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inan mak ta dır. Ta liş ler esas ola rak Gürgen rûd, Esâlim, Ta lişDo lab ve Ma sal’da 
(Mâsûle/Masal-Şandarman) ya şar lar. Taliş, Ta vâ liş, Ta li şan ola rak ad lan dı rı lan bu ke sim ta rihî dö nem ler de Gîlân, Dey lem, Dey le man adı al tın da Azer bay can’da idarî bir böl gey di. Bun dan do la yı Ta liş adı hem bir et nik gru bun hem de bu gru bun ya şadı ğı coğ raf ya nın is mi ol muş tur. Aras barân böl ge si de kıs men Ta liş böl ge si ne gi rer. Ta liş top rak la rı nın bir bö lü mü Azer baycan sı nır la rı için de kal mak ta dır. Arap ça kay nak la rın da bu ra sı Tay la san di ye anı lır, ay rı ca Ta liş ler’in Gür gen idarî böl ge sin de ya şa dık la rı be lir ti lir. Ta liş ler ise kendilerine To lış der ler.Ta liş ler, TürkSa fevî Dev le ti’ni ku ran Kızıl baş ka bi le bir li ği ne ka tı lan tek Fars ça ko nu şan halk tır. Bu ter cih le riy le si ya sal, sos yal ve özel lik le eko no mik yön den komşu böl ge halk la rı na üs tün lük sağ la mışlar dır. Rus lar’ın güç len me sin den son ra 
1722 Kaf kas se fe ri nin ar dın dan Ta liş bölge si Rus lar’ın eli ne geç ti, an cak 1732’de Rus lar’la Sa fevîler ara sın da ya pı lan Reşt Ant laş ma sı ile ye ni den Sa fevî yö ne ti mi ne gir di. Nâ dir Şah dö ne min de (1736-1747) Ta liş Han lı ğı’nda Sa fevî nes lin den olan Erde bil li Sey yid Ab bas güç len me ye baş la dı. İran’da baş gös te ren ka rı şık lık lar es na sında Sey yid Ab bas, Len ke ran’a git ti, Nâdir Şah’ın hâki mi ye ti ni ta nı dı, Nâ dir Şah da onu resmî bir fer man la Ta liş ha nı ilân et ti. Sey yid Ab bas’ın oğ lu Ce mal’i (Ka ra Han) onun hiz me ti ne gön der di. Ta liş o sı ra lar da Uca rud, Deş tend ve Uluf ma hal le le rin den mey da na gel mek tey di. Nâ dir Şah’ın ölümün den son ra Şe ki, Ba kı, Ku ba, Şir van, Ka ra bağ, Gen ce, Ta liş han la rı ve Ilı su Sultan lı ğı ba ğım sız lık la rı nı ilân ede rek İran ve Rus ya kar şı sın da Os man lı Dev le ti’nden yar dım al ma ya ça lış tı lar. Sey yid Ab bas Han’ın ölü mü nün ar dın dan oğ lu Ce mal 
1747’ de VI. Cemâled din Mir za Bey unva nıy la han lı ğın ba şı na geç ti ve da ha çok Ka ra Han ola rak ta nın dı. Onun dev rin de han lık si ya sal ve eko no mik ge liş me kaydet ti ve dâimî or du teş kil edil di. Ay rı ca Sa fevî sal dı rı la rın dan ko run mak ama cıy la han lı ğın mer ke zi Len ke ran’a ta şın dı, şe hir ka le du var la rıy la çev ril di ği gi bi bu ra ya kültü rel ve ti carî bir hü vi yet ka zan dı rıl ma ya ça lı şıl dı. O dö nem de Len ke ran mer kez li han lık Esâlim, Gür genrûd, As ta ra, Vil gic, Zu vand, Ça yi çi, Len ke ran, Di ri ği, Uluf, Dest vend (Erkivan) Uça rud ve Mu ğam olmak üze re on bir ma hal le den olu şu yor du, han lı ğın nü fu su da 15.502 ki şi den iba ret ti 
(Memmedova,VII,102-104). Ka ra Han dış 

