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NÂFÝZ BEY, Durakçý

otuz beþ kadarýný notaya alarak yayýmla-
mýþtýr (Türk Musikisi Klâsiklerinden Tem-
cit-Na’t-Salât-Durak, 1945). Talebeleri ara-
sýnda Þeyh Said Efendi ve Þekercizâde Hâ-
fýz Hayreddin (Bilgen) özellikle zikredilme-
lidir. Nâfiz Bey pek çok ilâhi bestelemiþse
de bestelerinden sadece on kadarý günü-
müze ulaþmýþtýr (Öztuna, BTMA, II, 96).
Bunlar arasýnda, “Yâr yüreðim yar gör ki
neler var” ve, “Yine dosttan haber geldi”
mýsraýyla baþlayan mâhur, “Aþkýnla çâk ol-
sa bu ten” mýsraýyla baþlayan uþþak ilâhi-
leri bestekârlýktaki seviyesini göstermek-
tedir. Sadettin Nüzhet Ergun Antoloji’-
sinde Nâfiz Bey’in pek çok tarihî olayý tes-
bit ettiði bir hâtýra defterinin oðlu Ahmed
Mâcid Berker’e intikal ettiðini söylemiþse
de Mâcid Bey’in oðlu bestekâr Ercüment
Berker böyle bir eseri görmediðini ifade
etmiþtir.
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Azerbaycan’da tarihî bir þehir
ve bu þehrin merkez olduðu 

özerk cumhuriyet.˜ ™

Aras nehrinin sol kolu olan Nahcývan-
çay’ýn sað kýyýsýnda deniz seviyesinden 910
m. yükseklikte kurulmuþtur. Nahcývan’ýn
ne zaman kurulduðu ve kimler tarafýn-
dan iskân edildiði hakkýnda kesin bilgi
yoktur. Efsaneler ve halk rivayetlerinde bu-
rasý Nûh’un gemisinin duraðý olarak tas-
vir edilir. Þehrin adýnýn geçtiði ilk kaynak
II. yüzyýlda kaleme alýnmýþ olan Batlam-
yus’un coðrafya kitabýdýr. Bu eserde þeh-
rin adý Naksuana þeklinde geçer. Ermeni
tarihçileri Horenli Moses ve Faustos Bu-
zand milâttan önce VI. yüzyýl olaylarýný an-

latýrken Nahcývan bölgesinden bahseder-
ler. Sâsânî paralarýnda þehrin adý Napç ola-
rak yazýlmýþtýr (VI. yüzyýl). IX-X. yüzyýllarda
Belâzürî, Ýbn Hurdâzbih, Ýbn Rüste ve Ýs-
tahrî gibi coðrafyacýlar burayý Neþevâ adýy-
la anmýþlardýr. Bu eserlerde þehrin Sâsânî-
ler tarafýndan kurulduðu belirtilir. XII. yüz-
yýldan itibaren þehrin adý bugünkü söyle-
niþini kazanmýþ görünmektedir. XIII-XVII.
yüzyýl yazarlarýndan Reþîdüddin Fazlullah-ý
Hemedânî, Hamdullah el-Müstevfî, Mîr-
hând, Þeref Han Bitlisî, Kâtib Çelebi bura-
yý Nehcevan; Hasan-ý Rûmlû, Ýskender Bey
Münþî Nehçevan; Yâkut el-Hamevî Nah-
cuvân, Nakcuvân, Neþevâ; Abdürreþîd el-
Bakuvî ve Müneccimbaþý Nakcuvan þeklin-
de kaydetmiþlerdir. Hamdullah el-Müstev-
fî ve Evliya Çelebi þehrin adýný Nakþ-i Cihân
(dünyanýn süsü) olarak açýklamýþlardýr. Ev-
liya Çelebi burayý Turan Hükümdarý Efrâsi-
yâb’ýn kurduðunu yazar. Bununla birlikte
gerek kuruluþuna gerekse adýnýn etimolo-
jisine dair kesin bir fikir yoktur.

Tarihi milâttan önceki yüzyýllara inen
Nahcývan bir süre bölgede hüküm süren
Manna, Med, Makedonya, Pers, Atropate-
ne ve Roma gibi devletlerin hâkimiyetinde
kalmýþtýr. Milâttan sonra III. yüzyýlda Sâsâ-
nîler’in eline geçen Nahcývan bu dönemde
Sâsânî merzübânlarýnýn bulunduðu kale-
þehir durumundaydý ve Sâsânîler’le Roma
Ýmparatorluðu arasýnda devam eden sa-
vaþlarýn merkezinde bulunuyordu. 283’te
Roma Ýmparatorluðu ile Sâsânî Devleti ara-
sýnda imzalanan antlaþma gereðince Ro-
ma Ýmparatorluðu’nun idaresine geçti.
387’deki antlaþmaya göre tekrar Sâsânî
Devleti’ne katýldý. Bizans Ýmparatorluðu’-
nun Sâsânîler’le VII. yüzyýlda yaptýðý savaþ-
lardan etkilendi ve bir ara yeniden Doðu
Roma Ýmparatorluðu’nun idaresine girdi.

