·hent, Bul(ü 
·e cl niz salıili) Ru larda kalıyordu. T:ıbiidir I i 
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böyle bit· baı·tştk nıtanpeı·veı·l l'i lıiç biı· zaman 
memnun· d mezdi, onun iı;in Duvit beyl Mu tafa 
paşnnın aı·a. · ı açıldı, İstanbul da da " müsllımanla
rr Mo · koflaı·a Yerdileı· , diye millet isyan etti. 

Da v t i.'ızcı·ine lstanbulu giden Davit b y ora-
da ,·e fat edinue Şil'vanda oııun yeı·ıne ul'l·ıay 
han tayın edildi. 

SURHAY HAN ( 172 -1743 ). 

Sm·lıa · iş bn..,· ına gelinr~e ı·u:-; telılili: .. inden 
dalı n f'nzlu ıran tehlike.· i f;ıkmışt.ı. Bu . wudu. 
kendisini iı·an şıılıı ilan tmiş olan Nadir, 
şiı·van istiklalile bir tüdrı bn.rı.,·ık yapaını. ordu. 
l u. lnr ve smanlılada U)Tt :.ıyrı :mla~rn~dur yap
ma~a muvaffak olun ·u, radil' Şiı·Yanm tnhli ·e
.·ini tal p tti. 'udıa: aldmş lmek .;r:le duı·
.sun "şin·an aslnnlnriJt> t"ldc ıdilen Şrınalıı ko
la · lwlay te~liın edilemez , diye ~ d ('l'\·aph r· 
Yeı ·di. Bumııı i'ız ı·inc 'a diı· lıl'ıyül\ kuvyetl 'rle 
'iı·,·:ııut giı·di. Su dıa: biduy ttr Ku bull',YC (~ •ki-

lcı·ek ı·adu Muslaf'a ptışn ilc Kmmdan Fethi 
eı·ay kuvn .. tll•ı·ini alııw.a Devebatandu ( ~ nıalıı 

il IC bale aı·nsında) lnınlılaı'la biı· nıulıuı· b ye 
atıldı 1SU. da maale. r m' ~lup dilerek da~lara 
(: kilm (; m buı · edildi. 1 a diı· bizzat Dağı .·tana 

girerek tukibata koyuldu, fakat bir ., ey yapa
mı. ·a ·a~ını güı·ünL"e, g r·i ç kildi. Şirnıll v< t:.ı.n
prı·vediginin ı·ulıunu üldüenı 'k için ol· rtık 1 i, Na-
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dir üUu:·nin meı·kezi olan Ş nıahı şelıı·ini yık
tırmıı;; ve Ak. ·u denilen ~c;ık v i ·tiltvi da h n kohı,y 
bir y ı · naklettiı·nıişti. T .~i.kin Sul'lıny da boş dur
muyoı·rlıı. Kll'lın kuvvetlel'ilc bil'liktc tckı·n.r Del'
benele giı·di. Nadiı· t lu·aı· i'ıze ı·iıw yeıı·rıyCııw ~ , Sur
hay geri ı.;ekilmeğ meebuı· oldu. 

NADlH HA:\ Al\ IN LA HI: Şiı•,·ıı ıı v:ttnnpc't'-' 
veri rinin Dağı.·tnna c;cl\ildikleı·i Vl\ Lczgiler·clen te..,
kilttt yaptıklfm ic:in, 1'\adiı·iıı Dağı . · taıw yaptığı bi ı· 
ka ç .·ei'Prlf'r vnı·dll'. Dağıstan t:n·ilıini yazanlaı' 

lıunu büti'ın tcrı~ı·ı·üııtile go. teı·nıişl !'diı·. Biz bu
J'acla yalnız şievan ülkesinden balı:sedec~eğiz. 1743 
d Kubada biı·isi kendinin maldul il'an ijiahı, Hü-
·eyin :;;alıın oğlu Sam-lıan olduğunu iddia deı·ek 

başına birı;ok kalabalık toplamıştı . Güzleı·ine mil 
çel<il rı bu ;:ı,dcım dı:ı bütnn t:tı·nftarlal'ilP d::ığlar·a 

ı~ eki le ı·P k Yatanpeı·,·erlPrt' iltihak etti. B11 rı ı·a

lık Sudıay lıan vPI'nt e tıni:;; ye yeriıw oğlıı l\Jelı

m t bey geı:mi:;; bıılunuyoi'Clu. 

