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AZERBAYCAN’IN ZANGİLAN İLÇESİNE BAĞLI AGBİL KÖYÜ 1991 YILINDA ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİNİN ARALIKSIZ SÜREN 
BOMBARDIMANINA MARUZ KALMŞTI. ATILAN TOP MERMİLERİNDEN BİRİ BİR ORTAÇAĞ ASKERİNİN GÖMÜLDÜĞÜ HÖYÜK 
OLAN KÜÇÜK BİR TEPEYE İSABET ETMİŞ. MEZARLIKTAKİ ÇOĞU NESNELER PATLAMA SONUCU TAHRİP OLMUŞ, YALNIZCA 
ASKERLERİN BACAKLARINI KORUYAN 4 ADET DİZÇEK ZARAR GÖRMEMİŞ VE BUNLARI KÖY OKULUNUN ÖĞRETMENİ 
AZERBAYCAN ULUSAL TARİH MÜZESİ’NE TESLİM ETMİŞ. 2008 YILINDA İSE AZERBAYCANLI VE İTALYAN RESTORATÖRLERİN 
ORTAK ÇALIŞMALARI SONUCUNDA KALIN KİR TABAKASI VE PAS TUTMUŞ BU DİZÇEKLERİN ALTINDAN ALTIN MOTİFLER VE 
HATTA YAZILAR ORTAYA ÇIKARILMIŞ. 

AKKOYUNLU 
ASKERLERİNİN 
ZIRHLARI

Agbil köyünde bulunan nesne-
ler, 14-15. yüzyılların sonlarına 
ait Akkoyunlu Devleti’nin us-

taları tarafından yapılmış ve askerin 
bacak bölgesini koruyan metal zırh 
takımıydı. Aşağıda Akkoyunlu döne-
minde imal edilmiş ve halen dünya-
nın ünlü müzelerinin koleksiyonların-
da yer alan askeri savunma teçhizatı-
nın bazı örnekleri ele alınacaktır.

Akkoyunlu Devleti (1468-1503), 
“Dede Korkut Kitabı” destanında adı 
geçen Bayundur boyu önderleri ta-
rafından kurulmuştur.  Doğu Ana-
dolu’da ortaya çıkan Akkoyunlular 
Beyliği çok geçmeden Türk boylarının 
katkılarıyla başkenti Tebriz olan bir 

devlete dönüşmüştür.  Devletin ku-
rucusu olan ve daha çok Uzun Hasan 
olarak bilinen Sultan Hasan Bahadır 
(1468-1478), onun oğlu Yakup (1478-
1490) ve soyunu devam ettiren torun-
ları ülkenin kalkınması için büyük işler 
başarmışlar. Kafkas Dağlarından Basra 
Körfezine, Anadolu’dan Afganistan 
sınırlarına kadar geniş bir coğrafyada 
yayılan bu devletin ordusu, doğuda 
Timurlularla ve batıda Osmanlı-
larla savaşarak bölgesinde güçlü 
bir ordu sayılıyordu. Bu şartlarda 
askerleri çok kaliteli silah ve teçhi-
zatla donatan Azerbaycanlı silah-
çıların katkısı son derece büyüktü. 

Akkoyunlu silah ve zırh örnekleri 

dünyanın birçok müzesinde sergilen-
mekte, ancak Uzun Hasan’ın sancağı 
gibi en iyi örnekler Askeri Müze’de 
bulunmaktadır. En büyük müzelerin-
den biri olan Askeri Müze, Osmanlı 
silahlarının yanı sıra Azerbaycan, Orta 
Asya ve doğudaki diğer bölgelerin si-
lahlarından oluşan büyük bir koleksi-
yona sahiptir. 