ma dır (Tahran1355hş.,1388hş.). Eser Ah med Ceb bâ rî – Fer heng Re câ yî (Ahmad
Jabbari–FarhangRajaee) tara fın dan Is lam 

and Ow nership adıy la İn gi liz ce’ye tercü me edil miş tir (Lexington1983). 5. Ci-
hâd ve Şe hâ det (nşr.MuhammedHanîf
Nejâd,baskıyeriyok,1357hş.;Tahran
1359hş.;Houston1365hş./1986). 6. Şe-
hâ det ve Şûrâ. Tâ le kå nî’ nin cu ma hut bele ri ni içe rir (Tahran1358hş.). 7. Ders hâ-
yi Æurßâ nî (Tahran1386hş.).
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Azerbaycan’da
XVIII.yüzyýldakurulan

birhanlýk.
˜ ™

1736 yı lın da Azer bay can’ın gü ney do ğusun da (günümüzdeİransınırlarıiçinde) Ta liş dağ la rı, Ha zar de ni zi ve Mu gan çö lü ara sın da ku rul muş olup Gîlân, Er de bil, Kara dağ, Ce vad han lık la rı ve Sal yan Sul tanlı ğı ile sı nır daş tı. Han lı ğın baş şeh ri ön ce As ta ra, da ha son ra Len ke ran ol du. Bu se bep le Len ke ran Han lı ğı di ye de bi li nir. Ta liş böl ge si nin adı İs ken der ef sa ne si nin Er me ni ce bir çe vi ri sin de geç mek te dir. Tali şan ise (Taliş’inFarsçaçoğulu) Ha zar’ın gü ney ba tı sı nı ifa de eder. Ta liş adı nın Kadus ol du ğu da be lir til mek te dir. Bun lar es ki de vir ler de İran’ın ku zey böl ge le rin de otu ran ka la ba lık bir top lu luk tur ve ta rih te Ka duş lar di ye zik re di lir ler. Ba zı araş tır macı lar Ta liş ler’in Türk so yun dan gel di ği ni id dia et mek te dir. Ta liş ler ise ken di le ri nin Cen giz Han’ın Ta liş adın da ki ku man danı ta ra fın dan bu böl ge ye ge ti ril dik le ri ne 

ga ran tör lük gö re vi ni ye ri ne ge ti re cek ti 
(a.g.e.,s.171-173).Bu ara da Tâ le kå nî’ nin ile ri sür dü ğü bir kı sım dü şün ce ler de muh te me len or ta ya çı kan şart la ra gö re ba zı dö nüş ve ya deği şik lik le rin gö rül dü ğü de be lir til me li dir. Me selâ 1979 yı lı ba ha rı na ka dar âlim le rin ak tif si ya se te ka tıl ma sı ge rek ti ği ni söyler ken bu ta rih ten son ra si ya set le iç içe olan ule mâ yı açık ça eleş tir miş, on la rın bu ha re ket le riy le di ni po li ti ka ya ka rış tır dık ları nı ifa de et miş, ulemânın ger çek ye ri nin si ya set de ğil ca mi ler ol ma sı ge rek ti ği ni söy le miş, ay rı ca ulemânın si yasî ma kamla ra gel me yi ka bul et me si nin top lum da mev cut olan prob lem le ri da ha da arttı raca ğı nı id dia et miş tir (a.g.e.,s.300,306). Onun ha yatı bo yun ca sa vun du ğu düşünce le re ay kı rı olan bu du rum, ye ni kuru lan cum hu ri ye tin ta kip ede ce ği si yase ti ra hat lat ma ve ya kı sa bir sü re için de ol sa si ya se tin ger çek yü zü nü gös ter me amacı na bağ la na bi lir. Ay rı ca yi ne in kılâbın ger çek leş ti ril me si nin ar dın dan Hu mey nî ta raf tar la rıy la Tâ le kå nî ve Şerîat medârî men sup la rı ara sın da ki uyuş maz lık la rın ken di si ni böy le bir dü şün ce ye sev ket miş ol du ğu da söy le ne bi lir. Zi ra bu dö nem de Şerîat medârî ile uz laş tı ğı gö rü len Tâ lekå nî bir çok ku ru luş ta ra fın dan yegâne cum hur baş ka nı ada yı ola rak gö rü lü yordu (a.g.e., s. 309).

