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YApIlAN ArAŞTIrMAlAr SONuCuNDA MOSKOvA KrEMlİN SİlAH KAMArASI, 
DEvlET ErMİTAj MüzESİ (ST. pETErSburG), METrOpOlİTEN MüzESİ (NEw 
YOrK), brİTANYA MüzESİ (lONDrA) vE bAŞKA üNlü MüzElErDE OrTAÇAğ Dö-
NEMİNE AİT AzErbAYCAN SİlAHlArININ buluNDuğu TESpİT EDİlMİŞTİr (1). 
DAHA SONrAKİ DöNEMlErDE İSE TürKİYE vE AzErbAYCAN ArASINDA YOğuN 
İlİŞKİlErİN GElİŞMESİYlE TürKİYE MüzElErİNDE DE ArAŞTIrMA OlANAKlArI 
DOğMuŞTur. bu SAYEDE üzErİNDEKİ YAzIlArDAN ŞİrvANŞAHlAr’A (861-1538) 
AKKOYuNlu’lArA (1468-1503) vE SAfEvİlEr’E (1501-1736) AİT OlDuğu TESpİT 
EDİlMİŞ SİlAH örNEKlErİ OrTAYA ÇIKArIlMIŞTIr. bu MAKAlEDE XIv–Xv. YüzYIl 
ŞİrvANŞAHlAr DEvlETİ SAvAŞÇIlArINA AİT vE İSTANbul ASKErİ MüzESİNDE 
KOruNAN SİlAHlArDAN bAHSEDİlECEKTİr. ŞİrvANŞAHlAr DEvlETİ (861-1538) 
buGüNKü AzErbAYCAN TOprAKlArINI KApSAMIŞ, KuzEY SINIrlArI DErbENT’E 
KADAr uzANAN bİr DEvlETTİ.

Geleneksel Sanatlar

Şirvan silahlarının örneklerin-
den biri çelik halkalarla dokun-
muş yakalıklı ve kısa kolluklu 

salıncak halattır. (Ask.Müze, env. no: 

21300) karın, göğüsün aşağı kısmı, 
yan ve sırt kısımlar çelik levhalarla 
korunmuştur. 15 ön ve yan levhalar 
beş dikey grup halinde dışa doğru 
çıkmıştır. Ön levhalar az kabarmıştır, 
yukarı yan levhalarda koltuk altı boş-
luklar vardır. Önde tokalı 7 deri kayış 
vardır ve zırh, bu tokalarla savaşçı-
nın vücuduna sabitlenir. Sırt levha-
ları yakalıktan bele kadar beş dikey 
grup halinde uzar. Üzeri yazılmış 
borucuk şekilli çelik levha önde sağ 
taraftan sabitlenmiştir. Tüm levhalar 
dikkatle işlenmiş, cilalanmış, nakışlar 
ve yazılar önceden çizilmiş hatlar 
üzere doldurulmuş ince gümüş tel-
lerle işlenmiştir. Yan ve ön levhalar 
bitki nakışlarıyla süslenmiştir. Aynı 
zamanda  sırt levhalarda da yazılar 
vardır ve açık bir şekilde ustanın 
adı “Usta emrah” ve sipariş verenin 
adı “el-emir el-azam sahiv es-seyf 
ve celal el-dünya ve al-din zamin 
kaykubad bahadur” okunabilmekte-

dir. Bu ad 1317-1344 yıllarında taht-
ta olmuş Şirvanşahlar hükümdarı I. 
keykubad’ın tam unvanıdır. Bu hü-
kümdarın döneminde Moğol istilası 
tedricen sona erdirilmiştir. 