Akkoyunlular dönemine ait 
Azerbaycan ustalarının çalışma-
ları olan birkaç miğfer Londra’daki 
British Museum’da ve New-York’taki 
Metropolitan Sanat Müzesi’nde bu-
lunmaktadır. Bu miğferler, 15. yüzyı-
lın ortalarında Karakoyunlu Devle-
ti’nin (1410-1468)1  başkenti olduğu 
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dönemlerde Tebriz’de ortaya çıkan 
Turban stilinde (“türban”) miğferler-
dendi. Buradan da 15-17. yüzyıllarda 
İdil’den Osmanlı İmparatorluğu’na 
kadar yaygınlaştırılmıştır.  15. yüzyı-
la ait Turban stilinde miğferlerin 
özellikleri şunlardır: alt kısmı si-
lindirik, üst kısmı küre şeklindedir, 
dekoratif bilya ve yanları kesik ters 
koni ile tamamlanan genişletilmiş 
küresel koni biçiminde başlık, göz 
oyukları, döner burunluk ve zincir-
li plakalı barmitsa (British Museum, 
Envanter No: OA 94 4-13.6; OA+6063 
vb.). Silindirik kısmın küre kısmına ge-
çişi dikey oyuntular ile dekoratif bir 
şekilde tasarlanmıştır. Küre kısmının 
miğferin tepesine geçişi ise Arap ya-
zıları ile motifl erle kaplıdır. Motif ve 
yazılar altın ve gümüş tellerle kombi-
ne edilmiş, bu da miğferin Akkoyunlu 
Devleti’nde üretildiğini kanıtlamakta-
dır. Zira silahları süsleme tarzı ve 
kullanılan malzemeler üretildiği 
yere göre değişiklik gösterirdi. Ör-
neğin, Memlûklular  dönemi Mısır’ın 
silahları altın kakmayla, Akkoyunlular 
ve Safevîlerin silahları altın ve gümüş 
karışık kakmayla, Timurlular, Şirvan-
şahlar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 
silahları ise gümüş kakmayla süsle-
nirdi2. Miğferin alt kısmında perçin-
leştirilmiş dekoratif kaşları olan göz 
oyukları vardır. Burunluk, dikey olarak 
tutturulmuş ve yüzü çapraz darbeler-
den koruyan çelik çubuk şeklindeydi. 
Burunluk küçük bir vidanın yardımıyla 
kaldırılıyor ve indiriliyordu. Miğferin 
kenarları boyunca “barmitsa” (Arapça 
“barm” kelimesinden geliyor) denilen 
örme zincirin tutturulduğu ufak de-
likler var. “Barmitsa” küçük halkalardan 
örülürdü ve ilikliyken yüzün bir kısmı-
nı, boğazı, boynu ve kısmen omuzla-
rı koruyordu. Dresden Müzesi’ndeki 
Turban stilinde miğferler, ayrıca 15. 

yüzyıla ait Tebriz minyatürleri, barmit-
sanın çelik plakalarla daha da güçlen-
dirilebileceğini gösteriyor. Metropo-
litan Sanat Müzesi koleksiyonunda 
Akkoyunlu Devleti’nde imal edilmiş 
savaş maskesi de bulunmaktadır3. 
Bu dönemde savaş maskeleri yalnızca 
soylular sınıfının miğferlerinde olurdu. 
“Kitab-i Dede Korkut” destanında sa-
vaş maskesi “nigab” olarak adlandırıl-
maktadır4. Metropolitan Müzesi’ndeki 
maskeli miğfer, maskeleri tutturma 
prensibinin yeniden yapılanmasına 
olanak sağladı. Bu çelik maske miğ-
ferin alt kenarına öne ve yukarıya 

doğru hareketiyle maskeyi kaldıran ve 
indiren ilikler ile tutturulmuştur. Mas-
kenin çene kısmında muhtemelen 
kordon için gerekli ilik tutturulmuş. 
Bu halkadan geçirilen kordon miğfe-
rin tepesine geçirilir ve maskenin dik 
kalmasını sağlıyordu. Burunluğa kı-
yasla maske daha pahalıydı, ama aynı 
zamanda daha güvenli bir unsurdu. 
Bu miğferin maskesi erkek yüzü şek-
lindedir – ustalıkla yapılan kalın kaşlar, 
çıkıntılı burun, geniş burun delikleri, 
uzun bıyıklar. Moskova Kremlin Dev-
let Cephaneliği’nde bulunan birbirine 
benzeyen iki miğferin maskeleri ku-

"Turban" stilinde Akkoyunlu Asker Miğferi. 
(Metropolitan Müzesi)
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rumun uzmanlarına (N. V. Pyatısheva 
vb.) göre açıkça Türk tipidir5.

