
him hasta olduğunu öne sürerek baba
sıyla gitmemiş, kimsenin bulunmadığı 

bir sırada babasının ve kavminin taptığı 
putları kırmıştır {el-Enbiya 21 / 57-68 ; es
Saffat 371 89-96) Babasının hak dini ka
bul etmeyip putlara tapmakta ısrar et
mesi üzerine Hz. İbrahim onun için Al
lah 'tan mağfiret dilemiş {Meryem ı 91 
47; eş-Şuara 26/ 86 ; el-Mümtehine 60/ 4). 
ancak bu dileği kabul edilmemiştir: zi
ra Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İbrahim'in 
babası "Allah düşmanı"dır {et-Tevbe 9/ 
ı 14). Hz. Peygamber'den bu konuda nak
ledilen bir hadisin meali şöyledir: "Kı

yamet günü İbrahim, yüzü toza topra
ğa bulanmış olan babası Azer ' le karşı
laşacak ve ona. ·Ben sana, bana isyan 
etme demedim mi?' diyecek; babası da 
ona, 'Bugün sana isyan etmem' cevabı
nı verecektir" {Buhari, "Enbiya'", 8) . Hz. 
İbrahim'in babasıyla birlikte Harran'a 
göç ettiğine dair rivayet {Tekvin, ı ı 1 3ı). 
Kur'an-ı Kerim'deki bilgilere göre isa
betli görünmemektedir. Çünkü baba ile 
oğul arasında dini inanç bakımından tam 
bir ayrılık mevcuttur. Ayrıca Kur'an'da 
açıkça belirtildiğine göre Azer İbrahim'e, 
putlar hakkındaki itirazlarına devam et
tiği takdirde yanından ayrılmasını em
retmiş {Meryem ı9 1 46), H2;. İbrahim de 
babasının Allah düşmanı olduğunu gö
rünce ondan uzak durmuştur {et-Tevbe 
9/ ıı4) 
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I. FiZiKI VE BEŞERI COGRAFYA 

Azerbaycan'ın yüzölçümü 192.752 km2 

olup Türkmençay {1828) ve Edirne {1829) 
antlaşmaları sonucunda ikiye ayrılmış, 

Aras nehrinin çizdiği sınırın kuzeyindeki 
parçası {86 800 km 2) Rusya'ya, güneyin
de kalan kısmı ise {105 .952 km 2) iran'a 
bırakılmıştır. Sovyet Azerbaycanı kuzey
de Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, batıda 
Gürcistan ve Ermenistan cumhuriyetle
ri, güneyde İran ve Türkiye, doğuda Ha
zar deniziyle çevrilidir. İran Azerbaycanı 
ise kuzeyde Sovyetler Birliği, batıda Tür
kiye ve Irak, doğuda Sovyetler Birliği ve 
iran'ın Gilan idari bölgesi, güneyde ise 
Zencan ve Kürdistan idari bölgeleriyle 
sınırlıdır. 

Anadolu ve Kafkasya dağ sistemleri 
arasında bir geçiş alanı meydana geti
ren Azerbaycan dağlık bir bölgedir. Dağ
lık alanlar bölgenin güneyinde yer alan 
İran Azerbaycanı'nda daha geniş yer tu
tar. Tebriz'in güneyindeki Sehend dağı 
{3700 m.) ile Erdebil'in batısındaki Sebe
lan dağı {3820 m.) bunlar arasında en 
önemlileridir. Hazar denizine ulaşan Kı
zılözen (Sefı'd rüz). Urmiye gölüne ulaşan 
Acıçay (Sefı'drüd) ve Cıgatu (Zerrlnerüd) 
gibi akarsular bu dağlık kütleleri derin 
vadilerle yararak bölgeye daha dağlık 

ve daha çarpıcı bir görünüş kazandır
mışlardır. Bu dağlık alanlar arasında yer 
alan ve denizden yüksekliği 1294 m. olan 
Urmiye gölü 5775 km2'lik bir alanı kap
lar {Van gölünün ı ,5 katı) İran Azerbay
canı'nın bu dağlık görünüşüne karşılık 
kuzeydeki Sovyet Azerbaycanı'nda Aras 
ve Kür (Kura) ırmakları boylarında uza
nan düzlükler hakimdir. Bu görünüşün 
istisnaiarına sadece Karabağ dağlık böl
gesiyle Kafkas silsilesinin Azerbaycan'ın 
kuzeyine sokulan uçlarında rastlanılır. İki 
Azerbaycan arasındaki bu farklı coğrafi 
görünüş sebebiyle Türkler'in hakimiye
ti döneminde Güney Azerbaycan daima 
yaylak. Kuzey Azerbaycan ise daima kış
lak olarak kullanılmıştır. Azerbaycan ge-
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ne! olarak, yazları kurak ve sıcak geçen 
bir step (bozkır) iklimine sahiptir: an
cak yükseklik farkları yüzünden bazı yö
relerinde iklim değişikliklerine rastla
nır. 