Müzede XV. yüzyıla ait olduğu 
düşünülen ve bazı detayları ile se-
çilen bir zırh bulunmaktadır (Ask.M., 
env.no: 16376). Bu zırhın önünde 
sekiz levha vardır ve bunlara 4 adet 
kanca şeklinde çelik bağlarla bağ-
lanmıştır. Sırt kısmı 24 levhadan iba-
rettir ve 7 sırada dizilmiştir. Ön levha-
larda ustanın (“Mahmut gardan”) ve 
padişahın unvanı “Sahibi-ha ve mali-
ki-hu sultan halilullah bahadur al-a-
zam” ismi okunmaktadır. Şirvanşah 
I. halilullah ülkenin bütünleşmesini, 
ekonomik ve kültürel refahı için çok 
şeyler yapmış ve 1418-1464 yılların-
da ülkeyi yönetmiş bir padişah idi.

Yukarıda bahsedilen zırhlar “cev-
şan”  (Farsça), “couşan”  (Arapça), 
“sai-yarak” (Türkçe) olarak bilinmek-

Şirvanşah I. Keykubad’ın zırhı (XIV. yy). Askeri Müze
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tedir. (2, s.142). Tarih salnamecisi İbni 
rust’e göre (X. yy), şairler Muciraddin 
Beylagani’ye, nizami Gencevi’ye 
(XII-XIII. yy.) ve Türk destanı “kitab-i 
dede korkut”ta yer alan bilgilere 
göre cevşanlar Azerbaycan’da, özel-
likle IX. yüzyılın sonlarında Şirvan’da 
kullanılmıştır (3, s.219; 4, s.361-362; 
5, s.158; 6, s.74).  XI-XIII. yüzyıla ait  
derbent ve Balaken arkeolojik ka-
zıları zamanı bulunmuş eşyalar da 
bu fikri doğrulamaktadır (7, s. 53; 
8, s.104-105). Arap askeri tarih risa-
lesinin yazarı et-Tarsusi ve haçlılara 
karşı savaşmış Usame ibni Munkız 

(XII. yy.) bu zırhlardan övgüyle bah-
setmektedirler (9, s.362; 10, s.105). 
Tebriz minyatürleri de XV-XVI. yüz-
yıllarda Azerbaycan’da cevşanın kul-
lanıldığını doğrulamaktadır (11, liste 
32). Tarihçi Ahmet Bey Cavanşir’e 
(XIX. yy.) göre hatta XVIII. yüzyılın  
sonlarında Azerbaycan savaşçıları 
“dede” cevşanlarını kullanmışlardır 

(12, s.40). 
Cevşanların karakteristiği ve 

renkleri nerede imal edildiklerine 
bağlı olarak değişiktir. Örneğin Mısır 
Memlüklerinde üretilen cevşanlar 
tırtıklı altınla süslenirken, Akkoyunlu 
ve Safevi ustalarının cevşanları altın 
ve gümüş karışımıyla, Timurlular, 
Şirvanşahlar ve Osmanlı  ustaları 

Şirvan savaşçısına ait mezar taşı (XV. yy).  Bakü, İçeri Şehir

Şirvanşah Farruh Yasar’ın ismi yazılmış miğfer (XV. yy). Askeri Müze
Şirvanşah I. Halilullah’ın zırhı 
(XV. yy). Askeri Müze
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ise tırtıllı gümüşlerle süslemişler-
dir (13, s.34). Tarih yazarı Şerafettin 
Yezdi’ye göre (XIV-XV. yy.) cevşan 
işiyle Güney dağıstan’ın Zirihgeran 
köyünün sakinleri de uğraşmışlar-
dır. hatta bu köyden geçen emir 
Timur’a bir cevşan da hediye edil-
miştir (14, s.51).

Azerbaycan minyatürlerinde 
(örn., ni zami Gencevi’nin “hamse” 
eserinin 1525 yılına ait el yazısında-
ki “İskender’in darya’ya karşı Savaşı”  
minyatürü) cevşanın ağır silahlan-
mış atlı- mızraklı askerlerin veya ko-
muta kademesindekilerin kullandık-
ları görülmektedir.