Yukarıda bahsedilen British Mu-
seum ve Metropolitan Sanat Müze-
si’ndeki miğferler “Akkoyunlu Devleti 
Savaş ve Merasim Miğferleri” başlığı 

altında sergilenmektedir. Moskova 
Devlet Cephaneliği’nde bunun gibi 
miğferler “Maskeli miğfer, İran, 15. 
yüzyıl”olarak belirtilmekte, oysa bilin-
diği üzere, 15. yüzyılda “İran” adlı bir 
devlet yoktu, o bölgede Karakoyun-

lu ve Akkoyunlu devletleri vardı. Bir-
kaç Rus araştırmacı (M. V. Gorelik vb.) 
“Kuzey-batı İran’daki miğferlerden” söz 
ediyor, oysaki Güney Azerbaycan de-
nilmesi doğrudur. Dresden Müzesi’n-
de Turban stilindeki miğfer için “Türk 
ve Fars tipi”6 tabiri kullanmakta, bu da 
bize göre “üçgenli kare” tabiri kadar 

"Turban" stilinde Akkoyunlu Asker 
Miğferi. (Metropolitan Müzesi)

Akkoyunlu savaşcısı. 
(Metroplotian Müzesi)

Akkoyunlu Zırh ve Miğferi
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absürddür.  R. Robinson ise böyle bir 
miğfer için “15. yüzyıla ait Tatar tarzı 
Fars miğferi” şeklinde muğlak bir ifade 
kullanmıştır.7

Turban stilindeki miğferler 
Azerbaycan’da 15-16.  yüzyıllarda 
ağır silahlı askerlerin başlıca aracı 
olup Orta Çağ doğu miğferlerin 
en gelişmiş örneğini teşkil etmek-
tedir. Bu miğferlerin Azerbaycan’da 
imal edilmesi Orta Çağ’da silah zana-
atı, silah ve teçhizat üretiminin yük-
sek gelişim düzeyini göstermektedir. 
Çağdaş Türk, Orta Asya ve Rus araş-
tırmacılarının kabul ettikleri görüşlere 
göre Akkoyunlu Devleti’nin ustala-
rının çalışmaları sadece bir sonraki 
Safevîler döneminin silah üretimi 
düzeyini büyük ölçüde etkilemek-
te kalmamış, aynı zamanda Rus, 
Orta Asya ve Osmanlı silahtarları-
nın işçiliğine da yansımıştır. Akko-
yunlu komutanlarının silah ve zırh 
takımlarının başlıcası “Cavşan” idi, 
yani halkalı ince katmerli zırhtı. 
İstanbul Askeri Müze’de Uzun Ha-
san’ın “cavşan”ı ve oğlu Yakup’un 
iki “cavşan”ı bulunmaktadır8. İlki 
(Envanter No: 4331-2) çelik halkalar-
dan örülmüş bir gömlek şeklindedir. 
Gövde ve göğüsün alt kısmı, yanları 
ve sırt bölgesi çelik plakalarla korun-
muştur.  Zırh, sarımlı gömlek şeklinde 
yapılmış olup halka halka örülmüş ya-
kalı ve kısa kolludur. Arka tarafından 
eteğinde eyerde oturmayı kolaylaştı-
ran yırtmaç, önünde ise zırhın askerin 
vücuduna oturtulması için çelik ilikler 
vardır. Zırhın tüm plakaları büyük bir 
ustalıkla halkalı bir bütün olarak örül-
müştür. Ön ve yan plakaları bitki mo-
tifl eri ile süslenmiş, sırt plakalarda ise 
“Assultan al-adil Hasan Bahadır” (“Adil 
hükümdar Hasan Bahadır”) yazısı iş-
lenmiştir. Plakalar titizlikle cilalanmış, 
motif ve yazılar ise çentikli çizgilere 

Agbil Köyünde Bulunmuş Dizçek 
(Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi)

Akkoyunlu Maskeli Savaş Miğferi. (Metropolitan Müzesi)
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doldurulmuş ince gümüş ve altın tel-
lerle yapılmıştır.