Azerbaycan'da yaşayan 13.199.311 nü
fusun {7.029.000'i lı 9891 Sovyetler Birli
ği ' nde, 6 O ı2 OOO'i 11 9861 İran· da) büyük 
çoğunluğunu Azeri Türkleri oluşturur. 
Yalnız Sovyet Azerbaycanı'nda Dağlık Ka
rabağ Özerk Bölgesi'nde {4400 km 2 ) ya
şayan 168.000 nüfusun ( 1983 tah.) o/o 80'i 
Ermeniler'den meydana gelir. Nahcıvan 
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 'nin 
de (5500 km 2 ) 278.000 olan nüfusunun 
( ı987 tah .) o/o 95'ten fazlasını AzeriTürk
leri oluşturur. Sovyet Azerbaycanı'nın 

başşehri Bakü'den (1.772.000) başka di
ğer önemli şehirleri Gence (Kirovobad, 
278.000), Lenkeran. Nahcıvan. Sumgayt 
ve Mingeçaur'dur. İran Azerbaycanı yö
netim bakımından Doğu ve Batı Azer
baycan olmak üzere iki idari birime ay
rılmıştır. On bir ile ayrılan Doğu Azer
baycan'ın merkezi Tebriz (894.377). do
kuz ile ayrılan Batı Azerbaycan'ın mer
kezi ise Urmiye'dir (548.946). Doğu Azer
baycan'ın diğer önemli şehirleri Erdebil 
(283 7ı 0), Meraga (ı 02 966) ve M eren d 
(71. 722). Batı Azerbaycan'ın ise Miyan
dab (3ı4 514), Mehabad (282.305), Hoy 
(267 796) ve Ma kO 'dur (173 .134). 

Azerbaycan'ın ekonomisi tarıma. hay
vancılığa ve petrole dayanır. Tarım Ur
miye gölü çevresindeki topraklarla Kür 
ve Aras havzalarında yapılır; pamuk, ta
hıl, çeşitli meyveler, tütün ve şeker pan
carı başlıca ürünleridir. 1989 yılı petrol 
üretimi 13.200.000 ton olan Sovyet Azer
baycanı'nda Bakü (Apşeron) yarımadası 
petrol sahası, sadece Rusya· nın değil 

dünyanın en eski ve en zengin petrol 
alanlarından biridir. Bakü çevresindeki 
petrol kuyularından büyük bir kısmı Ap
şeron yarımadasında toplanmıştır. Elde 
edilen petrol tasfiye edilmek için boru
larla Bakü'ye sevkedilir. Bakü'de daha 
doğrusu eski Bakü'nün yanında kurul
muş olan Çernagorod'da çok sayıda pet
rol rafinerisi vardır. Bakü ayrıca 890 ki
lometrelik bir boru hattı ile Batum 'a 
bağlanır. 

Din. Sovyetler Birliği'ndeki müslüman
ların çoğu Sünni olup Hanefi mezhebi
ne mensup iken Dağıstan'da Şafiiler ço
ğunluktadır. Buna karşılık Azerbaycan'
daki müslümanların o/o 70'i Şii olup Ca'
feri mezhebine mensupturlar. Kafkas-
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ya Şilieri'nin dini merkezi Bakü'dedir 
ve başlarında da bir şeyhülislam bulun
maktadır. Şeyhülislamın Ehl-i sünnet'ten 
Hanefi bir müftü yardımcısı vardır. Bu di
ni yönetim sosyal ve iktisadi faaliyetten 
mahrum olup kendilerine ait vakıfları ve 
şer'i hüküm çıkarma yetkileri yoktur. 

1920'den itibaren hac farizasının ifası 
ve Şiiler'in İran ve Irak'taki kutsal yerle
ri ziyaret etmeleri yasaklanan Azerbay
can'da 1924'te şeriat kaldırıldı , 1928'de 
ise bütün medreseler kapatıldı ve 1930'a 
kadar bütün vakıflara el konuldu. 1929'
da Arap alfabesinin kaldırılması da dini 
hayatı olumsuz yönde etkiledi. 1936'da 
Azerbaycan· ın Sovyetler Birliği· ne katıl
masından sonra Azerbaycan müslüman
larının diğer müslüman ülkelerle ilişki

leri tamamen kesildi. 

Sovyetler Birliği· nde son yıllarda uy
gulanan açıklık politikasının sonucu ola
rak camilerde Kur'an öğretimi serbest 
bırakılmış ve 1990 ortalarında Azerbay
can 'da ibadete açık cami sayısı eliiye 
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ulaşmıştır. Ayrıca Bakü'de dört yıllık bir 
İslam akademisi açılmıştır. 

Il. TARİH. 

Azerbaycan kelimesi, Gaugamela ye
nilgisinden (m ö 331 ı sonra Büyük is
kender'in hizmetine giren İranlı satrap 
Atropates'in adından gelmektedir. Atro
pates, İskender'in Ölümünden sonra. ön
celeri onun adına yönettiği Küçük Med
ya (Media Minor) bölgesinde (Güney Azer
baycan ile İran Kü rdistanı ' nın bat ı kısım

l a rı) müstakil bir krallık kurmuş ve bu 
devlete "Atropates'in ülkesi" anlamında 
Grekçe Atropatene adı verilmiştir . Daha 
sonraları Ermenice'de Atrapatakan, Or
ta Farsça'da Aturpatakan. Süryanice'de 
Azarbaygan şeklinde telaffuz edilen ke
lime Arapça'da g 1 c değişikliğiyle Azer
baycan 'a dönüşmüştür. ismin Pehlevi ce 
azer "ateş " ve baykan "muhafız" kelime
lerinden teşkil edilmiş olduğu veya Azar
baz b. Bivaresf şahıs adından geldiği gi
bi görüşler halk etimolojisinden ibaret
tir (bk Elr., III, 205) 