ŞlRYA~ ISYA~I: Ayni :.; nede f;;iPvan nlıa-
1isi i~yan ed<'l'"k işgal kumandanını katil ,.c knv
vetJerini pı~ ı·i~<ll1 tJdiıwe, vn tanperYeı·lcı·i :;;el ıı·e 
davet ttil eı· . Bö, 'lere Ş1ı•van Cılkesi vntn.npeı· e!'-

lerin eline ge<(iıwe, ~a.diı· bizzat ğlu :\;vl'lılla.lı 

kun ıcıntln ~ı :ıltınd:ı biHi'ın ku\' \'Ptlc>ı·iııi ~il'mn:ı snl
dıı·dı. Y:tt;ı nı~~~ı·yp ı·l el' iıı lüıı·nrın;ı gı:ıı·P yı·l'li kuY
v t.lel' ~Pnı:dııyı nıiidıt!':ı:ı e ık<'ek: dnğlı kuHet
lm· de clü ~ıı ıan ı aı·ktıd:m nıı·neakt.ı. L}ıkin düş

man dıılıa (:u bu k d;ı nan d ı , . Şi n · an kuvvetlel'i-
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ni birbirinden tecı·it •d •ı·ck, ayrı a rı mulıaı· be
l ı·le onlaı·ı mağltıp tti. Bunun üzeı·inc vatan
pcı·vcı-leı· tekı·aı· rlağlara ı·ckilmcğ meı:bnı· f'dil
dilnı·. 1 Jadir Dağıstana gidcrnli: bizzat on! ;:ırın ta
l<ibatına başladisil da g ıw biı· ~ y yapamadan 
geı·i clündrı. 0;ihayct 1747 ek Nndiı·in katJind ıı 

sonı·a, IH'I' kes gibi Şin·:~ n cin gcnişc:.e nerc~ nl
nı:ığn başladı. 

ALl P JZA HAN (1747-1758). 

Ş nınlıı ı;;elıri talırip ve Aksu yerin nnl le
diliıw ' ;ılıali~i kseı·iy:ı etı·a r kü, ·leı·e dağılmıştı. 

Ş lırin ı·. · ns sekneı-ıini tı>ı;;kil eden hu ~iı·,·an hal

kı Şı>mnhı gihi rtsiı·didc biı· yuvalaı·ının dağılma

sına göz yummazlatdı, nitekim de yummadılar, 

Nadirin katlinden . onı·a avaş yavaş lı ı· taraf'

tan Şcmalııya İnın ğ · başladılaı·. Ş ınalıı etı·afın

dt~ biı· ı:ok aşiı·etlcı·c lıal\iın olan Seı·kaı· Allnh

vcl'di oğnllaı·ından Asker bey ·ıdlı bil' b<'.Y ' 'aı•dı. 

Bımun oğulları kendi ::tdamlaı·ilt• ~ lıı·e gel ı·ek 1 
vaı· lmvvrtilc bıı ~ehrin imrıı·ına koyulmıı.;laı·dı. 

Şir anşalıluı·ın bıı e. ki m rl\czinl 
lı , ı· tnı·artan lı· lk toplıııııyoı·dıı. 

t'ağbet rn·ttık(:ıt 

~ihaY t az biı· 
ol 

znmnn i<;ind Ş"'nıalıı g n' <. kisi gibi lwhıbnlık 

bir ~elıiı· halini aldı. Bü. ~ Jcec Şiı·vcını;;alıluı·ın 

m !'l<.Pzi teşekkül edin 't' ., imdi bi ı· kıı·al intilmi ı 
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iazım g liyordu. Nadirin v fatından sonı' ~ePbest-

1; bu dı:ı v pılabilirdi. nun i in vatanp ı·v - r1 ı• bi ı· 
c.;,ok hizmet] rini gürml'ı.ı;; oldukları Serkaı· og-ul
lanndan li Riz::ı b yi ŞirvHnşalılaı· tahtına ge
tirdileı·. Yani d vri !ltr tt n sonı·a Şiı·vanşahlaı' 

talıtına . ni biı· han dnn g c·iyor·du. Buı·ada s -
ııel ı··· nmurü idare otıniş lan Davii il . uı·-

üay gibi mü •< lıitl r i.·til\!1tt diliı'. · , müstn.kil Şiı·

vanın ilk nıüstakil kıralı da I.Hı Ali Riza 1 
cr Jm H diı·. Ail 1 ei. i . eı·kal' b y olduğu için, 
taı·ilıt bu han dan Seı'kliı·il ı· llan danı d niJ
miştiı·. Bu tarikil Şirvun m rkezile d •vleti kurul
dul tan s n ra, em Ş m ::ı hı 1 Aksu da n ski 
Ş malıı. 'a nakl ttirildi. I öı·p Şiı· an d vl ti ku
rulud\. n bu ıradGı lı ı· Şf'.)'i y ni baştan başlu

mak m buı ·iy ti vaı·dı. Dr"l tin m ı ·k zi olun 
,, ' ema.hı l ile y niden imaı· ,.e i ki\n ediliyordu. 
Bunun gibi h r- .; ·in .)' ni lJ, ştan . ·apılması li'ı

