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İran'da Doğu Azerbaycan 
idari bölgesinde il 

ve bu ilin merkezi olan şehir. 

_j 

1 

_j 

Deniz seviyesinden 1505 m. yükseklik
te, Savalan (Sabalan) dağ silsilesinin etek
lerindeki platoda kurulmuştur. Burası 

ile İran-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırı 
arasındaki mesafe 40 kilometredir, Ha
zar denizi sahiline kadarki mesafe ise 
64 kilometreden fazladır. Bazı eski Arap 
kaynaklarında şehrin adı Erdübil şeklin
de geçerken X. yüzyılda yazılmış Fars-

276 

ça Hudı1.dü '1- \1Jem 'de Erdevii imlasıy
la kaydedilmiştir. Ortaçağ Arap ve Fars 
coğrafyacıları şehrin kuruluşunu Sasa
nl Hükümdan ll. Yezdicerd'in oğlu Ffrüz 
dönemine (459-484) kadar götürürler. is
lami fetihlerden önce Sasani Devleti'ne 
katılan Azerbaycan hakiminin (merzüban) 
başşehri olan Erdebil. Hz. Ömer devrin
de Azerbaycan valiliğine tayin edilen Hu
zeyfe b. Yernan'ın günlerce süren savaş
tan sonra yaptığı antlaşma ile fethedil
di (642). Hz. Ali zamanında Azerbaycan 
valisi olan Eş'as b. Kays. halkının çoğu
nun müslüman olduğu Erdebil'e bazı 

Arap aşiretlerini de yerleştirerek bura
yı büyük bir şehir haline getirdi. Şehir
de daha sonra genişletilen bir de cami 
yaptırdı. 

Erdebil'i İslam tarihinde tanıtan en 
önemli olay, Babek'in liderliğinde gelişen 
Hürremiyye hareketidir. 201 'de (816) 
Arap hilafeti aleyhinde bir ayaklanma 
şeklinde başlayan Hürremiyye hareketi
nin merkezi Erdebil civarında bulunan 
dağlık bölgedeki köylerdi. İlk Arap tarih
çileri, Babek'in halifeliğe karşı silahlı 

mücadelesi sırasında onun Erdebil çev
resindeki kaleleri tahrip ettiğini yazar
lar. Babek isyanı bastırıldıktan sonra da 
Erdebil yine hilafet aleyhindeki isyanla
rın merkezi olmaya devam etti. Babek 
olayının ardından Azerbaycan hakimi olan 
Afşin Haydar b. Kavüs, kendi akrabala
rından Mengü Çür'u vilayetin arnil i ta
yin etti. Erdebil'de oturan Mengü Çür'un 
Babek'e ait kalelerin birindeki çok mik
tarda para ve mücevheratı halifeteden 
sakladığı, şehrin sahib-i beridi (posta re
isi) Abdullah b. Abdurrahman tarafın
dan Bağdat'a haber verilince Mengü'
nün üzerine asker yaliandı; Men gü Çür 
şehir yakınlarındaki kalelerden birine sı
ğındı. ancak yakalanıp Bağdat'a gönde
rildi. 

Erdebil'in 
XVI II. yüzy ı l ın 

o rta l a rındak i 

durum unu 
gösteren 
bir gravür 

(A. Oleariüs , 

s. 460· 461) 

Arap hilafetinin sarsıldığı dönemlerde, 
IX. yüzyılın sonlarında Erdebil Sacoğul
ları'nın kurduğu emirliğin merkezi oldu. 
Erdebil'de kesilmiş ve bugüne ulaşmış 
ilk dirhem bu yıllara (286 / 899) aittir. Bü
yük Selçuklular devrinin sonlarında Er
debi! ve çevresi Azerbaycan Atabegleri'
ne tabi bulunuyordu. Kaynaklarda belir
tildiğine göre Erdebil X ve XII. yüzyıllar
da iktisadi ve içtimal bakımdan gelişmiş 
bir şehir durumundaydı. İstahrl, şehrin 
surları içinde narin bir kalesi olduğunu 
ve etrafında da r ibat bulunduğunu ya
zar. Erdebil'de yaşayan zenaat erbabının 
imal ettiği başlıca eşyalar ağaçtan yapıl
mış kap kacak. halı. kumaş ve elbiseden 
ibaretti. 