Nahcývan, Hz. Osman devrinde Ýslâm or-
dularýnýn Kafkasya’ya yönelik askerî hare-
kâtý sýrasýnda Habîb b. Mesleme tarafýn-
dan fethedildi ve haraca baðlandý. Arap-
lar’ýn burada Bizanslýlar’la yaptýðý savaþlar
þehrin içtimaî ve ticarî hayatýný olumsuz
þekilde etkiledi. Araplar’ýn idaresine geçtik-
ten sonra Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn Ýrmî-
niye ve Azerbaycan Valisi Abdülazîz b. Hâ-
tim el-Bâhilî gibi yöneticiler döneminde
esaslý þekilde onarým gördü ve etrafýna
Arap aþiretleri yerleþtirildi. IX. yüzyýlýn baþ-
larýnda burasý Abbâsî hilâfetine karþý is-
yan eden Bâbek’in etki alaný içinde bulu-
nuyordu.

IX. yüzyýlýn sonlarýnda Abbâsî hilâfetinin
zayýflamasýyla þehir Sâcoðullarý’nýn hâkimi-
yetine girdi. 940’lý yýllardan baþlayarak kýrk

ladýðý belirtilir. Bu durum karþýsýnda Mâ-
beyn-i Hümâyun’dan tekrar Enderun’a
gönderilmesi kararlaþtýrýlýnca saray hizme-
tinden ayrýldý. 19 Mayýs 1868’de Maliye Ne-
zâreti Masârifat Muhasebesi’ne kâtip ola-
rak tayin edildi. Görevi 8 Kasým 1879’da
Dahiliye Nezâreti Muhasebe Kalemi’ne nak-
ledildi. 28 Eylül 1880’de çýktýðý hac yolculu-
ðundan dönüþünde ayný görevini sürdür-
dü. 25 Haziran 1894’te mümeyyiz olmasýn-
dan dört ay sonra sâniye rütbesine terfi
ettirildi. Bu vazifede iken Ocak 1898’de ve-
fat etti ve Seyyid Nizam Dergâhý’nýn kar-
þýsýndaki mezarlýða defnedildi. Mezar taþý
yoktur. Nâzik ve mütevazi kiþiliðinin yaný
sýra cömertliðiyle de bilinen Nâfiz Bey’in
maaþýnýn yarýsýný ihtiyaç sahiplerine daðýt-
týðý söylenir.

Tiz ve parlak sesinin yaný sýra hâfýzasýn-
daki eserler dolayýsýyla dönemin en önemli
dinî mûsiki kaynaðý ve otoritelerinden bi-
ri olan Nâfiz Bey ses icracýlýðý, bestekârlýðý
ve hocalýðý ile tanýnmýþtýr. Mûsikideki hoca-
larý hakkýnda kaynaklarda bilgi bulunma-
maktadýr. Eniþtesi þeyh Said Efendi’nin
(Özok) aðabeyi þeyh Mesud Efendi’den
pek çok ilâhi meþketmiþ ve kendisini bu
sahada yetiþtirmiþtir. Mayýs 1871’de bir
cuma günü Sünbül Efendi Dergâhý’nda
okuduðu duraðýn mûsiki çevrelerinde bü-
yük yanký uyandýrmasý üzerine özellikle du-
rak okumakta þöhret bulmuþtur. 22 Ey-
lül 1871’de Üsküdar’da Nalçacý Halil Efen-
di Þâbânî Dergâhý þeyhi Mustafa Enver
Efendi’ye intisap eden Nâfiz Bey’in sesi,
uzun bir aradan sonra nisbeten düzelince
ortaya çýkan yeni üslûbuyla pek çok tek-
kede durak okumaya devam etmiþ; Sün-
bül Efendi, Seyyid Nizam, Ramazan Efen-
di, Nalçacý Halil, Aziz Mahmud Hüdâyî ve
Nasûhî dergâhlarýnda hayatýnýn sonuna
kadar zâkirlik yapmýþtýr.