:zımdı. Bütlin b n ınüşkülatlaı·a l'agm n ..., iı·van-
1ıln 1' hi ci l'ultıı• geLiPrn d n ve hiç duı·madan 

ı: lı.,· tılat. \li Riza lıandan sonı·a yerıne kaı·d şi 

M lım t Sait be · g çti. 
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i\Ielım •t Sait han i:;; ba:-;;ııw g lin eı• lı·anda 

K ı·irn lıaıı Zt•nd taral'mdan dnlıi lıi'ıı-;ni\ t.ev c ·üh 
ilf' karşılnıınıı~tı. Yalnız bu sıı·:Hla Kuba h yl -
ı·ind n l• tlı Ali lıanın bir cok taaı·ı·uzlaı·ınu ımı

ı·uz kalrnı:;;lı. S h ·lıi d Şir :ıııu ilti ·u "d n D ı·

u nt b 'ylerind ·ıı biı·isiııiıı oııcı 1nslinı edilmemesi 

idi. Bid .' tt" Ş ki b •yl riniıı .)HI'dıınil' hıı tauı·

l'uzJ:.-ıı· h ı·tcu·ar edil iyordu fakat ı-;onı·adaıı ş ki 
be rl ri de dü..,~rnann iltilıak dirw Siı·,·ansah ın. 

' . ' 
i lel'i aıtrı~ı olnndu v · kendi i dP . siı· ediler<~k 

Der'lı "11dP seYiwdildi. Bunun c tısını çılwı·m::ık 

mak ·e: dile Ağa ı b •y adlı onuıı diğ<'ı· bi ı· krtl'de~i 

l endi lwvvC'tl !'İle T' uhı:ıyt' ak ınlar yıı pıyoı·du. 

Sonranan t ııluhll'ak gozl ı·iı <' ın il kil d is • Je, 
gene btt .:in·an kıtlıı·Hnıanı dağlara (:ekildig-i !ıni

de Kulmyn l'Hiıııt vpı·diı·ın •di. 1 ilıayc>t }ı' !lı Ali 
lınıı ~irvnnşı:ılı Melıın •t Sait lınnla an l u:;;ınak 

nwı·buı·ivcl inde kıılıroı· H' ü. t lik Fat mn lınnm . . 
adlı lı m.;iı·e.-ini onun oglun:ı Pım kle biı· ele 

al l'nha oluy ı·. Fak·d A~a:-;ı IF')' "Sl\i.-i gibi ııkın

Jaı·ın·l d ~nım •divo!'du. Simdi :u·tık mlkad le iki ,, . 
kaı·d e:;; fj l<işm "~i lıalini <'llmışlı. Zim ı ılıali d 

şimdi iki taı·ar lamk. biı·i Şiı·van ııl ylıtan Ku

h.ı be ·il [1]-u·aba olnıı M Jınwt Suidi diğMi d . 
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on ını l<ardc:;;i .t\ğa~ı b yi il ı·i . ·Lıtüyor·lardı. Bu 
:til evi (; .ki:;;m 1 'l'den FPtlı , li han i st i fa d ed~-

rP k kardeşJel'in ikisini d :;; lıit. w• ~ ma-

lııyı t knıı· Aksuy:ı n:ıld tnıi:;;liı·. Melım t Saidiıı 

Ask ı· il-. Ka · ım Ağıısı bPyiıı clo: Nlust::ıJa il 

ı~mail adlı oğullaı·ı n1rdı, :;;eki lıanı Melını 1 Ha,

:saıı lıan hıı·ı.-ll'ından bnnlıu· t vkil' edi] ı·ek, biı· 

e"mil • obıın di,v F tlı Ali lıı:uın günueı·ilm k 

i 't nilmisti. FaJmt \'Olda h ir sirvn n , · ataniJ<'l'\·eı·i-
, •1 t 

nin lıimm tile şiı·van pı·ı•ııslı l'İ tnı·lıis rdilel·l'l,, 

Kuba -.J(iil('ı·inin elle1·inP kelf'pc:c vuı•ulnıak sııl·e

tile ~ •ki hanının bu işö-üza1'11[!;ı :1kim hll'akıldı. 