Azerbaycan'da Paleolitik devre ait olan 
ilk insan izlerine Urmiye gölünün kuze
yindeki Tamtama dağlık bölgesiyle Teb
riz'in güneyindeki Sehend dağlarında bu
lunan mağaralarda ve açık iskan yerle
rinde rastlanmaktad ı r. Avcılık ve topla
yıcılıkla geçinilen bu dönemden sonra, 
daha çok Urmiye gölünün güney ve do
ğusundaki tarihi milartan önce 6000 yıl
larına kadar giden Neolitik merkezler
de tarıma dayalı yerleşik hayata başlan
dığı görülmektedir. Milatta n önce IV -ll. 
binyıllarda yaşanan Kalkolitik, Bakırçağ 
ve Tunç devri medeniyetleri Transkaf
kasya kültür çevresine bağlı Ol!Jp bir ta
raftan da Anadolu ve Mezopotamya ile 
ilgilidir. Azerbaycan'da kurulduğu bili
nen ilk devlet Manna Krallığı'dır. Bu dev
lete milartan önce 800 yıllarında , baş

şehri olan Hasanlu'yu zaptetmek sure
tiyle Urartular son vermişlerdir. Urartu
la r'ın yıkılmasından sonra milartan ön
ce VII. yüzyılın başlarında Medler'in eli
ne geçen Azerbaycan, milartan önce VI. 
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Azerbaycan'da Kafkas dağ sistemine bağ lı Şahdağ ı sils ilesi 

yüzyılın ikinci yarısında da Pers impara
torluğu'nun (Ahemeniler) topraklarına ka
tılmıştır. Manna Krallığı'ndan sonra Azer
baycan'da kurulmuş ikinci müstakil dev
let olan Atropatene Krallığı milattan ön
ce 220 yılında Selefki Hükümdan lll. An
tiokhos tarafından bir antlaşmayla tabi 
devlet haline getirilmiş, daha sonra da 
sırasıyla Ermeniler'e ve Romalılar'a bağ

lanan toprakları. Romalılar'la Parthlar 
arasında zaman zaman el değiştiren bir 
tampon bölge halini almıştır. Milattan 
sonra 227 yılında i ran· da Parthlar' dan 
sonra kurulan Sasaniler Azerbaycan'ı ta
mamen ele geçirerek başşehri Erdebil 
olan bir eyalet haline getirmişler ve bu 
arada Atropatene'nin eski başşehri Ga
zaka'ya da (Gezna. Cenze) çok büyük bir 
ateşkede yaptırarak burayı Zerdüştili 

ğin en önemli merkezlerinden biri du
rumuna getirmişlerdir. VI ve VII. yüzyıl
larda Bizans-Sasanı savaşiarına sahne 
olan ve birkaç defa el değiştiren Azer
baycan. islam fütuhatından önce son 
olarak 624 'te Bizans imparatoru He
rakleios tarafından zaptedilmiştir. 

Azerbaycan Hz. Ömer zamanında fet
hedildi (22 / 642) Hz. Osman Erdebil mer
kez olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli şe

hirlerine asker yerleştirdi ve islamiyet'in 
yayılması için yoğun bir gayret göster
di. Hz. Ali 'nin Azerbaycan valisi Eş'as b. 
Kays el- Kin di Erdebil'de bir cami yaptır-

cuma 
Mescidi 
Gence 1 
Azerbaycan 

dı. Emeviler devrinde Azerbaycan Kaf
kaslar'daki fetih harekatı için bir üs ola
rak kullanıldı. Abbasiler zamanında böl
ge, başta Babek el-Hürremi tarafından 
başiatılanı olmak üzere tehlikeli isyan
lara sahne oldu ve bu isyanlar güçlükle 
bastırılabildi. islami dönemde bölgedeki 
ticaret gelişti ve şehirler önemli birer 
ticaret merkezi haline geldi. Abbasi Dev
leti'nin zayıflaması sonucu Azerbaycan'
da sırayla Şirvanşahlar (799- 1656). Saco
ğulları (879-930). Rewadiler (X. yüzyılın 

baş l arı- ı 07 ı ). Seliariler (9 ı 6- ı 090). Sed
ctadiler (95 ı - ı 075) ve Ahmedililer ( ı ı 08-

1227) gibi mahalli hanedanlar kuruldu. 

Azerbaycan her ne kadar Hunlar. Gök
türkler ve Hazarlar zamanında Türkler'in 
kontrolünde kalmış ise de müslüman 
Oğuzlar (Türkmenler) bölgeye Selçuklu 
Devleti'nin kuruluşundan önce 420'den 
( 1 029) itibaren gelmeye başlamışlardır. 
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Azerbaycan'a 
düzenlediği ilk fetih teşebbüslerinden 
bir sonuç alarnamakla beraber daha son
ra bizzat katıldığı seferler sonunda böl
geye hakim olmuştur t ı0 54) . Tuğrul Bey'
in ölümünden sonra Alparslan hemen 
hemen bütün Azerbaycan ' ı Selçuklu im
paratorluğu'na kattı. Melikşah ise 468'
de (1075-76) Emir Sav Tegin ' i Azerbay
can valisi tayin etti ve bölgedeki Şeddacti 
hakimiyetine son verdi. Daha sonra Azer
baycan'ı amcazadesi Kutbüddin ismail b. 
Yaküti'ye ikta* etti. Büyük Selçuklular'
dan sonra Azerbaycan Irak Selçukluları ' 

nın ( ı ı 18- ı 194 ı ve ildenizliler hanedanı
nın (1 ı37 - 1 225) idaresine girdi. Azerbay
can Atabegleri olarak anılan bu sülalenin 
kurucusu Şemseddin ildeniz bölgeyi tek 
bir devletin hakimiyeti altında toplamaya 
çalıştı ve komşu emirlikleri de kendine 
tabi kıldı. Şirvanşahlar ise Kuzey Azerbay
can'da hüküm sürmeye devam ettiler. 

