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შესავალი 

საკვლევი თემის აქტუალობა - ნაშრომში, ,,საქართველო-ოქროს ურდოს 

ურთიერთობები XIII-XIV სს-ში (ქართული წყაროების მიხედვით)” - ქართულ, ისლამურ 

და დასავლურ წყაროებზე დაყრდნობით განხილულია ოქროს ურდოს მიერ საქართველოს 

მიმართ გატარებული პოლიტიკა.  

1206 წელს, ჩინგიზ ხანმა ოფიციალურად დააარსა მონღოლთა იმპერია, რომლის 

დაპყრობებმაც დიდი გავლენა მოახდინა იმდროინდელ მსოფლიოზე. კარგად 

ორგანიზებული მონღოლთა არმია დიდ და საშიშ ძალას წარმოადგენდა. მონღოლებმა 

მცირე ხანში ახლო აღმოსავლეთიდან დასავლეთ ევროპამდე არაერთ სახელმწიფოში 

შეცვალეს სოციალური და პოლიტიკური მდგომარეობა. ჩინგიზ ხანმა სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბების შემდეგ, სიკვდილამდე მის მფლობელობაში არსებული ტერიტორიები 

ოთხ ვაჟს გაუნაწილა. ამგვარად, ჩინგიზ ხანის შემდეგ, წარმოიქმნა მონღოლთა 

სახელმწიფოები, რომელთა ცენტრიც ყარაყორუმი იყო. ოქროს ურდო მათ შორის ერთ–

ერთია. XIII ს-ის დასაწყისში (1223 წლიდან) ყივჩაღთა ველის, ყირიმის, ვოლგის 

ბოლგარებისა და ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიებზე შექმნილი ოქროს ურდო 

მნიშვნელოვანი სახელმწიფო გახლდათ, რომელსაც ორ საუკუნზე მეტხანს, 1502 წლამდე, 

ახლო აღმოსავლეთზე, კავკასიასა და თურქულ სამყაროზე დიდი გავლენა ჰქონდა. ჩინგიზ 

ხანმა უფროს ვაჟს ჯუჩის დღევანდელი რუსეთის ვრცელი ტერიტორია და ყაზახეთის 

საზღვრებში შემავალი ყივჩაღთა ველი გადასცა. აღსანიშნავია, რომ ჯუჩის ნაადრევი 

სიკვდილის შემდეგ ეს რეგიონი მის ვაჟს, ბათოს ხვდა წილად. 1236 წელს ყივჩაღთა ველზე 

მეორე ლაშქრობაში გამარჯვების შემდეგ უკან დაბრუნებულმა ბათო ხანმა, 1241 წელს 

მემკვიდრეობით მიღებულ ტერიტორიებზე ოქროს ურდოს სახელმწიფო ოფიციალურად 

დააარსა. 

1220 წლიდან დაწყებულ მონღოლთა თავდასხმების მოგერიებას ქართველები 

აჯანყებებით ცდილობდნენ. XIII ს-ის მეორე ნახევრიდან მონღოლთა ცენტრალურ 

ხელისუფლებაში პოლიტიკური დანაწევრება დაიწყო. შეუძლებელია ზუსტი თარიღის 

დადგენა თუ როდის შევიდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიები ჰულაგუს 

ხანის დაქვემდებარებაში, რომელმაც 1258 წლიდან დააარსა სახელმწიფო, რომლის 

ცენტრიც იყო ირანის აზერბაიჯანი და მოიცავდა სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიებსაც. 