Döneminde bilinen 100’den fazla duraðý
talebelerinden zâkirbaþý ve bestekâr Cer-
rah Fehmi Efendi’ye, Fehmi Efendi de Meh-
met Suphi Ezgi’ye geçmiþ, Ezgi bunlardan
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ra burada Safevî hâkimiyeti kuruldu.

920 (1514) yýlýna kadar Safevîler’in elin-
de kalan Nahcývan, Çaldýran yenilgisinden
sonra Yavuz Sultan Selim’in emriyle hal-
kýnýn “kýzýlbaþ” olmasýndan dolayý yaðma-
landý. Ardýndan terkedildi ve burada ye-
niden Safevî idaresi kuruldu. Þehir ve yö-
resi 1530’lu yýllardan itibaren baþ göste-
ren Osmanlý -Safevî çatýþmasýndan etki-
lendi, kýsa aralýklarla Osmanlý idaresi altý-
na girdi. 941’de (1534) ve 955’te (1548)
Osmanlýlar’ýn yaptýðý Ýran seferleri esna-
sýnda Nahcývan yeniden kýsa süre için Os-
manlýlar’a baðlandý. 960 (1553) yýlýnda Ka-
nûnî Sultan Süleyman’ýn çýktýðý üçüncü Ýran
seferinin hedefi ise doðrudan Nahcývan ol-
du. Osmanlý kaynaklarýnda “Nahcývan se-
feri” adýyla bilinen ve Safevîler’in daha ön-
ce yaptýklarý tahribatýn öcünü almak, on-
larý barýþa zorlamak için intikam amacýyla
yapýldýðý belirtilen sefer sýrasýnda þehir ele
geçirildi ve yaðmalanýp tahrip edildi. 986’-
da (1578) yeniden baþlayan Osmanlý -Sa-
fevî mücadelesinde Osmanlýlar’ýn eline geç-
ti ve þehirde ilk defa kalýcý þekilde Osman-
lý idaresi kuruldu; stratejik önemi dolayý-
sýyla esaslý þekilde güçlendirildi. 1012’de
(1603) Safevî Hükümdarý Þah Abbas Nah-
cývan’ý Osmanlýlar’dan geri aldý. Ýki yýl son-
ra Osmanlýlar Safevîler’le tekrar savaþa baþ-
ladýklarýndan Þah Abbas, Nahcývan ve di-
ðer þehirlerin nüfusunu toplu þekilde sür-
me, evlerini ve tarlalarýný yakma emri ver-
di. Bundan dolayý Nahcývan’ý ele geçiren
Osmanlýlar burada tutunamadý. IV. Mu-
rad’ýn Revan seferi esnasýnda Osmanlýlar
yeniden Nahcývan’a girdiler (1045/1635) ve
kýsa bir süre kalýp geri çekildiler.

XVIII. yüzyýlda Safevî Devleti daðýlmaya
baþladýðýnda Rusya ve Osmanlý Devleti bir-

birlerinin burada yerleþmesine engel ol-
mak amacýyla Safevîler’e karþý askerî ha-
rekete giriþti. 1136-1137’de (1723-1724)
Kafkasya bölgesi Rusya ve Osmanlý Dev-
leti tarafýndan zaptedildi ve Þevval 1136’-
da (Temmuz 1724) Ýstanbul’da imzalanan
antlaþmaya göre Safevîler’in Hazar denizi
bölgesi Rusya’ya, Tiflis, Revan, Gence-Ka-
rabað, Tebriz, Erdebil eyaletleri Osmanlý
Devleti’ne verildi. Safevî Þahý Sultan Hüse-
yin bu antlaþmayý reddedince Osmanlýlar
adý geçen eyaletleri ele geçirdi. Nahcývan
da Nahcývan sancaðýnýn merkezi olarak
1724-1735 yýllarýnda Osmanlý idaresinde
kaldý.