Azerbaycan XII -XIV. yüzyıllar arasında 
sırasıyla Moğollar. Harizmşah la r ve Ti
murlular'ın hakimiyetine girdi. 1222 ve 
1231 yıllarında Azerbaycan'a iki sefer dü
zenleyen Moğollar bölgeyi tamamen yağ
ma ve tahrip ettiler. Celaleddin Harizm
şah 1225 'te Tebriz'i ele geçirdi. HülagO 
Han'ın kurmuş olduğu ilhanlılar Devle
ti'nin sınırları 1231'de Güney ve Kuzey 
Azerbaycan'ın topraklarını da içine alacak 
kadar genişledi. HülagO 1258 ·de Mera
ga'yı başşehir yaptı. Bölgede hüküm sü
ren bu kısa ve sakin dönemde nisbi bir 
ekonomik ve kültürel gelişme görüldü. 
Özellikle Gazan Han zamanında (1295-

ı 304) Tebriz dünyanın en gözde ilim. sa
nat ve ticaret merkezi haline geldi. 

AZERBAYCAN 

Timur'un ölümü üzerine Azerbaycan 
Moğol istilasından kurtulduktan sonra 
sırasıyla Karakoyunlular (1380- ı 468) ve 
Akkoyunlular'ın (ı 340- ı 5 ı 4 ı idaresi altı

na girdi. XVI. yüzyılın başlarında Akko
yunlu Devleti'nin yıkılmasıyla bu defa 
Azerbaycan tamamıyla Safeviler'in eline 
geçti. Şah ismail ( 1 50ı-ı524) Tebriz'i baş
şehir yaparak bölgede hakimiyet sağla
dı. Moğol ve Timur i stilalarıyla işlenmez 

hale gelen araziler bu devirde ekilip bi
çilmeye başlandı. Tebriz. Bakü ve Erdebil 
gibi şehirlerde el sanatları gelişti, kom
şu ülkelerle ticari ilişkiler genişledi. An
cak ülkede canlanan ekonomik hayat 
Osmanlı ve Safevi devletleri arasında 

başlayan savaşlar ve çeşitli iç çatışma
lar sebebiyle geriledi. 

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Zaferi 
(ı 5 14) ile Tebriz ve Güney Azerbaycan 
Osmanlı hakimiyetine girdi. Daha sonra 
tekrar Safeviler'in eline geçen bölge. Ka
nuni devrinde MakbOl ibrahim Paşa ta
rafından yeniden alındı (ı 534) Aynı yıl 
lrakeyn Seferi'ne çıkan Kanüni Bağdat'a 
giderken bütün Azerbaycan ' ı kontrolü al
tına aldı. Şirvan. Tiflis ve Dağıstan han
lıklarının Safeviler'e karşı isyan etmele
ri ve Osmanlılar'dan yardım istemeleri 
Osmanlı - Safevi mücadelesini yeniden 
başlattı. 1 578 ·den 1 588 ·e kadar devam 
eden mücadelenin son yıllarında Özde
miroğlu Osman Paşa Safeviler'i yenerek 
Tebriz'i geri aldı ( ı 585) Şah ı. Abbas'ın 

(ı 587- ı 629) Osmanlı ülkesindeki iç karı
şıklıklardan faydalanarak Azerbaycan'
daki bazı yerleri tekrar işgal etmesine 
(ı 603) rağmen bölgede Osmanlı hakimi
yeti yer yer devam etti. Şah Abbas Os
manlı Devleti'ne yıllık vergi ödemek şar
tıyla elindeki topraklarda hakimiyetini 

Azerbaycan 
Atabegleri'ne 
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bakır 
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sürdürdü. Daha sonra bizzat IV. Murad'ın 
katıldığı seferde (1635) Osmanlılar Azer
baycan'a girdiyse de bölgeyi Safevi ha
kimiyetinden kurtarmak mümkün olma
dı. lll. Ahmed devrinde Revan ve Kara
bağ Osmanlı topraklarına katıldı. Rus
lar'ın Hazar denizi sahillerini ele geçir
meleri sonunda Osmanlılar Güney Azer
baycan'a girdiler (1724). Ancak Nadir 
Şah'ın müdahalesiyle bölge tekrar Sa
fevi Devleti'nin idaresine geçti. Osman
lılar'ın bölgede sürekli kalmaları Nadir 
Şah ve Ruslar tarafından engellendi. Na
dir Şah'ın öldürülmesi üzerine (1747) 
Azerbaycan'daki Safevi hakimiyeti son 
buldu. Bundan sonra Azerbaycan elli yı
la yakın bir süre bağımsız fakat şiddet
li politik çekişme ve iç savaşlara sahne 
oldu. Bunun sonucu olarak Kuzey Azer
baycan'da Karabağ, Şeki. Gence, Bakü, 
Derbend, Kuba, Nahcıvan , Taliş ve Re
van: güneyde ise Tebriz, U rm iye, Erde
bil, Hay; Makü ve Meraga hanlıkları gibi 
yarı bağımsız feodal devletler kuruldu. 
Kuba Hanı Feth Ali Han bu dönemde 
Azerbaycan'da birliği yeniden gerçekleş
tirdi. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Os
manlı Devleti'nin bölgedeki güç ve nü
fuzunun gittikçe zayıflamaya başlaması 
sebebiyle Rus kuwetleri Azerbaycan'da 
sık sık görülmeye başladı. 

Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki emel
leri oldukça eskidir. Azerbaycan'ın Türki
ye ile İran arasında transit ticaret mer
kezi oluşu ve bölgenin zirai ve ham mad
de kaynakları bakımından zenginliği Rus
ya'nın bölgeyle ilgilenmesine sebep teş
kil etti. Azerbaycan'a ilk Rus akını Na
dir Şah zamanında oldu ( 1735) . Il. Kate
rina döneminde ( 1768- 1796) Ruslar'ın gü
neye doğru ilerlemesi devam etti. 1758'
de Kuba bölgesi ve Kafkasya ' nın büyük 
bir kısmı Rus idaresine girdi. Kafkasya 
üzerindeki politikada aktif bir rol alma 
isteği Ruslar ' ı askeri harekata yöneltti. 
Katerina ' nın ölümü üzerine Azerbaycan 
hanlıkları zaman zaman Rus ordularına 
saldırdılar. Ruslar 180S'te Gence Hanlı
ğı ile yaptıkları savaştan sonra bölgeyi 
ele geçirdiler. 1803-1813 Rus- İran sa
vaşlarının sonunda imzalanan Gülistan 
Antiaşması ile (1813) Gence, Şeki, Bakü, 
Derbend, Kuba ve Taliş hanlıkları Rus
ya, Güney Azerbaycan hanlıkları ise İran 
hakimiyetine bırakıldı. Bu sırada Feth Ali 
Şah'ın oğlu Abbas Mirza kumandasın
daki bir İran ordusunun Rus hakimiye
tinde kalmış olan halkın desteğine güve
nerek Kuzey Azerbaycan'a girmesi üze
rine Ruslar İran ordusunu yenerek Teb-

320 

riz'i ele geçirdiler. Bu durum karşısında 
İran Rusya ile bir antlaşma yapmak zo
runda kaldı. İki devlet arasında imzala
nan Türkmençay Antiaşması (1 828) ve Os
manlı-Rus savaşlarının sonucunda imza
lanan Edirne Antiaşması ( 1829) ile Azer
baycan'ın milletlerarası statüsü tesbit 
edildi. Buna göre Aras nehri ile Taliş dağ

ları sınır olmak üzere Azerbaycan iki
ye ayrıldı. Revan ve Nahcıvan hanlıkları 
Rusya'ya bırakıldı, Hazar denizi de Rus 
egemenliğine geçti. 

Böylece Güney Azerbaycan'da İran ha
kimiyeti başladı. XX. yüzyılın başında 

iran'da meşrutiyetin ilanında Azerbay
can halkı önemli rol oynadı (1 906). Ka
çar sülalesinden Mehmed Ali Kaçar'ın 

Ruslar' ın desteğiyle Tahran'da meclisi da
ğıtması karşısında Tebriz'de halk ayak
Iandı ( 1908). Kaçar şahının gönderdiği 

kuwetler Tebriz'i dört ay boyunca kuşat
ma altında tuttuysa da isyan ancak da
ha sonra ingilizler'in muvafakatı ile gön
derilen Rus kıtası yardımıyla bastırılabil
di. Bu tarihten itibaren Ruslar'ın Azer
baycan 'da nüfuzu arttı. I. Dünya Savaşı ' n

da Osmanlı ordusunun Sarıkamış çevre
sindeki harekatı sırasında (ı 914) Azer
baycan'dan kısa bir süre çekilen Ruslar, 
Sovyet devriminin ardından 1918 başla
rında tamamen ayrılıncaya kadar böl
gede kaldılar. Haziran 1918'de Osmanlı 
ordusu Tebriz'e girdi. Osmanlı kıtaları

nın da Tebriz'den ayrılması üzerine bu
rada Azerbaycan Sosyal- Demokrat fır
kasını kuran Şeyh Muhammed Hıyebani 
1920 başlarında Tahran yönetimine baş . 

kaldırarak Tebriz 'de Azadistan Cumhu
riyeti 'ni ilan etti. Fakat bu hareket kanlı 
bir şekilde bastırıldı. Azerbaycan Türk
leri'nin Kaçarlar devrinden beri milli kim
likleri_ni koruma bakımından karşılaştık
Iarı baskılar Pehlevi Rıza Şah ' ın 192S'te 
yönetime geçmesiyle daha da şiddetlene
rek arttı . Il. Dünya Savaşı sırasında Sov
yet ve İngiliz askerleri Güney Azerbay
can 'ı işgal ettiler ( 1941) . Savaştan sonra 
Amerikan ve ingiliz askerleri i ran· dan 
çekilirken bölgeden ayrılmak istemeyen 
Sovyet askerlerinin desteğiyle Tebriz'
de Muhtar Azerbaycan Cumhuriyeti ilan 
edildi (12 Aralı k 1945) Bu yönetim Aze
riler'in haklarını garanti altına alan bir 
antlaşmayı iran hükümetiyle akdetmeyi 
başardı (14 Haziran 1946). Fakat aynı yıl 
aralık ayında iran ordusu Azerbaycan'a 
girdi ve Muhtar Azerbaycan Cumhuri
yeti'nin varlığına son verildi. 