Bıı taı·ikil' kurtulan pl'rnsl ı· Dnğıstnnn. ~onı·n. 

drı Trı,.kiy .rı· ı; kildil ı·. 

J7RD sc•ncısind , Frtlı Ali lıanın \'PI'atından 

. ·onl':ı, Sin· aıı pı·l'nslrı·i rılkPI riıw gelt>ı·ı• k. sıı·a 

ile A ·k '1' kın ve Kasım lınıı intilıap c•dildil 1'. e 

d(', id~ı l'esisliklc• ı·i güı·i'ıldüğnndcn, iskM. •dil 'vek 

ycrl •ı·inc onlııı·ın anwPzrıdesi Mustnfn 1Jp,· gdi

ri Idi. 

:\H 'STAFı\ HAN ( 179~ - 1t ;?() ). 

~iı·,· an:;;alılaı· talıtınıı ~ J uslııl'n lıanı gPtirmcklt~ 

' millet büyi'ık bit isabet. drni~ti, zira ~lust::ıfrı lıan 

kendisinin bn. · rık ı:tyynl'd::t lJiı· dcwl«'t, Fıdnmı oldu-
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ğunu göstı>l'l1ıckt gc<'iknıedi. Fakat vnzıklar ol

ı-;un ki bu Şil'\·anşa hın bntrın zektı Ye diı·ııyet ine 
ı·ao.m •n. umumi ,·uziYI't. ,. • elıY;di znm;ın mü-n . , 

ı-:aide::;izligindcıı. i'ılkenin mııkadde:;; cltt\'Hsı ohm, 
milli istikltıli ternin • ınııva.f!'tlk olam nmıştıı·. f~ tıı·p

t ·n ~i'ırı·rıstanı i:;;gal dmİ!:' olaıı nıs ordul;ll'l hiı~ 

kAbıı ·gibi ülkenin lıurlııUaı·ııw <:ükmü.,trı. Ş:uk

tan da tı·andcı lıol't.l:ımış olan Ka ~nrlaı· telılikesi 

<;ıkmıştı. Köı'JL Şiı·vcın t şekkulrı bu iki drıı:-

man kn " ll<'l' aı·asında ezilınel t lılikesi knı·şı

.·ında Lnılunuyoı·du. Mustah lıan g:ilı nı. · gftlı lı·an 

kuv,·etlcl'ilr uğn-t., mn ldu mP~gul olduğundnn, 

mcmlı k('f inC' dalı ct l'aiclt::ı]j işl<"ı· ya pııınk imidmı m 

bulamanıışi ı ı·. 

AC".A ~EH1-lET ŞAH KA< AH S Jı:FEH 1 J•:ıtt: 

teı~nda :;;alı ilan c Iilen bu tüı·kıııan ı>vln lı da. 

!-iclcl'leı·i gihi, Şin· ·:tn isi i kirıli ni tanının k is!emiyoı·du. 

Onun ir·.in iki kanlı s l'el'leı·i bıınıdn nıeı;;lıuı~duı-. 

aknt zul'eı· hıızcn lıa k taı·ul'ında bulundıığundan, 

n ticeel' davayı yine Şiı'van k::ı.z:ı.nıııış, Kncuı·ın da 

btm~da k<-ıl'a:->ı vuı·uln akla, lı·andan gt>lf'n bü
tün teJılik lee0 niltav t ,. ı·ilmi . tiı · . 

~ 1 

tik sı l'cı·iııdc Kata!' Güı'c\i.istnnn gid l'lu•n, 
Şemalııyı !alan etti. Mııstn.fıı lıaıı ı~ it dağına c; -



-174-

kiJeı· k, l'ır~at b ·klivnı·du. ICwnı· Tiflist n döncr·
k n, l\I ustatiı lıan ı:ızPriıı snldıml'ak ~ı adet 
r·us toplarİ ll' bir çok G üı·<·l'ıshı n "H n i nwtlr ı·ini 

elinden nlmı~ "" ordıılarınr lıııduilanı 1 n

daı· takip lrniı;;ti. Hiliilıaı·' IJiı· c', ('ıni!P olnt'ak bu 

toplaı· H.ııslal'n. ()'ünd -•ı'ildi . 

Hiı·iıwi ~ rcı·in lni1<'JI1J alnıcık i.lZı?l'C' 1\.HI'<H' 

~ ı'tl'si st'nc tcknıı· hrıtnn lo ı\' Pt]rı·ile ~iı ' \'<ma s~ıl

dırclı. Fakat Kaı·nbağdan gH:eı·k~n ~uşecl(• Kntle

dildiğinclcn ~irvan ilc biı·lildı\ s:ıiı· Azeı·bny<'an 

h ylik lel'i d t rn n şrrl'inden kııl'f ulm u ş oldulnl'. 