1149’da (1736) Nâdir Þah, Nahcývan’ý
Kuzey ve Güney Azerbaycan topraklarýný
içine alan Azerbaycan eyaletinin þehri ola-
rak I. Abbas devrinde olduðu gibi Kenger-
li ulusunun ileri gelenlerinin idaresine ver-
di. Nâdir Þah’ýn ölümünden sonra Nahcý-
van þehri bu dönemde ortaya çýkan Nah-
cývan Hanlýðý’nýn Rusya’ya ilhakýna kadar
(1828) bu hanlýðýn merkezi oldu. Gerek
ekonomisinin geliþmiþliði gerekse askerî
gücü bakýmýndan diðer hanlýklardan fark-
lý durumda bulunmayan Nahcývan Hanlýðý
komþu Karabað Hanlýðý ile askerî - siyasî
birlik içindeydi. 1780’li yýllarda Nahcývan
Hanlýðý Hoy, Karabað, Revan ve Kartli-Ka-
het hanlýklarýnýn saldýrýlarýna uðradý. 1787-
1820 arasýnda Nahcývan Hanlýðý ve onun
merkezindeki siyasî durum, 1795-1797 yýl-
larýnda Kaçar Devleti’nin kurucusu Aða Mu-
hammed Þah’ýn saldýrýlarý sonucu bozuldu
ve Nahcývan þehri ciddi þekilde tahribata
uðradý. Baðýmsýz bir hanlýk iken 1797’den
baþlayarak Rusya’nýn ilhakýna kadar Ýran’a
baðýmlý hale geldi, Nahcývan þehri de Ýran’ýn
þehirlerinden biri oldu; hanlýk ise yine Ken-
gerli ulusunun ileri gelenleri tarafýndan ida-
re edildi. Bu dönemde Nahcývan Hanlýðý,
Nahcývan ve Ordubâd olmak üzere iki ana
idarî birime (tümen) ayrýlmýþ, Nahcývan
þehri hanlýðýn ve Nahcývan tümeninin mer-
kezi olmuþtu. 1826-1828 yýllarýndaki Rus-
Ýran savaþý neticesinde Ruslar’ýn hâkimiye-
tine girdi.

Þubat 1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden sonra
Rusya’nýn eyaletlerinde baðýmsýzlýk müca-
delesi yeni bir safhaya girince Nahcývan’-
da iktidar Bolþevikler ile Menþevikler ara-
sýnda paylaþtýrýldý. 1917 yýlý sonlarý ve 1918
yýlý baþlarýnda Bolþevik -Menþevik iktidar
mücadelesi sürdü. Bu dönemde Kafkasya
cephesinden geri çekilen Rus ordusunun
býraktýðý silâhlarý ele geçiren Ermeniler top-
rak iddialarýndan dolayý Nahcývan’da soy-
kýrýmýna baþladýlar. Mayýs 1918’de Azer

yýl süre ile Müsâfirîler (Sellârîler) Devleti’-
ne dahil oldu. Ardýndan burada müstakil
bir idare tesis edildi. Nahcývan þahlýðý de-
nilen bu devlet Arap asýllý Dülefîler tarafýn-
dan kurulmuþtu. 456’da (1064) Revvâdî-
ler’i maðlûp eden Selçuklu Hükümdarý Al-
parslan Nahcývan þahlýðýna son verdi. 485’-
te (1092) Melikþah’ýn ölümünün ardýndan
bir süre daha Selçuklu Devleti’ne baðlý kal-
dýysa da Selçuklular’ýn daðýlmasýyla onlarýn
arazileri üzerinde ortaya çýkan Ýldenizliler
Devleti’ne katýldý ve 570 (1174) yýlýna kadar
Ýldenizliler’in merkezi oldu. Ayný zamanda
hem askerî hem ilmî merkez haline geldi
ve Azerbaycan þehirleri içerisinde en ge-
liþmiþleri arasýna girdi. Nahcývan’ýn gerile-
mesi Moðollar’ýn 618’de (1221) burayý ele
geçirmesinden sonra baþladý. Moðollar þe-
hirde büyük katliam yaptýlar, tahribatta bu-
lundular. Bunun izleri uzun süre devam et-
ti. Ýlhanlý Hükümdarý Gazân Han devrinde
biraz toparlandý. Ebû Said Bahadýr Han’ýn
ölümünün ardýndan çeþitli dönemlerde Çû-
bânîler, Cuciler, Celâyirliler ve Muzafferîler
gibi devletlerin idaresinde kaldý. 788’de
(1386) Altýn Orda Hükümdarý Toktamýþ Han
Nahcývan’ý ele geçirdiyse de isyanlardan do-
layý kýsa süre sonra burayý terketti. 789’-
da (1387) þehir Timur tarafýndan zaptedil-
di. 815’e (1412) kadar defalarca Timurlu-
lar ile Celâyirliler arasýnda el deðiþtirdi ve
aðýr tahribata uðradý. Bu son tarihte Kara-
koyunlu Devleti sýnýrýna dahil edildi. 832-
839 (1429-1435) yýllarýnda yeniden Timur-
lular’ýn idaresine geçti. 839-873 (1435-
1468) tarihlerinde Karakoyunlular’ýn hâki-
miyeti altýndaydý, XV. yüzyýl sonlarýna ka-
dar Akkoyunlular’ýn idaresinde kaldý. Safe-
vî Devleti’nin ortaya çýkýþý sýrasýnda 907’-
de (1501) Þerur adlý yerde Akkoyunlular’-
la Safevîler arasýnda yapýlan savaþtan son-
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letleri, Azerbaycan ve Ermenistan hükü-
metlerine Nahcývan ve Þerûr-Dereleyez ka-
zalarýndan oluþan bir bölge valiliði kurup
baþýna bir Amerika Birleþik Devletleri va-
tandaþýnýn getirileceðini bildirdi. Fakat Nah-
cývanlýlar buna karþý çýktý. Siyasî istikrarý
bozmak için Amerika Birleþik Devletleri
temsilcileri Taþnaklar’la iþ birliði yaptý. 1919
sonlarýnda bölgede Türkler’e yönelik büyük
bir katliama giriþildi. Mart 1920’de Türk
ordusu Nahcývan’a girerek buna son ver-
di. Yerli komünistlerin desteðini saðlayan
XI. Kýzýlordu 28 Temmuz 1920’de Nahcý-
van’a girip komünistleri iktidara getirdi ve
Nahcývan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni
kurdu. 1921’de Kars’ta Rusya hükümeti
temsilcisinin de katýldýðý kongrede Türki-
ye ve Kafkasya cumhuriyetlerinin imzala-
dýðý antlaþma ile Nahcývan, Sovyet Sosya-
list Cumhuriyetleri Azerbaycan Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetleri’nin özerk kýsmý ola-
rak tanýndý. 9 Þubat 1924’te Nahcývan Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyetleri, Azerbaycan’ýn
içinde Nahcývan Özerk Cumhuriyeti statü-
sü aldý. 1991’de baðýmsýzlýðýný ilân eden
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kasým 1995’-
te kabul edilmiþ anayasasýna göre Nahcý-
van Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cum-
huriyeti’ne tâbi özerk bir devlet, Nahcývan
þehri de onun baþþehridir.