Azerbaycan ikiye bölündükten sonra 
Kuzey Azerbaycan devamlı şekilde yer-

li halkın Ruslar'la mücadelesine sahne 
oldu. 1830, 1840 ve 18SO'Ii yıllarda Çar
lık Rusyası Azerbaycan 'da sömürgecilik 
amacı taşıyan sosyal ve küitürel müda
halelerde bulundu. 1917 Rus ihtilali'ne 
kadar süren dönemde sosyal hayat de
vamlı buhranlar içinde kaldı. ihtilalin 
getirmiş olduğu olumsuz politik hava, 
Azerbaycan ve Kafkasya'da Sovyet aleyh
tarı bir hareketin doğmasına sebep ol
du. Karşı harekete katılan Ermeni ve 
Gürcüler'le oluşturulan Seym meclisin
de Azerbaycan Müsavat Partisi içinde 
Müslüman grubu teşekkül etti. Bakü '
deki yerli bolşevik ve Ermeniler'in yar
dımıyla Sovyetler'in şehrin egemenliğini 
ellerine almaları sonucu Seym meclisi 
dağıldı (Mart 1918). Bundan sonra Müs
lüman grubu Mehmed Emin Resulzade 
başkanlığında Azerbaycan Milli Şürası 

ismini aldı ve 28 Mayıs 1918'de Azerbay
can Demokratik Cumhuriyeti ilan edil
di. Böylece tarihte ilk defa Azerbaycan 
adıyla bir Türk devleti kurulmuş oldu. 
Feth Ali Han başkanlığında kurulan ilk 
hükümet Osmanlı Devleti ile Batum 'da 
bir antlaşma yaptı (4 Haziran 1918). Bu 
antlaşmanın 4. maddesi gereği, Azerbay
can Demokratik Cumhuriyeti· nin iç ve dış 
asayiş ve emniyetini düzenlemek ve ko
rumak amacıyla Osmanlı kuwetleri böl
geye geldi. Nüri Paşa kumandasındaki 
Kafkasya islam Ordusu Ruslar ' ın elindeki 
Bakü'yü ele geçirdi (15 Eylül 1918) Ancak 
Mondros Mütarekesi 'nden sonra (Ekim 
191 8) Osmanlı kuwetlerinin Bakü'den çe
kilmesi üzerine şehri İngiliz kuwetleri 
işgal etti (Kasım 19 19) Şehrin yer altı ve 
petrol kaynakları İngilizler tarafından 
kullanıldı. Bu sırada müttefikler yeni 
cumhuriyeti resmen tanıyarak ilişkile

rini bu düzeyde sürdürdüler. 27 Nisan 
1920'de Azerbaycan'ı işgal eden Kızıl Or
du parlamento ve hükümeti feshederek 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ne 
son verdi ve 28 Nisan 'da Azerbaycan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 
iki yıl sonra ( 12 Mart 1922) Transkafkasya 
Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti 'nin 
bir üyesi olan Azerbaycan. daha sonra 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni 
oluşturan on beş cumhuriyetten biri ha
line geldi (5 Ara lı k 1936) 

198S'ten sonra Sovyetler Birliği ' nde 

uygulamaya konulan yeniden yapılanma 
ve açıklık politikalarına bağlı olarak Azer
baycan'da otoriter sisteme muhalif kit
leler Halk Cephesi safında toplandılar. 
Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
arasında son yıllarda ortaya çıkan Dağ-



lık Karabağ Özerk Bölgesi'yle ilgili prob
lem Ermenistan · dan çıkarılan 200.000 
Azeri'nin durumuyla birleşince iki cum
huriyet arasında havanın gerginleşme
sine yol açtı. Halk Cephesi taraftarları
nın her geçen gün çoğalması ve yapıla
cak seçimlerde çoğunluğu alma ihtima
linin belirmesi üzerine Moskova yöneti
mi. Bakü'de Ermeniler'e yönelik saldı 

rıları ve iki cumhuriyet arasındaki ger
ginliği gerekçe göstererek. Ocak 1990'
da ağır silahlarla Bakü'ye kanlı bir mü
dahalede bulundu. Azeri halkı. bundan 
önce Bakü 'de Ermeniler'e yönelik sal
dırıların birçok sivilin öldürüldüğü bu 
müdahale için bir tertip ve müdahale
nin asıl gayesinin de Azerbaycan'da git
tikçe güçlenen halk muhalefetini sindir
rnek ve diğer müslüman cumhuriyetle
re de gözdağı vermek olduğunu belirte
rek Moskova yönetimini protesto etti. 
Bu olaylardan sonra Azerbaycan'da bir 
taraftan demokrasiye yönelme gözlenir
ken diğer taraftan da milliyetçi politi
kalar takip edildiği görülmektedir. 1990 
Eylül, Kasım ve Aralık aylarında yapılan 
seçimlerde Halk Cephesi ile diğer mu
halif grupların oluşturduğu Demokratik 
Blok, 360 üyeli meclise kırka yakın tem
silci göndermeyi başardı. Aralık başında 

yayımlanan Azerbaycan devlet başkanlı
ğı kararnamesiyle de "Sovyet Sosyalist" 
ifadesi çıkarılmak suretiyle cumhuriye
tin adı Azerbaycan Cumhuriyeti haline 

Azerbayca n Demokratik Cumhuriyeti 'nin 11918·19201 pa · 

ra ve p ull a rı ndan örnekler (Orhan F. KöprülU özel koleks iyonu) 

Azerbayca n 'ı n ba şşeh ri Bakü 'den iki görünüş 

getirildi ve Azerbaycan Demokratik Cum
huriyeti'nin (191 8-1 920) bayrağı da res
ml bayrak olarak kabul edildi. 