Eserleri. 1. Per tevî ez Æurßân. En önem li ese ri olup 19631978 yıl la rı arasında ka le me alı nan ha cim li bir tefsirdir. Ha zır lan dık ça cilt le ri neş re di len eserin di ğer tef sir ler den far kı, hal kın ko lay ca an la ya bil me si için ke li me açık la ma la rının ba sit bir tarz da ya pıl mış ol ma sı, toplumun kö tü lük ler den sa kın ma sı yo lun da Kur’an’dan ay dın la tı cı dü şün ce ler or ta ya koy ma sı, ki şi le rin ira de ve fi il le rin de hür ol duk la rı nı be lir te rek so rum lu luk duy guları nı güç len dir me ye özen gös ter me si dir (I-
VI,nşr.SeyyidMuhammedMehdîCa‘fe-
rî,Tahran1358hş.,1386hş.,1390hş.). 
2. Mušad di me tü Ten bî hi’l-üm me ve 
ten zî hi’l-mil le. Mu ham med Hü se yin enNâ î nî’ nin Ten bî hü’l-üm me ad lı ese ri nin uzun bir mukad di me ve açık la ma lar la birlik te neş ri dir (¥ükûmetezNa¾ar-iİslâm, 
Tahran1955,1982,8.bs.). 3. Te mer küz 
ve £Adem-i Te mer küz-i Mer ci£iyyât ve 
Fet vâ. Mercii taklîd ile fet va ko nu la rı nın ele alın dı ğı eser, ta nın mış ba zı âlim le rin ya zı la rı nın da bu lundu ğu Ba¼¦î der Bâre-i 
Mer ci£iy yet ve Rû¼âniy yet ad lı der le me ki tap için de ya yım lan mış tır (Tah ran 1341 