Ne zaman ve kimler tarafýndan yapýldýðý
bilinmeyen Nahcývan Kalesi hakkýnda kay-
naklardaki ilk bilgiler 625’te Bizanslýlar ile
Sâsânîler arasýndaki savaþlar dolayýsýyla
geçer. XIII. yüzyýla kadar þehir-kale duru-
munda kalan Nahcývan bu dönemde kale
ve ribâttan oluþuyordu. Nahcývan þehir ola-
rak Ýldenizliler devrinde önemli bir geliþme
göstermiþ, saray, cami ve türbelerle süs-
lenmiþti. Ýldenizliler zamanýnda onarým gö-
ren Nahcývan, Moðollar’ýn saldýrýsý sonucu
ciddi þekilde tahribata uðramýþ ve bu du-
rum XVI. yüzyýlýn sonlarýna Osmanlýlar dö-
nemine kadar sürmüþtür. Nahcývan’ýn Os-
manlýlar tarafýndan ele geçirilmesinin ar-
dýndan burada kuvvetli bir kale inþa edil-
mesi emri verilmiþ, Receb 997 (Mayýs 1589)
tarihinde Nahcývan ahalisi evlerini yýkýp
taþlarýný kale inþasý için kullanmýþtýr. Han-
lýk ve Rusya idaresi döneminde Nahcývan’-
da kale olmasýna raðmen 1828 yýlýndan
sonra taþra þehrine dönüþtürülmüþ, kale
tahrip edilmiþ ve zamanla yýkýlýp gitmiþtir.

Nahcývan þehrinin fizikî durumu hakkýn-
da en dikkat çekici bilgi Osmanlý tahrir ka-
yýtlarýnda yer alýr. Buna göre XVI. yüzyýlýn
sonlarýnda Nahcývan’da Mirzabey (Câmi),
Künbed (Nûr-i Kemanlar), Gazî-i Cihân (Ho-
ca Mirikan), Seyyid Hüseyin, Molla Ahmed,