XIII. yüzyılın başlarında Erdebil şehri 
sakinleri birbiri ardınca iki facia yaşadı. 
1209 veya 1210 yılında Gürcü ordusu 
Erdebire saldırarak yerli sultanı katietti 
ve ailesini esir edip 12.000'e yakın müs
lümanı öldürdü. Ermeni ve Gürcü tarih
çilerinin yazdığına göre şehir camiine sı
ğınan din adamları ve zenginler diri diri 
yakıldılar. Şehir on yıl kadar sonra da 
Moğol istilasına uğradı. Moğollar'dan ka
çıp 617'de ( 1220) Horasan'dan Erdebil'e 
sığınan Yakut ei-Hamevl, şehri terket
tikten kısa bir süre sonra Moğollar'ın 

oraya da saldırdıklarını yazar. Şehri zap
teden Moğollar burayı baştan başa ya
kıp yıkarak büyük bir katliam yapmışlar, 
ancak şehir kısa zamanda yeniden ku
rulmuş ve Yakut'a göre öncekinden da
ha marnur hale gelmiştir. 

Erdebil 697' de ( 1298), İlhan lı Gazan 
Mahmud Han'ın en yakın adamlarından 
biri olan Vezir Reşidüddin'in oğulların

dan Emir Muhammed'in valiliği döne
minde Azerbaycan ' ın en gelişmiş bölge
lerinden biriydi. Mektı1.bdt-ı Reşidüd

din'de, bu sıralarda Erdebil'deki Şeyh 



Safiyyüddin-i Erdebili'nin kurucusu ol
duğu süfi ocağının bölgenin manevi ha
yatında önemli bir yer tuttuğu, Gazan 
Han'ın ve vezirinin onun faaliyetlerini 
destekledikleri belirtilmektedir. 1334'te 
vefat eden Safiyyüddin Erdebil'deki der
gahının avlusuna defnedilerek sonradan 
kabri üstüne türbe, yanına da yeni bir 
cami yapıldı. Şeyh Safiyyüddin ve mürid
leri Şafii mezhebine mensup olmakla bir
likte tarikat daha sonraları Şii bir tema
yü! kazanmış ve türbesi Şii ziyaretgahı 
haline dönüşmüştür. 

Safevi Devleti kurulunca Şeyh Safiy
yüddin ziyaretgahına daha da önem ve
rildi ve Erdebil yeni devletin dini ve si
yasi merkezi haline geldi. Bu dönemde 
Erdebil'deki dergahın mütevelliliği en 
yüksek derecedeki devlet adamlarının 
elindeydi. Ocağın vakıfları arasında Azer
baycan'da kırk köy, Erdebil'de 200 ev, 
dokuz hamam. sekiz kervansaray, Kay
seriye adlı bir kapalı çarşı, 1 00 dükkan 
vb. bulunuyordu. Erdebil'in gelişmesini 
sağlayan esas sebeplerden biri, Orta
çağ'da bölgenin milletlerarası ticarette 
en önemli paya sahip olan ipeğin ihraç 
yolları üzerinde yer almasıydı. Erdebil 
yoluyla Anadolu'ya giden ipekten alınan 
gümrük resmi, Şeyh Safiyyüddin ocağı
nın en önemli gelir kaynağını teşkil edi
yordu. Safevi Devleti'nin çöküş dönemin
de Osmanlılar' la Ruslar'ın Gilan ve Erde
bil'i ele geçirme çabaları bölgenin ipek 
ticaretindeki önemiyle izah edilebilir. 

1590'da Osmanlı-iran antiaşması ge
reğince iki devlet arasındaki sınır Erde
bil yakınlarından geçiyordu. Şah Abbas 
1603'te Osmanlılar'a karşı giriştiği mü
cadele sonucunda 1590'da kaybettiği 

toprakları geri aldı. 1612 ·de imzalanan 
yeni antlaşma ile geri alınan bölgelerin 
İran arazisi olduğu kabul edildi; ancak 
Safeviler'io her yıl Osmanlılar'a 200 yük 
ipek vermesi garanti altına alınmıştı. Sa
fevi Devleti'nin son yıllarında Kafkasya'
da Osmanlı- Rus rekabeti şiddetlendi ve 
1725 sonbaharında Osmanlı kuwetleri 
Erdebil'e girdi. Ancak 1730'da Nadir Şah 
Erdebil'i geri aldığı gibi Osmanlılar'ı İran 
Azerbaycanı ile H ernedan ve Kirmanşah' 

tan çıkmaya mecbur etti. Erdebil'in ik
tisadi ve içtimai durumu bu dönemde 
çok kötüleşmişti. iran'a giden Rus elçisi 
Golitsin'in doktoru Lerch, 1734'te yol 
kayıtlarında Erdebil'den tamamıyla yağ
malanmış harap bir şehir olarak söz et
mektedir. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Azerbay
can'da müstakil veya yarı müstakil han-

lıkların kurulduğu dönemde Erdebil bir 
hanlık merkezi olmuş, iktisadi hayat ye
niden canlanmış, ipek, yün, pamuklu ku
maşlar, deri imali ve ticareti gittikçe yay
gınlık kazanmıştı. Kuba Hanı Feth Ali 
Han 1784 yazında ani bir saldırı ile bu
rayı zaptettiyse de Ruslar'ın kendisini 
desteklernemesi üzerine geri çekildi. 