ჰულაგუს ამ რეგიონში მოსვლამ, ძლიერი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებამ და მისმა 

ქმედებებმა რეგიონში ოქროს ურდოს და სხვა პოლიტიკური ძალების შეშფოთება 

გამოიწვია. ბერქე ხანის მმართველობის დროს ოქროს ურდოსთან დაწყებული ბრძოლები 

ილხანთა საგარეო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რომელიც მას 

დაარსებიდან დანგრევამდე თან გაჰყვა. ილხანები სამხრეთ კავკასიის შენარჩუნებას 

ცდილობდნენ, მაშინ, როდესაც ოქროს ურდოს საგარეო პოლიტიკა მათი ხელში 

ჩაგდებისკენ იყო მიმართული. ტრანსკავკასიის ტერიტორიებზე გამავალმა სავაჭრო 

გზებმა და მდიდარმა საძოვრებმა ორივე მონღოლური ძალის ყურადღება მიიპყრო. 

რეგიონში ყველაზე მნიშვნელოვანი სამხედრო ძალის მქონე საქართველო კი სწორედ 

„სამხედრო პოტენციალის“ გამო მოექცა მონღოლთა ყურადღების ცენტრში, რადგან 

საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაზე გაბატონება მომღოლთათვის ვაჭრობის, მდიდარი 

მიწების და ძლიერი სამხედრო ძალის ხელში ჩაგდებას ნიშნავდა. ამ მიზეზებიდან 
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გამომდინარე, აღნიშნულ რეგიონში 1261–1397 წლებში ურიცხვი ბრძოლა და მცირე 

შეტაკება გაიმართა, რაც მკვეთრად აისახა მასზე. აღსანიშნავია, რომ ბრძოლის 

ინიციატორი არასდროს ყოფილა ილხანთა სახანო. ოქროს ურდო კი, იმ მიზეზით, რომ 

ჩინგიზ ხანის ვაჟებს შორის ტერიტორიული საზღვრები განსზღვრული არ იყო, 

ყოველთვის პირველი იწყებდა ბრძოლას, თუმცა, იგი ასევე პირველი იჩენდა სამშვიდობო 

მოლაპარაკებების ინიციატივას. დიპლომატიური მოქმედებები განსაკუთრებით თოხთა 

ხანის მმართველობის ხანაში, 1294 წელს გააქტიურდა და უზბეკ ხანის მმართველობაში 

გრძელდებოდა. ნაშრომში არაერთხელ არის აღნიშნული, რომ ოქროს ურდოსა ილხანებს 

შორის ბრძოლები ძირითადად მდინარე მტკვრისა და დარუბანდის მიდამოებში 

მიმდინარეობდა.  

1266 წლიდან ოქროს ურდო მენგუ თემურთან ერთად ცენტრალურ საყაენოს 

გამოეყო და დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეული გახდა. აქედან მოყოლებული, 

უკვე საგარეო პოლიტიკაშიც დამოუკიდებლად მოქმედებდა. მენგუ თემურის შემდეგ 

ტახტზე ასულ ოქროს ურდოს მმართველებს, მართალია, სამხრეთ კავკასიაში იმავე 

პოლიტიკის გატარება სურდათ, მაგრამ 1282–1300 წწ-ში, საშინაო პრობლემების გამო 

ახორციელებდნენ. 1291 წელს თოხთა ხანმა ტახტზე ასვლის შემდეგ შიდა საკითხების 

მოგვარება მოახერხა და ამის შემდეგ, 1303 წლიდან 1397 წლამდე ოქროს ურდოს 

სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკაში სამხრეთ კავკასია კვლავ მთავარ საკითხად იქცა. ამ 

დროს პერიოდულად იყო მცდელობები საქართველოს სამეფოსთან ურთიერთობების 

დამყარებისა (მაგ.: თოხთა ხანისა და დავითის ურთიერთობები, იხ: III თავი). 1357 წელს 

კი ოქროს ურდომ მიზანს მიაღწია და თავრიზი დაიპყრო. საქართველოს ნაწილიც მცირე 

ხნით მის დაქვემდებარებაში მოექცა. 