III. KÜLTÜR ve SANAT 

İslam öncesinde Azerbaycan. temelde 
birbiriyle aynı olan Mazdeizm. Zerdüştl
lik ve Maniheizm gibi çeşitli dinlerin et
kisi altında kalmıştır. İslam'ın bölgeye 
gi rişiyle tarih. coğrafya ilimleri ve diğer 
ilimler önemli ölçüde gelişti. Azerbay
can kültürü Arapça 'ya yapılan tercüme
ler aracılığ ıyla Yunan felsefesi ve filozof
larını tanıdı. X. yüzyılda İhvan-ı Safa'nın 
üyeleri arasında bazı Azerbaycanlılar da 
bulunuyordu. Mahmüd-ı Şebüsterl gibi 
büyük bir süfl. Nizarnl-i Geneevi ve Ha
kanı gibi şairler. ünlü matematik ve ast
ronomi alimi Naslrüddln-i Tüsl ve Cii
micu't- teviiril]. sahibi Tebrizl i tarihçi Re
şldüddin Fazlullah hep bu bölgede yetiş

mişlerdi r. XIV ve XV. yüzyıllarda Azer
baycan 'da dini ve felsefi bir akım olan 
Hurüfllik yaygınlık kazandı. Seyyid Nesi
ml bu akımın en önemli temsilcisi idi. 
XV. yüzyılda Bakülü coğrafyacı Abdür
reşid ile Al].lii~-ı Celiili sahibi filozof 
ve tarihçi Celaleddin ed-Dewanl yine 
burada yaşamıştır. Feth Ali Kaçar ise fi
lolojik mahiyetteki Behcetü'l-lugat'ıyla 
tanınmıştır. 

XIX. yüzyılda sosyal ve kültürel düşün
cede yeni bir safha açıldı. Bu devirde M. 
Kazım Bey Azerbaycan tarihi hakkında 
geniş çalışmalar yapan ilk tarihçidir. Aze
ri dilinde ilk gazete olan Ekinci ( 1875-

1877). Hasan Zerdabl tarafından çıkarıl
mıştır. Ayrıca Ziya, Ziya-ı Kafkas (1879-

1884). Keşkül (189 1-1 893). Şark - ı Rus 
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( 1903-1 905) bu devirde neşredilen diğer 

Azeri gazeteleridir. 

Azerbaycan'da XX. yüzyıl başlarında 

gerçekleşen Sovyet ihtilalinin etkisi po
litik. sosyal ve edebi düşünce alanındaki 
eserlerde de görülür. Apmeq Agayef (Ah
met Ağaoğlu) ile Hüseyinzade Ali'nin birlik
te çıkard ı kları Hayat ( 1904). Ahmed Aga
yef'in tek başına çıkardığı İrşad (1905 ) 

ve Terakki, Mehmed Emin Resulzade'-
. 1 

nin çıkardığı Açıksöz ( 1915-1918) devri n 
önde gelen gazeteleri idi. Ayrıca Hüse
yinzade Ali 'nin edebi muhtevalı Füyii.
zat'ı ( 1906- 1907) ile Celil Mehmed Kulı
zade'nin çıkardığı mizah dergisi Molla 
Nasreddin ( 1906-1 920) belli başlı dergi
ler arasında sayılabilir. 

Bu dönemde Sovyet hükümeti Azeri
ler ile Türk dünyası arasındaki gen i ş kül
tür ve düşünce bağlarını koparmak gaye
siyle alfabe değişikliğine gitmiştir. Böy
lece yüzyıllar boyunca meydana gelen 
bir kültür birikiminin bulunduğu Arap 
harfli Azeri alfabesinin yerine Latin al
fabesi kullanılmaya başlandı ( 1929) . Es
ki harflerin kullanılmaması için sert ted
birler alan hükümet 1939'da Latin harf
li alfabeyi de kaldırarak Rus alfabesinin 
kullanılmasını mecbur tuttu. 

Azerbaycan sanat ve mimarisinin ge
lişmesi bölgenin politik ve askeri tari
hiyle çok yakından ilgilidir. Ayrıca Azer
baycan ' ın çok eski zamanlardan beri ba
tı ile dağuyu birbirine bağlayan ticaret 
yolları üzerinde bulunuşu bölgenin mi
mari yapısını etkilemiştir. Özellikle kom
şu ülkelerdeki mimari ve sanat çalış

maları ile oluşan karşılı klı bağlar bura-
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da değerli yapıların ortaya çıkmasında 
etkili olmuştur. 

islam öncesi mimari yapılara daha çok 
bölgede hakim Urartular. Medler ve Pers
ler'in mimari özellikleri yansımıştır. VII. 
yüzyılda müslümanların bölgeyi fethet
meleriyle bu alanda yeni bir döneme gi
rilmiş, cami, medrese ve minare gibi. is
lami mimari eserler inşa edilmiştir. IX ve 
Xl. yüzyıllarda Araplar'ın bölgedeki nüfu
zu zayıflamaya başlayınca küçük beylik
ler ortaya çıktı. Bu beyliklerde mahalli 
sanat ve mimari ekaller hakim oldu. Ba
kü'de Mescid-i Muhammedi'nin Sınık 

Kale (ı 078) denilen taş minaresi bu dö
nemin en önemli mimari eserlerindendir. 