Bazı cevşanlar cevşan, kolçak ve 
tozluklardan ibaret bir takım oluş-
turuyorlardı (bkz, örn., Sultan Yakup 
Akkoyunlu’nun Askeri Müzedeki ta-
kımı – Аsk. М., no: 16462, no: 1/А-4-
11/С-8) (15, s.158). Bir usta tarafın-
dan hazırlanmış ve tek tarzda bo-
yanmış bu cevşanlar yüksek sanat 
numunesidir. kolçaklar üç çelik lev-
hadan ibarettir ve bunlar aralarında 
halkalarla birleşmiş ve omuz önünü 

korumaktadır: Tozluk, dizlik (çelik, 
yuvarlak şekilde), ona birleşmiş kal-
çalık (halkalı ağ şeklinde) ve baldır 
zırhı (küçük, uzun ve aralarında hal-
kalarla birleşmiş çelik levhalardan  
ibarettir). Bu tür takımlar minyatür-
lerde net bir şekilde tasvir edilmiştir 
( örn., “Piran’ın Ölümü “, “Manuçehir 
Savaş Alanından Geri dönerken”, 
“Feramurza’nın Behmen’le Savaşı” 
(tüm bu minyatürler Firdevsi’nin 
“Şehname” eserine 1524’de çekilmiş-

tir) (11, liste 18, 21, 22). Askeri Müze 
koleksiyonunda Şirvanşahların isim-
leri yazılmış kolçak ve tozlukları he-
nüz bulunmamışsa da (bu yöndeki 
araştırmalar devam etmektedir)  
yukarıda belirtilmiş cevşanın bir ta-
kım öğesi olduğunu söyleyebiliriz. 
her bir halde tozluklar ve kolçaklar 
ağır silahlanmış savaşçılar içindir. 
Azerbaycan minyatürlerindeki savaş 
sahnelerinde (hatta hafif silahlarla 
silahlanmış) kolçaksız hiçbir savaşçı 

Şirvanşah Farruh Yasar’ın ismi yazılmış miğfer (XV. yy). Askeri Müze

Şirvanşah I. Halilullah’ın ismi 
yazılmış miğfer (XV. yy). Askeri Müze
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resmi bulunmamaktadır. Ağır silah-
lanmış savaşçıların ekseriyetinde ise 
tozluklar vardır. Minyatürlerde ağır 
silahlı savaşçıların tümünde miğfer-
lerin savaş kıyafet takımının zorunlu 
öğesi olduğunu görebiliriz.  

Askeri Müzede Şirvaşah ustala-
rının el işi olarak XV. yüzyıla ait beş 
miğfer bulunmaktadır. Onlardan 
üçü Şirvanşah Farruh Yasar’a (1464-
1500) aittir. İkisinin ise kime ait ol-
duğu belli değildir. Miğferlern tümü 
“türban tipli”dir. dünyanın birçok 
müzesinde bu tip miğferler “Türk-
İran tipi” olarak belirtilmektedir. 
Araştırmacılara göre bu tür miğfer-
ler ilk kez XV. yüzyıl Azerbaycan dev-
leti olan karakoyunlular döneminde 
Tebriz’de kullanılmıştır (16, s.266). Bu 
miğfer türü daha XV-XVII. yüzyıllarda 
İdil boyundan Osmanlıya dek yayıl-
mıştır.  XV. yüzyıl Azerbaycan’da “tür-
ban” tipli miğferlerin genel görünü-
mü gerilmiş yuvarlak-koni başlıklı, 
dekorotif  küre ve baş taraflardan ke-
silmiş ters koni şekillidir. Aynı şekil-
de gözlerin olduğu yerde boşluklar, 
eklemli burun koruması ve halkalı 
levhalı ağ bulunması zorunludur. 