აღნიშნულ ბრძოლებში ქართველები იძულებით მონაწილეობდნენ და 

პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისითაც ქვეყანა ძლიერ 

დაზარალდა. ოქროს ურდოს, რომლის პოლიტიკური ცხოვრებაც 1502 წლამდე 

გრძელდებოდა, ურთიერთობა ჰქონდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან, ანატოლიისა და 

სამხრეთ კავკასიის ხალხებთან, მათ შორის, განსაკუთრებით საქართველოსთან. 1327 

წლიდან, როდესაც ილხანების სახელმწიფო აბუ საიდ ხანის მმართელობის პერიოდში 

ჩამოშლა დაიწო, საქართველოს სამეფომ გიორგი ბრწყინვალესთან ერთად აღმავლობის 

გზას დაადგა. გიორგი V-მ აფხაზეთი და იმერეთი კვლავ საქართველოს დაუქვემდებარა. 

ოქროს ურდოს სახელმწიფო 1502 წლამდე აგრძელებდა პოლიტიკურ ურთიერთობებს 

აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან, ანატოლიასთან, ქართველებსა და კავკასიის 

სხვა ხალხებთან.  

ნაშრომში დაწვრილებით განვიხილავთ ოქროს ურდოსა და საქართველოს 

ურთიერთობებს პოლიტიკურ, სამხედრო, რელიგიურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო და 

სოციალურ ჭრილში. მისი თითოეული თავი ცხადია ლოგიკურ კავშირშია, მაგრამ ცალკე, 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი კვლევაა. მართალია, საქართველოში მონღოლები 

პირველად 1221 წელს გამოჩნდნენ, მსოფლიო ასპარეზზე მათი გამოჩენისა და ოქროს 

ურდოს დაარსების ისტორიის გადმოსაცემად ნაშრომის საწყის თარიღად 1206 წელი 

განვსაზღვრეთ. 1397 წელს, თემურ-ლენგსა და თოხთამიშ ხანს შორის გამართული ბოლო 

ბრძოლის შემდეგ, ოქროს ურდოს დასუსტება დაიწყო. გამომდინარე იქიდან, რომ 
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საქართველოში გაბატონება ვერ მოახერხეს, შემდგომი მოვლენები  ნაშრომში აღარ 

შევიტანეთ და ქრონოლოგიური ჩარჩოც XIII-XIV სს-ში მოექცა. 

 

კვლევის მიზნები და ამოცანები: ნაშრომში განხილული წყაროები ცხადყოფს, რომ 

მონღოლთა დაყრობების მთავარ სამიზნეს სამხრეთით არა საქართველო, არამედ 

აზერბაიჯანი წარმოადგენდა. მაგრამ, იმის გამო, რომ საქართველო და სომხეთიც იგივე 

რეგიონში იყვნენ, მათი ხელში ჩაგდების მიზნით, მონღოლებმა სწორედ აქეთკენ აიღეს 

გეზი. ამიტომაც, XIII ს-ის მეორე ნახევრიდან ილხანებისა და ოქროს ურდოს 

წინააღმდეგობის მთავარი მიზეზი სამხრეთ კავკასიაში გაბატონება იყო. მათ შორის დიდი 

ხნის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლები მკვეთრად აისახებოდა რეგიონზე და, რა თქმა 

უნდა, შესაბამისად საქართველოზეც. საქართველოზე მონღოლთა გავლენის და ქართველ 

მეფე-მთავრებთან მათი ურთიერთობის დაწვრილებით მიმოხილვა ჩვენი კვლევის 

ძირითად მიზანს წარმოადგენდა. შესაბამისად, განვიხილეთ ოქროს ურდოს პოლიტიკა 

მთელ რეგიონთან მიმართებაში და ძირითადი აქცენტი გავაკეთეთ საქართველოზე. 

ნაშრომის მთავარი ამოცანაა საქართველოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების 

კვლევა და ოქროს ურდოს პოლიტიკის განხილვა. 