R , 1S'I'fT .A Yl Z Ll MA ESI: 

1H!J(j clrı Zulıo' rns 1 nv,·e1lf'l'ilc> Bnküy giı·c·ı·k •n 

~Pınnlııyn dalıi giı·nıiı;:ti. i\Jııslııl':ı lı:ın ktıY\'f'tl 'I'İlo 

dağcı «:l"l<ildiğinden, Hn. ·lcır bııı ·ndn iş bnı;;ına onun 

<1 nw.n zadesi olan K< sım h . ı j getiı·dilrı'. Fıı \m t 

Huslal' ı; J<.iliıH'c~ ~Iu üıJ;ı lıan lekraı· Ş mnlııyn. 

g 1 ı· k nmıu·ü idnı· •yi din aldı. Bir·l\u<: sc·nesonra 
fTrır•eilstaııı zapt tmiş olan cBn 't·nl Si.-.:i,YanO\· (; ıw.t . , 

Ş ki ,. saiı· Azeı·bnyl'an beyliklerini de işgnl et
mc~' başlamı:;;tı. Yı-ın i imıı lelılilH' . ·ind n kur

tııldnktan soıwa, :;;imdi de ı·ııs istil:1. ·ınduıı ko
mnmak Ye ülkeyi onhiJ'(lan kurtnnnak lazım gP
liyoı·dn. Mnl'ital'a lıan H u ·Jarla bi ı· anlaşmn yaptı: 
Bu l.ıngla.nbya güı·e • irvnn l~: - ndi jstikla liııi lmı ·-
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tarmış, · ı;:tu. ·lar da buı·ad· ~·eni bir doı:;t kazan
mış bulunuyol'lardı. Onun ic;.in Ruslar Mustafa 
hana lolıc; , saneak ve ı~n.iı· biı· çok kıymettar~ 

bediy 1 ı· gönderdiler. 

Ede. ·i f.;ene nıüsteYli kııv,· 'Ueı· kuımı.ndnııı 

Si. iyanov Baküele katiedi ldi€';ind .n, bütün z r-
baycan heylikleri Rushu·a 1 arşı harekete g c;miş
lerdi. Şirvanşah dn düşmanın bu kn.I'L, tk V<lzi. -

tind n i stil'ı:ıde etmek ve ı, ndini lı e ı · türiCı he ğ
lantılnı·dnn lnu·tal'nıak i. ti ·ordu . Onun i ·in al yb
tar lwvv tl rl anlaşmak ilzeı· Saı·i ı: da ı no c;e
kildi.Lilkin bm·ada da Şirvanşalı l'ikı·iııi degiştiı·mcğ 

nı cbnı· P.dilcli. Zira lı ı· taı·aft.n H.yaldamın b .y
lild ~" Ruslal' tn ral'ından zn.bıt \'e yuı·dıımı gelen 
Abbns Miı·znnın imn lmvv< t.J ı·i d' mrı~llıp etli]Pt'ek 
crc ı·i ı~ekilmeğ' rneı:buı· ediliyoı·du. Hal büyiL· 
olun ·ı:ı gel'i dönm lden v mdaı·la o.ınhışmak

tan başka biı· ı:<ıı· J almı ·ordu. Şirvanı;;alı du. tek
rn.r ŞenınJıı ·a gelnrek Ruslada yerıi y ni anln~

malaı· .Yü J.Hn~ldn kusur c•tm di. Fakat bı ı .~ "1' r d 
bu anlat;;maları fı·ı:ınlıh11· kıskanclılaı· v Abbm~ 

Mirza ' J bü. nk ktt\'Yetlcdo f;)irvann . _·alclıl'dılaı·. 

Abbas Mirza Şamalııyı talan ve 6 00 h· neli ~iı·
yan ile Muradhanl şir tl rini Muganu, ıuıklrtti. 

Şin'anşah ı·u kuvvetle1·il bil'lild t::ıkibin . gitti.·l · 
de bir şey elde dem "d n cr I'İ döndü. Bö l<'rf" 
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Şin·anşah mü.:tevli t'us kuvvetleı·ile baş ba..,a 
kalmıştı. Rus dostluğu da ıızun süı'medi ve 
.::;üı·emezdi de. Çünkü Ruslaı' dost biı· kuvvet ol
maktan ziyade, mi..istevli biı· kuYvet olduklaı·ını 

dainı:-t lıisettirmekten çekinmiyorlaı·dı. Rus istiltı

sına ve rm; boyunduruğuna binlerce sene müs
takiJ yaşamış olan bir· millet dünyada katlanamaz

dı. 