Askeri Müzede 9488 numarayla 
korunan miğferler daha erken dö-
nemde yaygın olan “türban şekilli 
miğfer” türlerine aittir ve yüzeyi pü-
rüzsüz olup gümüş nakışlar, süsler 
ve çok okunaklı olmayan yazılar yer 
almıştır (kullanım teknolojisi cevşan-
larda olduğu gibidir). Arap ve Fars 
yazılarıyla yazılmış başka bir miğ-
ferin (Ask.M., env.no:13581) farklı 
özelliği nakışların ve yüzey yazıla-
rının yatay şeritler halinde yazılmış 
olmasıdır. her iki miğfer XV. yüzyılın 
ortalarında yapılmıştır. Bu gruptaki 
üç miğfer (Аsk. M., env..no:163; no: 
7954) XV. yüzyılın sonlarına aittir 
ve bunları öncekilerden farklı kılan 

özellik başlığın bir kısmı ve koniye 
geçiş yerin yukarı kısmında yazıla-
rın yer almasıdır. Yuvarlak kısım ise 
yazılar ve bitkisel süslerin olduğu 
diyagonal kesiklerle örtülmüştür. 
Tüm miğferlerde burunluğun bağ-
lantı yeri ve ağın bağlantı deliği var-
dır. Fakat burunluk ve ağın kendisi 
bulunmamaktadır. Yukarıda geçen 
minyatürlerde savaşçıların miğfer-
leri kesinlikle Şirvan miğferleridir. 
Buradaki miğferler, aynı zamanda 
Avrupa müzelerindeki “türban” tipli 
miğferler sayesinde Şirvan miğferle-
rinin tam görüntüsü çıkarılabilecek-
tir. (17, resim 55-56).  

Böylece aşağıdaki sonuçlara va-
rabiliriz. Şirvanşah I. keykubat  ve I. 

halilullah’ın adına yapılmış ve Askeri 
Müzede korunan “cevşan” tipli levha-
lı-halkalı zırhlar gerçek tarihi şahsi-
yetlere ait zırhlarıdır. Azerbaycan’da 
(aynı zamanda Şirvan’da) cevşanlar 
IX-XVIII. yüzyıllarda kullanılmıştır. 
Onların levhalı ve halkalı şekli mü-
zedeki eşyalara uygun olarak XIV. 
yüzyıl ve XVI. yüzyılın başlarında 
kullanılmıştır ve üzerlerinde isimleri 
yazılmış padişahların dönemlerine 
aittir. Bunun bariz tasviri o döne-
me ait Azerbaycan minyatürlerinde 
görülmektedir. Minyatürler aynı za-
manda cevşanın ağır silahlı savaşçı-
lar tarafından veya ordunun komuta 
kademesi tarafından kullanıldığını 
göstermektedir.  nakış ve yazıların 
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karakteri müzedeki bu eşyaların 
Şirvanşahlar ülkesinde, Zirihgeran 
köyünde imal edildiğini göstermek-
tedir. Minyatürlere göre cevşanla 
birlikte kolçaklar ve tozluklar da ta-
kıma dahil idi ve bazen bir usta ta-
rafından takım olarak imal edilirdi. 
Bunu Askeri Müzede bulundurulan 
Sultan Yakup Akkoyunlu adına yapıl-
mış savaş takımında da (cevşan, kol-
çak ve tozluk) görebiliriz. Ağır silahlı 
savaşçıların zorunlu giysilerinden 
biri de miğferdir. “Türban” tipli miğ-
ferler Azerbaycan’da ağır silahlı sa-
vaşçıların giydikleri esas miğfer türü 
idi ve son dönemlere dek minya-
türlerde yer almıştır. Askeri Müzede 
Şirvan işi olan beş adet (üçü Farruh 
Yasar’a aittir) miğferin bulunması bu 
tezi kuvvetli tarihi gerçekliğe dö-
nüştürmektedir. Bu miğfer Ortaçağ 
dönemine ait miğferlerin en geliş-
miş türüdür ve bu miğferin tasviri 
Ortaçağ Azerbaycan devletlerinde, 
aynı zamanda Şirvanşahlarda savaş 
sanatı ve silah imalatının ne kadar 
yüksek seviyede geliştiğini ortaya 
koymaktadır. 
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