hş.,s.201-213). 4. İs lâm ve Mâ li kiy yet. İs lâm’da mülkiyet hak kı na da ir bir ça lış
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Han 18041813 Rusİran sa va şı nın başlan gı cın da İran yan lı sı bir po li ti ka iz le di ve 
1806’ da Ge ne ral Tsit si anov’un Ba kü’de öldü rül me sin den son ra Ba kü Ha nı Hü se yin Ku lu Han’a hi ma ye imkânı sağ la dı. Fa kat İran bir lik le ri 1809 Ey lül ayın da Len ke ran’ı yağ ma la dı. 1812 Ağus to sun da İran or dusu nun Ta liş top rak la rı nı ele ge çir me si Mîr Mus ta fa Han’ı ye ni den Rus lar’a ya kın laştır dı ve Rus lar’la bir lik te Ga mi şa van’a çekil di. İran lı lar bu ra da Er ki van, As ta ra ve Len ke ran’da ka le ler yap tı. Ar dın dan Kat leya revs ki ku man da sın da ki Rus lar, Er ki van’ı ve1 Ocak 1813’te Len ke ran’ı aldı; Ka çarlar’ın Rus lar’la yap tı ğı Gü lis tan Ant laş ma sı ile Ta liş Han lı ğı’nın bü yük kısmı Rus lar’ın eli ne geç ti. Mîr Mus ta fa Han 1814 yı lı Tem mu zun da öl dü. Ye ri ne bü yük oğ lu Mîr Ha san Han geç ti. Mîr Ha san Han, 1826’da top rak la rı nın üç te iki si ne Rus lar’ca el konul ma sı üze ri ne ka ça rak İran’a sı ğın dı.18261828 Ka çarRus sa va şı es na sın da Mîr Ha san, Ab bas Mir za ile bir lik te ha reket ede rek Rus lar’ın Len ke ran’dan çe kilme si ni sağ la dı. An cak han lık 1826’da il ga edil di, İran bir lik le ri de 1827’de bu ra dan ay rıl dı. 22 Şu bat 1828’de im za la nan Türkmen çay Ant laş ma sı’nın 4. mad de si ne gö  re Len ke ran Han lı ğı Rus lar’da kal dı. Ha san Han ise iki dev le tin uz laş ma sı na ra zı olma dı ğın dan di re niş gös ter me ye ça lış tıy sa da an laş ma ge re ği İran’a tes lim edil di ve hap se atıl dı. Da ha son ra İran’dan ka ça rak 
5 Mart 1831’de As ta ra’ya git ti. Bu ra dan Len ke ran’a geç ti ve hal kın da ka tıl dı ğı isyan ne ti ce sin de 27 Mart’ta Len ke ran’ı ele ge çir diy se de 31 Mart’ta ter ket mek zorun da kal dı. Ar dın dan Ka çar lar’a tes lim ol du ve Feth Ali Şah ta ra fın dan ze hir le tile rek öl dü rül dü.Bu gün kü Ta liş’in mer ke zi 1955’te kurulan Ta vâ liş (Haşaber) şeh ri dir. Haziran 
1993’ te Krem Ham ba ta ov, Len ke ran böl ge sin de hal kı is ya na da vet et ti, Ta lişMu gan Cum hu ri ye ti’nin ku rul du ğu nu ve hal kın % 10’unu tem sil et ti ği ni bil dir di. Bu is yan gi ri şi mi bas tı rı lın ca 24 Ağustos 
1993’ te Ham ba ta ov kaç tıy sa da da ha son ra ya ka lan dı, ar dın dan ha pis ha ne den ka ça rak Mos ko va’ya git ti. Ta liş/Len ke ran Han lı ğı’nın eko no mi sin de zi ra at, özel lik le de çel tik, arı cı lık, ipek ve hay van cı lık öneml i yer tut mak tay dı. Len ke ran’da do kuz han, üç ca mi, Div, Kız, Da ger ve Ra ma ğaç kalele ri var dı. Gi lek çe’ye ya kın olan Ta liş çe, İran’da ko nu şu lan Ârî dil le ri nin ku zey ba tı ko lu na bağ lı dır ve İran’la Azer bay can’da yak la şık 200250.000 ki şi ta ra fın dan konu şul mak ta dır. Ta liş ler’in nü fu suy la il gi li 