 

მეცნიერული სიახლე: მონღოლების შესახებ, რომლებმაც მსოფლიო ისტორიაში 

უდიდესი როლი ითამაშეს, ბევრი სამეცნიერო კვლევა და ნაშრომი არსებობს. თუმცა, 

ოქროს ურდოს პოლიტიკური გაერთიანების ისტორია სამეცნიერო ლიტერატურაში 

სრულად შესწავლილი არ არის. პირველადი წყაროების სიმცირემ ამ მხრივ გარკვეული 

სირთულეები წარმოშვა. არ არის დაწვრილებით და სრულად შესწავლილი ისეთი 

მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ოქროს ურდოს ურთიერთობები რუსეთის 

სამთავროებთან, ეგვიპტის მამლუქთა სასულთნოსთან, ბიზანტიასთან. აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში მისი, განსაკუთრებით კი ნოღაის ჯარის მოქმედებები. აღსანიშნავია, 

რომ ოქროს ურდომ დიდი გავლენა იქონია მთლიან კავკასიასა და მისი მოსახლეობის 

პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაზე, მაგრამ კავკასიის ქვეყნებთან მისი 

ურთიერთობების შესახებ ნაშრომი თითქმის არ არსებობს. მკვლევრები, რომლებიც ოქროს 

ურდოსა და ილხანთა კავშირებს სწავლობენ, დეტალურად არ განიხილავენ 

საქართველოსა და ოქროს ურდოს ურთიერთობებს. სწორედ ამიტომ, წარმოდგენილი 

ნაშრომი მეცნიერებისთვის გარკვეული სიახლე იქნება. 

ნაშრომი ორიენტირებულია კონკრეტულ რეგიონზე და მოიცავს ვრცელ 

ბიბლიოგრაფიას. იგი ძირითადად სხვადასხვა ენაზე შედგენილ პირველად წყაროებს 

ეყრდნობა და გამოყენებულია ოქროს ურდოსადმი მიძღვნილი არაერთი მნიშვნელოვანი 

სამეცნიერო კვლევაც. გარდა ქართულისა, გამოყენებულია წყაროები ინგლისურ, 

ფრანგულ, უნგრულ, რუმინულ და თურქულენოვანი წყაროები, რაც ხშირად მოვლენებს 

და საკითხებს ქართული სამეცნიერო ლეტერატურისგან განსხვავებულად წარმოაჩენს.  

 

კვლევის მეთოდები: ნაშრომი, რომელშიც ოქროს ურდოსა და საქართველოს 

მრავალმხრივი ურთიერთობებია განხილული, ტექსტების და მოვლენების ანალიზის 

გზით არის დაწერილი. სოციოლოგიური კვლევის ორი მეთოდი არსებობს - 

„თვისობრივი“ და „რაოდენობრივი“. რაოდენობრივი მეთოდი რიცხვებსა სტატისტიკურ 
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მონაცემებს ეყრდნობა. ამის მაგალითია ისტორიული დემოგრაფიული კვლევები. 

წარმოდგენილ ნაშრომში უმეტესად „თვისებრივი კვლევის მეთოდი“ გამოვიყენეთ,  

რადგან მოცემული საკითხები ძირითადად ეყრდნობა წყაროებს, რომლებიც 

აანალიტიკურ გააზრებას მოითხოვს. კვლევის დროს ავირჩიეთ მუშაობის გარკვეული 

ხერხი, რომელიც თანმიმდევრობით შეიძლება შემდეგნაირად გადმოვცეთ: 

1. წყაროების დამუშვება (პირველადი და მეორადი წყაროები და სამეცნიერო 

ლიტერატურა); 

2. წყაროთა კლასიფიკაცია პერიოდის მიხედვით;  

3. წყაროთა ანალიზი (რამდენად არის დაკავშირებული ესა თუ ის წყარო კვლევის 

თემასთან და სად არის ნაშრომში მისი ადგილი); 

4. წყაროების კრიტიკული ანალიზის შედეგად მათი სანდოობის დადგენა; 

გამოყენებული წყაროების შეპირისპირების საფუძველზე გამოვიტანეთ დასკვნები. 