Şirvnnşalılnl' talıtmdrı otunm Mustafa lıan da 

eski Şiı·van~ahlf.ır· şiarı iiz . ı·ine: ya rılkesind . sel'l)e t 
ola ·ak, yalıut şer·ef'il ülecekti. Nitekim sonunda 
öyle d yaptı. 1 26 de bütün f~rbabı namus ilc bir
lilde İı'ana lıicr;et etti. Mustal'<.ı han ı;elciJjnf'. e, 
Şin·an da Ru lrır tar::tfından zaptedildi. Bu meıılıus 

ru.· istilA.sı sniı· Azeı·bny(·;ııı beylikleı·ind oldu

ğu gibi, bul'adn d·ı bütCın vahşetile, 1917 ( Hus 
ihWH.li ) tarihine kadal' devam etti. Nilıayet ı'te

si ::-;en bütün Azerbaycan beylikleı'inin nlıaliı:;i yf'k
vücut olaı·ak kıyam etnıi.., ve müstedi Ot'duların 

lilıasını alarak kendisini de lıudut lını·!C'ine 

atınca Azerba. c:ın istiklalini ilc1n etmişti. 

Yani ı·us i :til:isı burnda tam 92 sene sürmüştrıı·. 

Fakat bu 92 senelik hakimiyet Ruslara: çok 
pahalıya malolmuştur. Ziru istilda.linden kolayca 

vazgeçemıyen ecdndımız kur·tuluş yollarını aı·n .;tıı·

dıkça boynn Ruslara. ış çıkaı'mıştıı' . Ülkenin 
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daglık anızi:.;il<' milletin l'nzln n.ıtanper\'eı· oldugu 

lııısu:-;iyetlcı· de düşnıaııııı alevlıindP idi. Hu iki 

ku,·v tt n istil'adr ı•dcrl'k enlr~dımız scneleı-ı·e Hus

ları uğı-aştıı·ıııı:;;tıı·. Taı ·ilıinıiz ııırwıdıidc w ınrı

calıitleı·l(~ dolııdııı·. Hu ıııi'wıtlıideiPrin lm~ıııda 

Şl'ylı Şcırııil ıııi'ıt':ılıidPsi lıirinı·i gl'lnwktcdiı·. ~tınıil 

kırk seııc.w yakın. ynııi IH•ın<>n lıcnıPn yarını cısıı·

lık hir z;ııııaıı düı;;nıaııı ın şgııl Plıniı;;tiı·. Dem •k 

oluyor ki IJizinı kildnı • Hııslnı·ı lııc: hiı· millet. ıı~nış

tıı·ını~ dPğildir. 

~.\:\Il L :\1 (T,\111 DIO:SI. 

~iı·,· aııııı i~galıııdrın sonı·:ı l\lustal'n lınııb biı·

Jikl<' IJüli'ın rılkı•niıı ilt•ri g IPııleı·i lıl'jl lı ·; ııın ı:c·

kilnıişlı•rcli. HLıyi'ık \ ' itlanpcn·erleı·d •ıı :-;ii',Yiı lsııınil 

ndlı biı· ŞPnıtdıılı kendini ııvııtıncık ic:iıı ıızuıı 

1 iı· yolı·ulıığıı ı;ıknıı:;;. :\lrkkt>yi dP zi,\'fın·t ı·tıı işti. 

Zi.nıt'l•ltı·n di1ıwı·kı•ıı B:ı~dat :;;ı·lıı ·i ııdı• o zrıııHın 

nııll'lıl' t;u·ik:ıt salıibi olc.ııı ll;ılit Si'ıll'.\ ' 111<111 iln gö

rüşmi'ı:;;trı. :\lıımail"·'· lı :;;in· an ,·n tan ppı·,· pı·ini taı·i

kntııHt getiı·ıııı•k ı·ilıl'lile ıne:;;gııl nlıııw;ı. lıu brı

Jük nıtanpı•ı·\'eı·in kııl'ı-tsıııda yeni bir l'ikir pal'

laı·. "lk 'Yi ı·us istil1ısından kııl'tul'ııı:ık iı:in, !w

lı mal bu tarikatt:tn istil':ıd<' f'tnırk f'ikı-i. Z<ılt'n 

salıip iz l<al::ın ,·c i~gal altındn inliy n nıillotin 

lıa ·ka bir kuı'tulıı::;; yolnda lwlmaınıştı. Biı·ieik çar~ 
12 
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zaman Kafluu:'ta c;ok kuvvdli olan dini lıi ·.·i
yattan i ~tifad tm k idi. Bill ın. ·~a bu hi l ri y ni 
bit tatikat eni bir te!;ikihH ilf' kürliklem ı, .·ur -
til .• e lı I sınail Ş mahıyn g lin~; ilk evv J k n