XII. yüzyıldan itibaren kurulan atabeg
liklerden ildenizliler ( 1146-1225), Zengi
ler (1 127-1227) ve Salgurlular (1148-1286) 

kümbet. kule ve kaleler inşa ederek böl
genin mimari açıdan gelişmesine katkı
da bulundular. Nahcıvan'da 1162 tarihli 
Yusuf b. Kuseyr Kümbeti, yine aynı yer
de 1168 tarihli Mümine Hatun Türbesi, 
Meraga'daki Kümbed-i Kımız (1147) dö
nemin göze çarpan mimari yapılarıdır. 
Ayrıca Apşeron yarımadasındaki kule ve 
kale (1232), Berde'de 1322 tarihli küm
bet, Nahcıvan'da Ulucami, Dağıstan'da 

Cuma Camii ( 1368), Apşeron Mardak
yan'da Tübeşah Mescidi ( 1482) ve Saray 
Camii ( 1441) diğer önemli mimari yapı
lardır. Bu devrede Anadolu Selçukluları 
ile Azerbaycan Atabegleri arasında mi-

XII ·XV. yüzyı l la r a ras ında inşa edilm i ş olan Şirva nşahla r Sa
rayı Kü lliyesi - Bakü 1 Azerbaycan 
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mari eserlerdeki karşılıklı etkilenme dik
kati çeker. 

XIV ve XVI. yüzyıllar arasında gelişen 
olaylara bağlı olarak bölgenin sanat ha
yatında yeni bir dönem açıldı. SafevTier'in 
bölgeyi ele geçirmesiyle Tebriz bir kül
tür ve sanat merkezi haline geldi. Ba
kü'deki Şirvanşahlar Sarayı ve Tebriz'de
ki Mavicami (1465) devrin mimari özellik
lerine sahip iki yapısıdır. XV ve XVI. yüz
yıllarda tezhip, minyatür ve hat sanatla
rı dalında Tebriz ekolü en önemli karak
teristik özelliklere sahipti. Bu sahada 
çalışma yapan eh önemli şahsiyetler Sey
yid Ahmed ve Sultan Muhammed 'dir. 
Halk sanatları dalında ise halıcılık, na
kış, işleme, pirinçten mamul alet ve si
lah yapımı oldukça gelişmişti. 

XVII. yüzyılda komşu ülkeler arasında 
bir çatışma alanı haline gelen Azerbay
can ' da mimari gelişme sekteye uğradı 
ise de yer yer mahalli ekailere bağlı ola
rak çalışmalar devam etti. XIX. yüzyıl
dan itibaren ikiye ayrılan Azerbaycan'ın 
kuzeyinde Rus, güneyinde iran mimari 
ve sanatının etkisi görülmeye başladı. 

Bugün Bakü 'deki Azerbaycan Sanat 
Müzesi'nde çeşitli sahalara ait 7000'den 
fazla sanat eseri sergilenmektedir. 
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~ ZiYA MusA BuNiYATov 

IV. MÜSİKİ. 

Türk mOsikisi gelişmesini. başlangıç
tan XVI. yüzyıla kadar farklı coğrafi saha 
ve kültür bölgelerinde hemen hemen ay
nı özellik ve yapıda sürdürmüştür. Bun
da Safiyyüddin el-Urmevi ve Abdülka-

dir-i Meragi gibi büyük müsiki oehala
rının çok önemli tesirleri olmuştur. An
cak XV. yüzyıldan sonra bilhassa Osman
lı sahasında ortaya çıkan temayOller da
ha esaslı bir farklılaşmanın temellerini 
atmış ve özellikle XVI. yüzyıldan sonra 
Orta Asya kökünden belirgin bir biçim
de ayrılmıştır. Bunun sonucu olarak Os
manlı ülkesi dışında kalan Türk muhit
lerindeki mOsiki faaliyeti gelişmesini Os
manlı dünyasındaki çalışmalardan fark
lı yönde sürdürmüştür. Azeri mOsikisi 
de Türk müsikisindeki bu farklılaşma

nın belirgin özelliklerini taşıyan kollar
dan biridir. 

Azerbaycan mOsikisi tarih, teknik ve 
icra bakımından üç bölümde incelene
bilir. 

A) Klasik Musiki. "Meclisi" de denilen 
Azerbaycan klasik mOsikisinin doğusun
da ve batısındaki diğer Türk kavimleri
nin mOsikilerine göre farklı bir tarz ve 
üslübu vardır. Bunlar arasında en önem
lisi makam geçkilerinin (modülasyon) zen
ginliğidir. Azerbaycan müsiki literatü
ründe makam kelimesinin aynı zaman
da "perde" (!ad) manasında da kullanıl
dığını ayrıca belirtmek gerekir. 

Gelişmiş, çeşit ve sayı itibariyle de ol
dukça fazla bir makam sistemine sahip 
olan Azerbaycan mOsikisinde rast, çar
gah, segah, şür, bayati-şiraz, şüşter ve 
hümayun esas makamlardır. Bu makam
lardan her biri de ayrı ayrı şubelerden 
meydana gelmiştir. Azerbaycan mOsiki
sinde kullanılan makamların çoğu "piş
deramed" (bir makama ritmik giriş), "reng", 
"tasnif" (tesnTf) adları verilen makam 
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