მუშაობის პროცესში ვცდილობდით პასუხი გაგვეცა ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც 

ნაშრომის შერჩევის დროს გაგვიჩნდა. მიზნად დავისახეთ, როგორც პირველად, ისე 

დამხმარე წყაროებსა და სხვადასხვა კვლევებზე დაყრდნობით, გადმოგვეცა ცნობები 

ოქროს ურდოს მმართველების, მისი პოლიტიკური, სამხედრო და კულტურული 

ცხოვრების შესახებ. 

 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა: ოქროს ურდოს გარდა, 

ნაშრომში მოცემულია ცენტრალური დიდ მონღოლთა იმპერიის, ხვარაზმის, ილხანთა და 

საქართველოს მეზობელი სხვა ხალხებისა და ქვეყნების სოციალური და პოლიტიკური 

ისტორია, რაც მის ფართო პერსპექტივაზე მიუთითებს. იგი საინტერესო იქნება არა 

მხოლოდ საისტორიო, არამედ სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა მიმართულებით 

ჩატარებული კვლევების დროსაც. კვლევის შედეგები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას 

საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომებში, ან სხვა ტიპის სამეცნიერო კვლევების დროს.  

საინტერესოა აგრეთვე სამხრეთ კავკასიაში ოქროს ურდოსა და ილხანებს შორის 

მიმდინარე ბრძოლების შესწავლის კუთხით. დახმარებას გაუწევს საქართველო-

ილხანების ურთიერთობების მკვლევრებს. მასში გამოყენებულია ბევრი ახალი წყარო, 

რომელიც შეპირისპირებულია მანამდე შექმნილ კვლევებთან. მონღოლთა შესახებ 

ნაშრომები, ძირითადად რუსულ ქრონიკებსა და ისლამურ წყაროებზე დაყრდნობით 

იქმნებოდა. ჩვენი ნაშრომი გამოირჩევა ბიბლიოგრაფიული მრავალფეროვნებით. ამ მხრივ 

იგი ერთგვარი სახელმძღვანელოც იქნება აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ 

პირთათვის. 

 

საკითხის შესწავლის ისტორია: ოქროს ურდოს შესახებ პირველადი საისტორიო 

წყაროები მცირე რაოდენობით მოიპოვება, რაც გარკვეულწილად ართულებს მოცემული 

საკითხების კვლევას. საკითხის ირგვლივ არსებული უმთავრესი წყაროებიდან 

გამოვიყენეთ ოთემიშ ჰაჯის ,,ჩინგიზ-ნამე“, აბდულგაფარ ყირიმელის ,,უმდეთ’ულ 

აჰბარი“, ოქროს ურდოს იარლიღები და ფირმანები და ნუმიზმატიკური მასალები. გარდა 

ამისა, ვისარგებლეთ მონღოლური ისტორიოგრაფიული ძეგლით „მონღოლების 

საიდუმლო ისტორია“. გამოვიყენეთ პერიოდის შესახებ სხვადასხვა ავტორთა 

ნამუშევრებს.  
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განსაკუთრებით საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან ილხანთა სახელმწიფოსა და 

მამლუქთა სასულთნოს ისტორიკოსები. სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის დროს 

განსაკუთრებით დაგვეხმარა სპარსულენოვანი ილხანური და ეგვიპტის მამლუქთა 

სასულთნოს არაბული წყაროები. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ კონკრეტულად ოქროს 

ურდოსა და საქართველოს ურთიერთობების ამსახველი ცნობები მათში მწირადაა. 

ისლამურ წყაროებში მოცემული ინფორმაცია ქართული წყაროების ხშირი გამოყენებით 

გავამდიდრეთ.  