dine l<izım olaeak ndnmlaı·ı y ·ti~tiı'meld m ~gul 

oldu ve biı·çok zalım -'tlel'l bir k·ıc: kişi etiştir·

m ~ , muvaffak oldu. HPr t:ıı·al'tan vatanp rv d r 

/Şey/ı Şrunr'l Ha~~t'Pt/Pt 'i, 

onun başına toJ.ılanıyol'lardı . ~1 şlıur Da~ıstan 

müritlerind n Ha. l\J lım t d bıırada . eti~tirilen 
ta] bel rden idi. Fakat ı ·ıı işgalı altında bulunan 
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~el'be~t ı:nlı~ınak imld\nı kalnıarnı~tı. 

olclııtrıınıı lıitkıyc tt nnlnmıyan Rıl.'-

lar, mrıı·itleı·i si"ıı·grın \ 'P lıoı·HI.ıı·ı tnzyi k ctmck

t~·n gc ı · i kalmıyorlıwdı. H:ın Alırnet, Hac ı . ülo,

mnn yı• s :-ıil' nı t :ın pPı' \ ' PI'l ., ı· ınrıı·itlik t"lımctil 

l{ns · anııı dalıilinde t:ı. 'l'ııınbo nı knclrıı· ~-ilıl'gt:ın 

f'dilmişl rdi. i\ilıayPt f;lrylı fsnınil eedadmın ·ııp

tıgı gibi, tP~kilıitının nwd\ zini Dıığı sta ııa n:ık

Jetmeğe nı( ('b lll' ldu. Hunı.dn d:.ıhn. . J'btlst da lı a 

aı;ıldnıı <:alışmak inıl<ıinı \' Htdı. Az znman iı: incl 

bu ta l'iknt tı.lı;;kililtı brıti'ın ılağlnı · ı snmıış bıılu

ıiuyo ı ·d ıı. Teı;;kiltıt lıııı ·n d :ı ıı .Mi'ıl'itlik )) diye şülıı· t 

buldıı. Mrıı·itlPı' :ll'Hsınd:ı nnzaı·ı likkati ı·elb ele

cek kad;ı.ı· lıi'ıyl'ık sinı:ı l nı· vııı·dı. Kumuk b yl -
rind n C m<ılettin hey bu t'i'ımiPdPııdi. Fakııt bü
tün bn b -yi ı·i gülg•ch~ bmk:wnk ve nıü·ı:ılıid 

i.;laini .· \'Id idn ı·f' edı•c· k 1 ndnı· hüyül< biı· v·t

ianp n·nı · dalıcı ,· a rdı ki hu da . · onı·adnn pa r·J a
mıı-;; olnn Şrylı ~anıil Haz ı:c·tlcı·idiı·. K ı:ı. l'kns dag
larının bu a~ıl \O<·ıığu f;;ir'van lıoca l a ı·ın ın yi'ızünü 

agart.mak ve Kafka. ın kul'tuluş cm ll e ı'İni tahakkuk 
ttirm k liz r·e m yelana Mıldı.C' s uı· oldugıı kadar· 

da z 'ki olan bu büyük vatanpeı·v " 1' mliı'itlik teş

kilatile bilttı n Kafkas mü. ·lt\manla ı·ını ay:ıldandı

r·ar·ak,Ru~lal'la hfwpetm ğ . Laşladı. Fal at nı:-u' 1 . er 
ni. pet ::llınmaz kndar agır şcı·a1t.leı' altında yapı-
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lan bu mikalıide ına~lCı.m K .. rkı-ı~ ıu illt'tleı·i lelıiııe 

bir' netin• Yeı·ııw li. 