XIX. yüzyıl başlarında nüfusu azalan 
Erdebil 1813 'te 4000 civarında bir nü
fusa sahipti. Bundan on yıl sonra. Rus 
işgalinden önce burada S00-600 aile (yak
laşık 3000 kişi) bulunuyordu. Bu dönem
deki Rus- İran savaşları şehre büyük bir 
darbe vurdu. Şehir 1828 Şubatında Rus
lar tarafından işgal edildi; Şeyh Safiy
yüddin ziyaretgahının kütüphanesinde 
ve türbedeki bazı sanat eserleri ve özel
likle el yazması kitaplar Rus Generali 
Paskeviç'in emriyle Petersburg'a gön
derildi. 

XIX. yüzyı lın sonlarına doğru Erdebil'in 
İran ekonomisindeki yeri giderek kuv
vetlenıneye başlamıştı. Bu sıralarda şe

hirde 1 00 kadar demirci. yirmi bakırcı, 
yetmişten fazla kalpak ve elbise imalat
hanesiyle 12.000 kadar da dükkan bu
lunuyordu. Erdebil ve civarındaki halkın 
bir kısmı. "çarvadarlık" olarak adlandırı
lan ticari kervanları işletmek ve bu amaç
la deve beslemekle de uğraşıyordu. An
cak şehrin en zengin kesimini büyük top
rak sahipleri (mülkdar. erbab) teşkil edi
yor, bunlar arasında din adamları, dev
let memurları ve aşiret reisieri başta ge
liyordu. 

ı. Dünya Savaşı sonrasında Erdebil hal
kının çoğunluğunu Azeri Türkleri oluş
turuyordu ve nüfusu da 20.000'i aşmış
tı. Rıza Şah· ın idaresi sırasında (192 5-
1941 ) Erdebil' in iktisadi ve siyasi önemi 
azaldı . giderek ülkenin az gelişmiş böl
gelerinden biri haline geldi. ll. Dünya Sa
vaşı'ndan sonra ise şehirde ancak bir 
mensucat fabrikası ile birkaç keçe, ki

Jim ve deri işletmesi kaldı. Şehrin nüfusu 
1956'da 66.000 'e yaklaşıyordu . 1970'li 
yıllarda petrol ihracatının sağladığı geli
rin hızla artmasıyla şehrin ekonomik ve 
sosyal durumunda olumlu yönde deği
şiklikler oldu. Şehir fiziki bakımdan gi
derek büyüdü, yeni mahalleler kuruldu. 
sınai ve ticari faaliyetler süratle geliş

ti. Ancak yeni sanayi işletmelerinin ço
ğu kimyevi malzeme, plastik eşya, deri, 
otomobil yedek parçaları. Alman gümü
şünden mutfak eşyası imal eden küçük 
tesisler durumundadır. Şehrin nüfusu 
1976'da 147.404'e, 1986'da 281.973'e 
ulaşmıştır. 
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Şeyh Safiyyüddin'in türbe ve cami
inden başka tarihi Selçuklu dönemine 
kadar uzanan ve büyük bir kısmı harap 
olan Mescid-i Cami' de Erdebil'in önem
li mimari yapılarındandır. Şehirde ayrı
ca seksenden fazla mescid ve türbe ile 
üç medrese bulunmaktadır. 

Erdebil'de yetişen veya oraya nisbet 
edilen birçok alim. edip, muhaddis ve 
mutasawıf vardır. Bunların en meşhur
ları arasında , Şeyh Safiyyüddin'den baş
ka tanınmış mutasawıflardan Ebü Zür'a 
Abdülvehhab b. Muhammed b. Eyyüb ei
Erdebili ile (ö. 415 / 1024) Hace Ali Erde
biJi (ö 832/ 1429). fıkıh alimlerinden Yü
suf b. İbrahim el- ErdebiJi (ö 779/ 1377 
l?ll. kelamcılardan da Ahmed b. Muham
med el-ErdebiJi (ö 993 / 1585) anılabilir. 
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