საქართველოს ბედი მონღოლთა ბატონობის პერიოდში ვრცლად აქვს აღწერილი 

უცნობ ქართველ ავტორს, რომელსაც თანამედროვე ქართული ისტორიოგრაფია 

პირობითად ჟამთააღმწერელს უწოდებს. თხზულება შეტანილია ,,ქართლის ცხოვრების’’ 

კრებულში. მაღალი ღირსებების გამო იგი ქართულ ისტორიოგრაფიაში სამართლიანად 

არის შეფასებული პირველხარისხოვან წყაროდ, როგორც საქართველოს, ისე მახლობელი 

და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიის შესასწავლად.  

მონღოლთა პერიოდს ეძღვნება XIV ს-ის დასასრულს დაწერილი ქსნის ერისთავთა 

საგვარეულო-გენეალოგიური ისტორია, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ,,ძეგლი 

ერისთავთა’’ სახელით არის ცნობილი. 

XIII-XIV სს-ის საქართველოს სახელმწიფო წყობილებისა და სოციალური 

ურთიერთობების შესასწავლად არაერთი საკანონმდებლო ძეგლი არსებობს. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია: ,,ბექა-აღბუღას სამართალი’’, გიორგი ბრწყინვალის ,,ძეგლისდება“, 

,,ხელმწიფის კარის გარიგება’’, ასევე უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფალთა მიერ 

კანონიკური განწესებანი ცალკეული ეპარქიებისადმი და სხვა.  

უაღრესად მნიშვნელოვანი წყაროა XVIII ს-ის ქართული ისტორიოგრაფიის 

უდიდესი წარმომადგენლის ვახუშტი ბატონიშვნილის თხზულება ,,აღწერა სამეფოისა 

საქართველოისა’’, რომელშიც იმ პერიოდის საკითხებზე მრავალი საინტერესო მოსაზრებაა 

გამოთქმული. 

მონღოლთა ბატონობის პერიოდის ისტორია არაერთმა ქართველმა ისტორიკოსმა 

შეისწავლა. მათი ნაშრომები საინტერესოდ წარმოაჩენს იმდროინდელი საქართველოს 

პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია ცნობილი ქართველი ისტორიკოსის თედო ჟორდანიას ,,ქრონიკები’’. 

მნიშვნელოვანია სახელგანთქმული ქართველი ისტორიკოსების - ივანე ჯავახიშვილის, 

ნიკო ბერძენიშვილისა და სიმონ ჯანაშიას შრომები, რომლებშიც უაღრესად საინტერესოდ 

არის განხილული საქართველოს ურთიერთობები მონღოლებთან და ბევრი ისტორიული 

ფაქტი პირველად არის მათ მიერ შემოტანილი მეცნიერულ ბრუნვაში.  

საქართველოში მონღოლთა ბატონობა საყურადღებოდ აქვს შესწავლილი 

ისტორიკოს იასე ცინცაძეს, რომლის მონოგრაფია ,,მონღოლები და მონღოლთა 

დაპყრობანი“ (თბილისი, 1960), საინტერესოდ წარმოაჩენს ქართველთა ურთიერთობებს 

ოქროს ურდოსთან; მონღოლთა წინააღმდეგ მოწყობილ აჯანყებებს, განსაკუთრებით 

კოხტასთავის აჯანყებას; დავით ულუსა და დავით ნარინის ურთიერთობებს მონღოლ 

ყაენებთან, განსაკუთრებით ილხანებთან; დემეტრე II თავდადებულის, გიორგი 

ბრწყინვალის მეფობას და ბევრ სხვა მნიშვნელოვან საკითხს. 