Þahab, Bala, Hocabey, Tizhiran ve Hýzme-
rek mahalleleri mevcuttu. Bu durum þeh-
rin fizikî açýdan 1560’lý yýllardan itibaren
yeniden toparlandýðýný gösterir. 1727 ta-
rihli Nahcývan sancaðý mufassal defterine
göre þehir mahalleleri Yukarý ve Aþaðý ma-
halle þeklinde belirtilmiþti. XVIII. yüzyýlýn
sonlarýnda burada Þahab, Sarbanlar, Alihan
ve Kurdlar; Rusya’nýn ilhakýnýn ardýndan
Þahab, Sarbanlar, Kale, Köhnekale, Oruç,
Bilici, Hoþulu, Çaparhâne, Tezekend, Ziyi-
larh ve Ermeni adlý mahalleler vardý. Bun-
lardan Ermeni mahallesi 1828 yýlýndan iti-
baren buraya yerleþtirilen Ermeniler’den
oluþuyordu. Bu dönemde þehirde üç ker-
vansaray ve üç hamam (Þeyh Ali Bey, Faz-
lý Bey ve Mirza Ali Bey) bulunuyordu. Cami
ve mescid etrafýnda oluþan mahallelerde
XVI. yüzyýl sonlarýnda üç cami (Kýzýl Arslan,
Mehmed Kethüdâ, Câmi-i Þerif), on mes-
cid (Aða, Hacý Halil, Keçeci, Molla Ahmed,
Sultan Mahmud, Hacý Sânî, Besrî, Þeyh
Emînüddin, Etmelik [?], Ýsmâiilian) mev-
cuttu. Evliya Çelebi ise burada yetmiþ ca-
mi ve kýrk mescid, yirmi kervansaray, yedi
hamam olduðundan söz eder. 1720’li yýl-
larda Sultan Murad ve Hazret Paþa camile-
rine, XIX. yüzyýlýn baþlarýnda ise dört mes-
cidin adýna rastlanýr. Sovyet döneminde
cami ve mescidlerin çoðu ortadan kalkmýþ-
týr.

Nüfus durumu Nahcývan’ýn baðlý bulun-
duðu ülkenin istikrarýna ve siyasî durumu-
na göre deðiþmiþtir. Moðollar’ýn istilâsýnýn
ardýndan nüfusu epeyce azalan þehirde
sonraki dönemlerde de nüfusta artýþ ol-
mamýþtýr. XVI. yüzyýlýn sonlarýnda Osman-
lýlar devrinde Nahcývan’da 4208, XVII. yüz-
yýlýn ortalarýnda Evliya Çelebi’nin verdiði
bilgi doðru ise 51.000 kiþi (10.200 ev), XVII.
yüzyýlýn sonlarýnda Þarden’e göre 10.000
kiþi (2000 ev), XVIII. yüzyýlýn 20’li yýllarýnda
4385, 1806’da 5000, 1831’de 5470, 1896’-
da 7433, 1913’te 8945, 1926’da 12.611 ki-
þi yaþýyordu. II. Dünya Savaþý’nýn ardýndan
saðlýk hizmetlerinin geliþmesinden dolayý
nüfus artýþý hýzlanmýþ, 1970’te 33.000’e
ulaþmýþ, 2004 yýlýna ait tahminlere göre ise
70.000 nüfusa yaklaþmýþtýr. Günümüzde
deri iþleme, ipekçilik ve mobilya yapýmý
alanlarýnda Azerbaycan’ýn bir sanayi þehri
durumundadýr.

Nahcývan tarih boyunca önemli ticaret
yollarý üzerinde bulunmasýyla ön plana çýk-
mýþtýr. Ýldenizliler Devleti’nin baþþehri oldu-
ðu dönemde burada dokumacýlýk, inþaat,
demircilik, halýcýlýk, kuyumculuk vb. alan-
lar baþlýca zanaat dallarýný oluþturuyordu.
Üretilen mallar Nahcývan çarþýsýnda satýlýr

baycan baðýmsýzlýðýný ilân ettikten sonra
Nahcývan’a giren Osmanlý ordusu Ermeni-
ler’in tertiplediði soykýrýmý önledi. Osman-
lýlar burada Nahcývan merkez olmak üze-
re Aras Cumhuriyeti’nin kurulmasýna yar-
dým etti. Nahcývan hanlarýnýn neslinden
olanlarýn yönettiði Aras Cumhuriyeti Nah-
cývan, Þerûr-Dereleyez kazalarý, Ordubâd,
Culfa, Megri, Vedibasar, Kamerli þehirleri-
ni içine alýyordu. Askerî yardým amacýyla
ordu albayý Halil Bey’in baþkanlýðýnda beþ
subay ve 300’den fazla er emekliye ayrý-
lýp çeþitli meslek sahibi olarak Aras Cum-
huriyeti’nin ayrý ayrý bölgelerine yerleþtiril-
di. 1919 yýlý baþlarýnda Nahcývan bölgesine
giren Ýngilizler, Aras Cumhuriyeti’ni fes-
hettiler ve onun temsilciler kurumunu da-
ðýttýlar. Ýngilizler sadece Nahcývan þehriyle
demiryolu hattýný kontrol edebildiler. Ordu
karargâhý ise Nahcývan þehri civarýnda bu-
lunuyordu. Nahcývan bölgesinin çeþitli yer-
lerinde Ýngilizler aleyhinde gösteriler düzen-
lendi. 1919 yýlý yazýnda Ýngilizler Nahcývan’-
dan ayrýldý.