Sultan Yakup’un zırhı (Envanter 
No: 16462) pek fazla ayrıntı içer-
mektedir. Önünde dört deri kopça 
ile sabitlenen sekiz plaka, daha dört 
çelik kopça kanca şeklinde zırha tut-
turulmuştur. Yazılardan “Sahib-i Amir 
Yakup al-Gazi” (“Galip, Emir Yakup’a 
aittir”) okunmaktadır. Sultan Yakup’un 
ikinci zırhında (Envanter No: 4339-2) 
Hz. Muhammed’i öven ve Yakup’u 
“Araplar ve Acemlere (yani İranlılara) 
yol gösteren Türk Sultan” olarak nite-
lendiren uzun bir yazı yer almaktadır, 

Anlatılan örme zincir zırhları 
“cavşan” (Farsça), “couşan” (Arapça), 
“saiyarak” (Türkçe) olarak adlandırıl-
maktadır9. Tarihçi İbn-i Rüşd (10. yy.), 
şairler Mucireddin Beylekani ve Ni-
zami Gencevi (12-13. yy.) tarafından 
verilen bilgiler, ayrıca Derbent ve 
Beylekan’da bulunan zırh plakaları, 
zırhların Azerbaycan’da 9. yüzyılın 
sonlarından itibaren kullanıldığı-
nı göstermektedir. Haçlılarla savaş-
lara katılan Üsame İbn Munkız (12. 
yy) kendi hatıralarında bu zırhı çok 
yüksek değerlendirmektedir. Tarihçi 
Şerafeddin Yezdi (14-15. yy), en iyi 
zırhların Şirvanşahlar Devleti’nin 
içinde olan Zirihgeran köyünün 
(köyün adı kelimesi kelimesine çevi-
rilidiğinde “zırh üreticileri” anlamına 
geliyor) ustaları tarafından imal 
edildiğini ve hatta bu köyden geçen 
Timurlenk’e “cavşan” armağan edildi-
ği belirtiliyor10. Azerbaycan’da Nizami 
Gencevi’nin 1525 tarihli “Hamse” Teb-
riz el yazılarından esinlenerek yapıl-
mış “İskender’in Darius’a Karşı Savaşı” 
adlı minyatür zırhların ağır süvari ve-
yahut üst subayların giydiklerini ka-
nıtlamaktadır. Araştırmacılara göre, 
bu zırhın Rusça adı olan “yuşman”, 
aslında “cavşan” kelimesinden türe-

miş ve “cavşan” – “couşan” – “yumşan” 
– “yuşman” şeklinde değişimlere uğ-
rayarak oluşmuştur11. 

Zırhlar, dizçek zırh ve kolçak zırh-
lar (bacak ve kolları korumak üzere) 
gibi koruma parçalarla tamamlanırdı. 
İstanbul’daki Askeri Müze’de Akko-
yunlu hükümdarı Sultan Yakup’un adı 
yazılı olanlarla birlikte Azerbaycan us-
taların yaptığı dizlik, dizçek ve kolçak 
takımları bulunmaktadır (Envanter No: 
16387; No: 22517; 13292; 14445-12; 
4475-4; Envanter No: 1/А-4-11/С-8)12. 
Yakup’un dizçeklerı halkalarla birleşti-
rilmiş ve baldırı kaplayan üç çelik pla-
kadan oluşmaktadır. Bunlar oymalı or-
yantel motifl er ile süslenmiş, üstelik en 
büyük motifl er çentikli hatlara işlenmiş 
ince altın ve gümüş tellerle yapılmıştı. 
Kabartmaların üzerinde sahibinin adı 
ve ustanın damgası oyuludur. Dizlik-

ler yuvarlak çelik diz kapağı, ona tut-
turulmuş bacağın üst kısmını koruyan 
örme zincir ve halkalarla birleştirilmiş 
uzunca çelik plakalar şeklinde baldırı 
kaplayan zırhtan ibarettir. Zırhın üzeri-
ne Sultan Yakup’un damgası olan çelik 
plaka tutturulmuştur. 