საინტერესოა ქართველი მეცნიერის ილია ტაბაღუას ნაშრომები, მათ შორის 

,,საქართველო ევროპის ქვეყნების არქივებსა და წიგნსაცავებში“. ისტორიკოსმა ევროპის 
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არქივებში დაცულ მასალებზე დაყრდნობით შეისწავლა რუსუდან მეფის წერილები 

რომის პაპებისადმი, რომელშიც ითხოვდა დახმარებას მონღოლების წინააღმედეგ 

ბრძოლებში. წერილებში საყურადღებოდაა წარმოჩენილი რომის პაპების უმოქმედობა 

საქართველოს მიმართ, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა მონღოლთა შემოსევების 

გამო.  

მონღოლთა ბატონობის პერიოდის ქართული ფეოდალური ურთიერთობების 

ისტორიას საინტერესოდ წარმოაჩენს ბ. ლომინაძე. ასევე აღსანიშნავია ქართველი 

ისტორიკოსების ვ. გაბაშვილის, რ.კიკნაძის, ქ. ჩხატარაიშვილის, მ. წურწუმიას ი. 

სიხარულიძის, ს. მარგიშვილის, მ. ხოფერიასა და  სხვათა ნაშრომები, რომლებშიც 

წარმოჩენილია იმდროინდელი საქართველოს სამხედრო, პოლიტიკური, ეკონომიური და 

სხვა ისტორიები. 

მნიშვნელოვანია ,,საქართველოს ისტორიის ნარკვევების’’ მე-3 ტომი, რომელიც 

სხვა საკითხებთან ერთად ეძღვნება მონღოლების საქართველოში შემოსვლას და აქ 

გაბატონებას, განხილულია თითქმის ყველა საკითხი, რომელიც საქართველოს 

მონღოლებთან ურთიერთობებს ეხება. 

მონღოლთა დაპყრობების ეპიცენტრში მყოფი საქართველოსთვის, ეს პერიოდი 

განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა. მართალია ქართულმა ქრონიკებმა ბევრ საკითხს 

მოჰფინა ნათელი, მაგრამ ზოგიერთი საკითხი პასუხგაუცემელი დარჩა. როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, ისლამურ და დასავლურ წყაროებში საქართველოსა და მონღოლეთის 

ურთიერთობების შესახებ ცნობები მწირია. ამის უმთავრესი მიზეზი რელიგიური 

ფაქტორი უნდა იყოს. ეს გარემოება ოქროს ურდოს შესახებ წყაროებში ნათლად ჩანს. 

ბერქე ხანისა და უზბეკ ხანის მმართველობის პერიოდი, მათი მრწამსის გამო ისლამურ 

წყაროებში უფრო დაწვრილებით და გულმოდგინებითაა გადმოცემული. ხოლო იმ 

ხანების შესახებ, რომლებსაც ისლამი არ მიუღიათ, მწირი ცნობები გვხვდება. მაგალითად, 

ბათო ხანისა და მენგუ ხანის შესახებ. ბათო ხანის ვაჟის სარტაკ ხანის ქრისტიანული 

აღმსარებლობლობის გამო მასზე წყაროები ნაკლებ ინფორმაციას გადმოგვცემენ. 

წყაროებში ყველაზე დიდი სირთულე ავტორთა მიერ მოვლენების 

სხვადასხვაგვარი აღწერაა. განსაკუთრებით სომხურ და ისლამურ წყაროებში მოცემულ 

თარიღებშია სხვაობა. სომხურ წყაროებშიც კი ერთმანეთისგან განსხვავებულ ცნობებს 

ვხვდებით. აქედან გამომდინარე, წყაროებს შორის განსხვავებული შეხედულებების 

გადმოსაცემად ყველა მოსაზრება მოვიხმეთ. მაგალითად, 1256 წელს ჰულაგუ ხანის მიერ 

ალამუთის ციხის აღებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართველმა ჯარმა. ბრძოლაში 

გამარჯვების შემდეგ ჰულაგუმ ქართველთა მეფე დააჯილდოვა. ვარდანის ცნობით, 

ჰულაგუს ბრძოლის შემდეგ მეფე დავითი მასთან მიუწვევია, სებასტაცის ქრონიკის 

მიხედვით კი, გამარჯვების შემდეგ ჰულაგუ დავით მეფეს მოსანახულებლად 

საქართველოში ეწვია (იხ. ნაშრომი, მეორე თავი). მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაი 

ვარდანის ცნობა უფრო სარწმუნოდ მიგვაჩნია, სებასტაცის ქრონიკის ცნობებიც 

გადმოვეცით.  