Ardýndan Nahcývan’a Amerika Birleþik
Devletleri ordusu girdi. Amerika Birleþik
Devletleri hükümeti temsilciliði Nahcývan’-
da yönetimi tam anlamýyla ele geçirmek
için yerli milliyetçiler, musâvatçýlar, Taþnak-
lar ve Türkiye temsilcisi Halil Bey ile Nahcý-
van’ýn statüsü üzerine görüþmeler yaptý.
Durumu kuvvetlenen Amerika Birleþik Dev-
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mýþ ilim adamlarýdýr. el-Fevâtî¼u’l-ilâhiy-
ye ve’l-mefâti¼u’l-³aybiyye ve Hidâye-
tü’l-iÅvân adlý eserleriyle Baba Ni‘metul-
lah Nahcuvânî, dil ve devlet idaresiyle ilgili
eserleriyle Þems-i Münþî meþhur âlimler-
dir. Þair ve mütercimlerden Muhammed
Saîd b. Muhammed Ýbnü’s-Sâvecî ve Hin-
dûþah es-Sâhibî’nin de Nahcývan’ýn kültür
hayatýna büyük katkýlarý olmuþtur.

Nahcývan mimarlarý tuðladan inþa ettik-
leri saray, köprü, cami, mescid, kervansa-
ray ve türbelerle, ayrýca farklý üslûplarýyla
Nahcývan mimarlýk mektebini oluþturmuþ-
lardýr. Özellikle Acemî b. Ebû Bekir yal-
nýz Nahcývan’da deðil diðer ülkelerde de
mimari iþler için sipariþler almýþtýr. XVII.
yüzyýl baþlarýndan itibaren duraklama ve
gerileme dönemine giren Nahcývan’ýn
kültür hayatýnda yeni bir geliþme görül-
memiþtir. Rusya’ya ilhakýndan sonra Nah-
cývan’da biri Türkçe ders veren okul olmak
üzere sadece dört mektep açýlmýþtýr. Sov-
yet döneminde bir üniversite, tiyatro, Azer-
baycan Bilimler Akademisi þubesinden te-
þekkül eden eðitim, araþtýrma ve kültür
merkezleri bulunan Nahcývan’da 1991’den
itibaren Ziraat, Týp enstitüleri ve diðer okul-
larla dokuz kültür merkezi ve dört müze
kurulmuþtur.

Nahcývan’ýn merkezini oluþturduðu Nah-
cývan Özerk Cumhuriyeti kuzey, kuzeydo-
ðu ve doðuda Ermenistan, güneyde Ýran ve
kuzeybatýda Türkiye ile komþudur. Ýran sý-
nýrý Aras nehrini izlemektedir. Ülke daðlýk
bir coðrafyaya sahiptir. 1590’larda Revan
eyaletine baðlý Nahcývan bölgesi, Nahcývan
(yedi nahiye: Nahcývan, Mevâzî-i Hâtun,
Arslanlý mülkü, Karabað, Dereþam, Dere-
þahbuz, Bazarçay), Þerûr (beþ nahiye: Þe-
rûr, Zar, Zebil, Alýnca, Sisyan) ve Ordubâd
(beþ nahiye: Ordubâd, Culha, Âzad-Cey-
rân, Þorlut, Norküt) kazalarýndan oluþuyor-
du (BA, TD, nr. 699). XVIII. yüzyýlýn baþla-
rýnda burasý on dört nahiyeden müteþek-
kildi (Nahcývan, Alýnca, Mevâzî, Dereþah-
buz, Arslanlý mülkü, Mevâzî-i Hâtun, Ka-
rabað, Kýþlagat, Âzad-Ceyrân, Þorlut, De-
renorküt, Sisyan, Ordubâd, Dereleyez). Zar,
Zebil ve Þerûr nahiyeleri Revan’a baðlan-
mýþtý. Nahcývan Özerk Cumhuriyeti 1930’-
larda Baþnoraþen, Kývrak, Tumbul, Nerima-
nov, Aprakunis, Culfa, Paraga, Ordubâd ve
Þahbuz ilçelerinden ibaretti. Bugün Nah-
cývan merkez olmak üzere Babek, Sederek,
Þahbuz, Þerur, Ordubâd ve Culfa ilçelerin-
den oluþmaktadýr. Bu idarî bölgelere tâbi
dört þehir, iki büyük kasaba ve 215 köy
mevcuttur. Nahcývan’ýn toplam nüfusu
2004 yýlýna ait tahminlere göre 374.000
kadardýr.
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Manzum Mebnevî tercümesiyle
tanýnan divan þairi.
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Ýstanbul’da XVII. yüzyýlýn ortalarýnda doð-
duðu ve öldüðünde doksan yaþýnýn üzerin-
de bulunduðu kaydedilmiþse de 1099’da
(1688) yazdýðý Hilyetü’l-envâr’da yirmi