Yine İstanbul’da Askeri Müze’de bu-
lunan Sultan Yakup’un kolçağı iliklerle 
birleştirilmiş ve kolun ön kısmını ko-
ruyan üç çelik plakadan oluşmaktadır. 
Bunlar oyma oryantal motifl erle süs-
lenmiştir. Plakaların alt kısımlarına eldi-
ven şeklinde kesilmiş kumaş eklenmiş-
tir. Kumaşa ince örme zincir dikilmiştir. 
Böyle bir “eldiven” elleri korumak içindi. 
Aynı usta tarafından tek bir stilde üre-
tilmiş dizçek, dizlik ve kolçaklar sanatın 
en iyi örneğini teşkil etmektedir. 

Böyle bir zırh takımı 1524 tarih-
li Tebriz el yazılarındaki Firdevsî’nin 

Akkoyunlu Savaşcıları 
(Tebriz Minyatürü, XVI yy)
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Şehnâme’sinden esinlenerek çizilmiş 
“Piran’ın Ölümü”, “Manuçehr Savaş 
Alanından Dönüyor”, “Feramurza’nın 
Behmen ile Mücadelesi” ve başka 
minyatürlerde tasvir edilmiştir13. 

Makalenin başında Agbil köyünde 
bulunan 4 dizçekten bahsedilmişti. 
Bu Azerbaycan’da imal edilen dizçek-
lerın iki çift olduğu nasıl anlaşıldı. (En-
vanter No: 3082 – sağ ve sol, Envanter 
No: 3083 – sağ ve sol). Dizçeklerin her 
birisi bir geniş ve birbiriyle çelik hal-
kalarla birleştirilmiş iki dar çelik plaka-
dan ibaretti. Geniş plakaların kenarları 
boyunca (diz kısmı hariç) delikler ya-
pılmış ve bu deliklerden çelik halkalar 
geçirilmiş. Geniş plakaların yandan ve 
önden görünen şekli baldırı yandan 
ve kısmen önden ve arkadan korudu-
ğunu gösteriyor. Dizçeği asker giyer-
ken demir kayışlarla ayağında iliklerdi. 
Buna benzer dizçekler Metropolitan 
Müzesi’nde ve Rusya Devlet Tarih Mü-
zesi’nde (Moskova, RDTM, Envanter 
No:  7851) bulunmaktadır. 

Böylece 15. yüzyıla gelindiğinde 
Azerbaycan’da Moğol hâkimiyeti 
döneminde meydana gelen yeni-
liklerle birlikte Moğol dönemi ön-
cesi silah üretiminin en iyi örnek-
lerini içeren ağır silahlı süvarinin 
teçhizatı oluşmuş. Bu takım, miğfer, 
zırh, gövde ve uzuvların savunmasız 
kısımlarının korunması için ek parçalar 
ve kalkandan ibaretti. Çoğu müzede 
bahsedilen askeri malzemeler ayrı ayrı 
sergilenmekte, sadece Metropolitan 
Müzesi’nde tam donanımlı Akkoyun-
lu süvarisinin mankeni sergilenmek-
tedir14. At zırhı ve süvari zırhı Giovanni 
Morosini’nin özel koleksiyonundan, 
miğfer Roger Vakfı tarafından, kalkan 
ve balta ise George Stone’nun özel 
koleksiyonundan müzeye verilmiş 
(Metropoliten Müzesi, Envanter No: 
04.3.208, 36.25.610, 36.25.1829). 

Akkoyunlu Devleti döneminde 
ustaların ürettiği savunma teçhizatı 
zanaatçılığın başyapıtı olup Ortaçağ 
Azerbaycan’ında silah işi, metal işle-
me ve mücevher sanatının yüksek 
gelişmişlik düzeyini açık bir şekilde 
göstermektedir. 

Yazar, Alaska Arkeoloji Müzesi (ABD) 
çalışanı Yevgeniya Annenkova’ya British 
Museum ve Metropolitan Sanat Müze-
si’nden temin ettiği fotoğrafl ar için te-
şekkür eder. 
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