Zirn k:ıı·~ıhrındu bıılıınaıı ıli'ışmnrı Yiıldile 

Nı-ıpal on gibi lıil' l":ıtilıiıı lı:ıkkındnn gel n vt~ 

hilMı<ıı'e brıyrıl' cl vlefl ı·in kı"·vetl~·ı·ini Sevn.·topol

dcı denize clükı·n ı·u~ zalimiPı·i idi. l<sk i ~iı·\·nn nıi'ı-

alıit lcı.'iniıı. yaptı~ı p;ilıi ~nmil rlı• osmanlı Tcırk

ler·iltı (*) idibatını fc•nıin dıııiı:;ti. fakat Trıl'ldeı· 

Kırım ınıılıaı· hesini kndJediıwe. mımı:ıileylıin 

bu t:ı ı ·n.rtnn rla i'ımidi kP~ilmi:;; ııldu. ~ilınyı·l 1H()O 
da ycıni hılll 35 s ııelik IJiı· nıtıkrt\'enıettL·ıı ~oımı, 

bit· H Yil( Karkas müc•tılıit lc•ri koc~:ı ı·ııs rlC'\'IPti-
11 e teslim olnı:ıg;a nwı·lını · olrlıılnr. Oldulnr. :ımmn 

ko ·a nıs inıp ı·utoı·lıığıııııı yarını asıı· ugl'tt~lıı·

dıktan so:1l'n. Bu k:ırlıır ,·e~:1itsizlik iı.;indı• nı.· 

zalimleı·ini lı u },:ıd :ır uzıııı zn ıuaıı nw:;;gııl etnwk 

h ı· n1illetı· 11:ısip ohın ~pı·el' de~ildir. Hıısl::ır 

[*] Kafkus Cıll\ ·siııiıı sııkıılıı :· uluııd:ı ı ısrn aıılı Sul

tanatı büvük t'OIIt>ı ' o\· ııuırııl'l.ır. ::\i'ıfıızu bi'ılün Sar!, w· ls-
• • t 1 

him alemi nt\ : · ayılaıı 'ı• i Tniniıı iizcdıH:' .:F:mil' lmi'ımiııin» 

lakahı lwıuılan Şe~· b ~ı:ı.mildı·ıı l::.;tanhul :-;uı·a~· ı kıı::;kıılaıı

mağa bnşlamı~lı. ( •ııun iı;iıı Senıstapol mulıa ı ·cbesi vesi

Jesile Pa!'islf' toplanarı konfeı·an:sta Ingiliz de,· ıı~ti 1\afkas

ya)'l miidafaa l'!tiğ i biı· haklı·, ( l smaıılı munılılıası Ali pa.
:-;:n bııı·ı.ı:;ını bil:) teı·cddiit Hu:-:lam pe~kı·~ ı:t•km i ::; lir· . ı Mdı

ı'ap ~ 25, 1:-.lan lıııl 1 :l ti ). 
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kendilı•ı·i bilf' :;;imdiye lmd:ıı · lıiı: biı· y ~rdP büyl 

biı· ınuk:ıvinı 1 güı·medikl riııi ınııtP.ı·irdideı·. Bugün 

oldıığıt gibi · o zam:ın dalıi büti'ııı ırrmya nl'k:lı-i 

uınıınııye;-;ı ınrw.ıılıid miz IPiıiıırlt> idi. Hiı·ı;ok 

I ,elıish-ın v ~lacn ı·istıııı gi)ıırıl lrıh•ı·i hıınıcl:ı ıııünahit-

1e ı ·i miz 1 P b i 1'1 i ldı ' 1 { ıı:sl tı ı·n k: ıı·ş ı l ı; ıı·ı ıı•1ııı iı;dı.wd i ı·. 

S , · Jı Sııınil ıııii.ı·ıılıide:si lm:-lı lınsııı:ı IJil' t:ıı·ilı IJir 
, - '-· ' t f 

dc~standıı·, hı ırndıı biz d J ;-;tnıı yrız:w:ı k dPğiliz. Y ıd n ız 

hıt Jni'ıl'lllıidı•yi IPsİs \ 'P ııtıil ı·ıılı ııerlı('JIIII'Idr• 011\l 

ı·:uıl:ıııdıı·:ııı ~iı·,· :ııı Yıd:~tıpı•ı·, · ı•ı·lı·ı·iniıı IJll bihiik 

l'c•clakıll'lığını dn lııımıl:ı zikl'l'llıJt•k11'11 k<·nılimizi 
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rı lamadı k. Bugün Hoi~PYik i:-;;ga li altında bulun n 
Kafkas gene o K:ıfk:ıstıı·. Şiı·,·an ve D, ğı.·tan 
T ül'ld ı·i yine o e:ki ntlanJH: ,.,, r Tnı ·k PvlAt

larıdıı·. ~in ı Iili k lıal(ısk:'lı· hir ı· lıbeı den malırııın

dul'laı·. Onl 't·in Ş y l ı Şanıil. Mn~tnl'a Kemal gihi 
biı· kumnndnn geçeı·se mrvt Yli Rıı:-;lı:ll'ln bn..,ın· 

g~:ne . ' tll'ıın a:-;ıı'lık biı· bol(\ <H: ı ıhilideı·. 
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