si ya set te Rus ya’ya mey let ti, bu da İran ta raf ta rı ba zı han la rı ve özel lik le Gîlânlı Hi dâ yet Han’ı ra hat sız edi yor du. 1768’de Hi dâ yet Han 12.000 ki şi lik bir or duy la Taliş’e gir di. Şin dan Ka le si’ne çe ki len Ka ra Han bir sü re mu ka ve met et tiy se de sonun da tes lim ol du. Hi dâ yet Han onu fidye kar şı lı ğın da ser best bı rak tı. Ar dın dan Ka ra Han, Gîlân teh li ke si ne kar şı yar dım al mak için Ku ba ha nı na el çi gön der di ve Ku ba Ha nı Feth Ali Han’la iş bir li ği yap maya baş la dı. An cak 1785 yı lı na ge lin di ğin de Ka ra Han, Ku ba ha nı nın va sa lı ko nu mu na düş tü. Feth Ali Han’ın ölü mün den son ra Len ke ran han la rı ba ğım sız bir si ya set iz leme ye baş la dı. Ka ra Han’ın ve fa tı nı mü teakip 1786’da oğ lu Mîr Mus ta fa han ol du. İran’da Ka çar lar’ın hâki mi ye ti ele al ma sı ve Ağa Mu ham med Şah’ın et kin li ği ni arttır ma sı as kerî ba kım dan za yıf olan han lık için bü yük teh li ke teş kil et mek tey di. Ağa Mu ham med Şah’ın han lı ğın iş le ri ne müda ha le et me si üze ri ne Ta liş ha nı da kar şı stra te ji ola rak Ağa Mu ham med’in kar de şi Mur ta za Ku lı Han’ı Ku ba ha nıy la bir lik te des tek le di. An cak Ağa Mu ham med’in iç mü ca de le den güç le ne rek çık ma sı üze ri ne 
1792’de Mîr Mus ta fa Han, Rus Ge ne ra li Gu do viç’e el çi gön der di ve Pe ters burg’la dip lo ma tik iliş ki kur ma ya ça lış tı (a.g.e., 
VII,105-106).İran’la olan mü ca de le da ha son ra ki yıllar da da sür dü ve Ağa Mu ham med Şah’ın 
1795’te Ta liş’e hü cu mu nun are fe sin de Mîr Mus ta fa Han, Rus ya’ya me yil li Âze rî hanla rı na mek tup ya za rak on la rı İran’a karşı bir lik te mü ca de le et me ye ça ğır dı, Ağa Mu ham med Şah’ın 1795 yı lın da Ta liş’e sal dı rı sı üze ri ne de Sa rı Ada’ya çe kil di, İran or du su nun dö nü şün den son ra Ta liş’e geldi. Ye ni bir İran sal dı rı sın dan kork tu ğu için 
1795 Ey lü lün de Kaf kas ya’da ki Gu do viç’e, ekim de de Pe ters burg’a he yet gön de rip Rus lar’dan hi ma ye is te di. Pe ters burg’a gi den Ker belâlı Ese dul lah Bey, 12 Mart 
1796 ta ri hin de II. Ka te ri na’ya Mîr Mus ta fa Han’ın hi ma ye is te ği ne da ir mek tu bu nu sun du. Bu ara da ye ni İran Şa hı Feth Ali Şah (BabaHan), Kaf kas han la rı na gön derdi ği bir fer man da han la rın ken di ne tâbi ol ma sı nı is te di. Mîr Mus ta fa Han da Ey lül 
1797’ de ken di ne tâbi olan han lar dan bi ri gi bi gö rün dü (a.g.e.,VII,107-108). An cak Rus lar’dan yar dım is te ği ni sür dür dü ve 
26 Ara lık 1802’de im za la nan Ge or gi evsk Ant laş ma sı ile ta ma men Rus hi ma ye sine gir di. 1803’te Şa ma hı Ha nı Mus ta fa Han’ın sal dı rı sı nı ön ce den ha ber ala rak onu püs kürt me yi ba şa ran Mîr Mus ta fa 

ola rak tes bit edi le bi len ve ri ler 1922 yı lıyla baş la mak ta dır. O yıl Azer bay can’da ki Ta liş ler’in sa yı sı 75.824’tü. 1926’da bu sa yı 77.300’e ve 1939’da 87.500’e yük seldi. Fa kat 1959’da ana di li Ta liş çe ola rak zik re di len le rin sa yı sı 10.500 ki şi ka dar dı. Bun lar 1970 ve 1979 sa yım la rın da Sov yetler’ de ki halk lar lis te sin den çı ka rıl mış lar dır. 
1989’da Ta liş ler’in nü fu su 21.200, 1999 yılın da ise 76.800 ola rak be lir til di. Ba zı la rı na gö re Ta liş ler’in nü fu su Azer bay can’da bugün 200250.000 ci va rın da dır. Ta liş ler’in ya şa dı ğı bir di ğer ül ke ise İran’dır. 1978’de bu ül ke de yak la şık 90.000 Ta liş li ya şa maktay dı. Gü nü müz de bu sa yı nın da ha faz la ol du ğu tah min edi le bi lir.
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XVI. yüz yı lın or ta la rın da asıl adı Se bold von Pri bach olan Ter cü man Mah mud’un Türk çe yaz dı ğı eser, Ma car tarihi nin ilk dö ne min den baş la ya rak 1526’da 