ve diðer ülkelere de ihraç edilirdi. Þehir ci-
varýnda ahali ziraat, baðcýlýk, balýkçýlýkla uð-
raþýyor ve tuz çýkarýyordu. Moðollar’ýn isti-
lâsýnýn ardýndan han, çarþý, kervansaray,
Aras nehri üzerindeki köprüler yýkýlýp orta-
dan kalkmýþ, iktisadî hayat gerilemeye baþ-
lamýþtýr. Daha sonraki dönemlerde de sü-
rekli savaþ alaný olduðundan geliþmesi ya-
vaþlamýþ, zaman zaman kesintiye uðramýþ-
týr. Bu durum nüfus verileriyle de kendini
gösterir.

XVI. yüzyýlýn sonlarýnda Nahcývan’da yir-
mi beþ deðirmen, birer boyahâne, mum
imalâthanesi ve sabunhâne vardý. Bu kü-
çük sanayi iþletmeleri dýþýnda gelir kay-
naklarý ticarete dayanýyordu. Bir çarþýsý ve
at pazarý, altý çiftlik, otuz dört ziraat ala-
ný, doksan bir bahçe mukataaya verilmiþ-
ti. Þehir ahalisi çoðunlukla ziraatla uðraþý-
yor, buðday, arpa, darý, nohut, mercimek
ekiyor, baðcýlýk, koyunculuk ve arýcýlýk ya-
pýyordu. Nahcývan sancaðýnýn dahil olduðu
Revan eyaletinin adaletle idare edilmesi ve
istikrarýn temini amacýyla 1590 yýlýnda dü-
zenlenen kanunnâme þehirdeki ticarî ha-
yatý ortaya koyar. Buradaki bilgilerden an-
laþýldýðýna göre þehir pazarýnda tarým ürün-
leri yanýnda bal, yað, yaþ ve kuru meyve,
pastýrma gibi yiyecek maddeleri satýlýyor
ve hayvan ticareti yapýlýyordu. 1727 tarih-
li mufassal deftere göre Nahcývan’da ikisi
harap olmak üzere altý ay çalýþan yirmi al-
tý deðirmen, mumhâne, boyahâne, sabun-
hâne, üç çarþý, bir pazar ve 191 dükkân
mevcuttu.

Hanlýk dönemi Nahcývan þehrinin ge-
rek iktisadî hayatýnda gerekse ticaretinde
önemli bir geliþme görülmemiþtir. Eskisi
gibi þehirde dokumacýlýk, halýcýlýk, ziraat ve
hayvancýlýkla uðraþýlýyordu. Rusya’ya ilha-
kýndan sonra Nahcývan ham madde alaný-
na çevrilmiþ, sanayi geri plana itilmiþtir.
Çarlýk Rusyasý devrinde Nahcývan’da sekiz
deri, altý tuðla imalâthanesi vardý, yirmi
yedi “dulusçu” esnafý bulunuyordu. Sovyet
döneminde Nahcývan þehri iktisadî bakým-
dan Çarlýk Rusyasý devrinde olduðu gibi
geri býrakýlmýþ, burasý ham madde üreten
merkez durumunu sürdürmüþtür.

Ýldenizliler döneminde Nahcývan geliþ-
miþ kültür merkezlerinden biriydi. Bu de-
virde þehirde medreseler faaliyet gösteri-
yordu. Þehirde XIII-XV. yüzyýllarda genel-
likle Nahcuvânî ve Neþevî nisbeleriyle ta-
nýnan çok sayýda ilim adamý yaþamýþ, ta-
rih, fýkýh, dil, tabâbet gibi dallarda eserler
kaleme alýnmýþtýr. Týpta Gazi Necmeddin
en-Nahcuvânî, Ekmeleddin en-Nahcuvânî,
Ýbrâhim b. Zeynüddin en-Nahcuvânî tanýn-
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