ამ პერიოდის მოგზაურებიდან ჯოვანი დიპლანო კარპინი, ვილჰელმ დე რუბრუკი, 

მარკო პოლო, ებუ აბდულაჰ მუჰამად იბნ ბატუტა ტანჯი, სიმონ დე სანტ კვენტინი, იოჰან 

შილტბერგი და რუი გონსალეს დე კლავიოს ძეგლებზე მუშაობისას არაერთ კითხვას 
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გავეცით პასუხი. თოხთამიშისა და თიმურ ლენგის ბრძოლების გადმოცემისას თემურის 

ისტორიკოსის ნიზამუდინ სამის „ზაფერ-ნამემ“ გაგვიწია დახმარება.  

ნაშრომზე მუშაობის პროცესში მოვიძიეთ და ვისარგებლეთ უახლესი 

გამოცემებით. ბიბლიოგრაფიაში ზოგიერთ მონოგრაფიას ორი განსხვავებული 

გამომცემლობა აქვს. წიგნის გამომცემლობების მითითებისას ახალი და საჭირო ცნობების 

მოძიების მიზნით სხვადასხვა გამოცემები იქნა გამოყენებული. ნაშრომში ძირითადი 

წყაროებისა და ავტორების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია გადმოვეცით. 

 

დისერტაციის სტრუქტურა და შინაარსი: სადისერტაციო ნაშრომი მეცნიერული 

თვალსაზრისით  ღირებულია. მასში გაშუქებულია მონღოლთა ცხოვრება, მიზნები, 

ოქროს ურდოს ურთიერთობები საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიასთან. 

ნაშრომი შესავლისა და დასკვნითი ნაწილის გარეშე, ოთხი თავისგან, 

ქვეთავებისგან, ცხრილების, დანართებისა და ბიბლიოგრაფიისგან შედგება. მთლიანობაში 

დაახლოებით სამასი გვერდია. ნაშრომის ბიბლიოგრაფია ორი ნაწილისგან, პირველადი 

წყაროებისა და ლიტერატურისაგან შედგება. მთლიანობაში 80-მდე წყარო და 

დაახლოებით 230 (3 ვებგვერდი) ნაშრომია გამოყენებული.   

 

თავი I: ოქროს ურდოს ფეოდალური სახელმწიფოს შექმნა 

 

მონღოლთა გამოჩენას მსოფლიო პოლიტიკურ ასპარეზზე მნიშვნელოვანი 

მოვლენები მოჰყვა. ოქროს ურდოს სახელმწიფო, რომელიც მონღოლებს, ყივჩაღებს, 

თათრებს და სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს აერთიანებდა მონღოლთა ცენტრალურ 

სახელმწიფოს გამოეყო და შუა საუკუნეების ერთ–ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან 

პოლიტიკურ ერთეულად ჩამოყალიბდა. მონღოლთა სახელმწიფოს დაარსებასა და ოქროს 

ურდოს სახელმწიფოს შექმნის შესახებ სწორედ ამ თავში ვსაუბრობთ. იგი ექვსი 

ქვეთავისგან შედგება. 

I.1. პირველ პარაგრაფში - ,,პროტომონღოლები“ მონღოლთა საისტორიო 

ასპარეზზე გამოჩენამდე მოვლენებია განხილული. შემდეგ კი საუბარია თურქ-მონღოლთა 

გაყოფაზე, წარმოჩენილია ამ ორი რასის ურთიერთობები და მათი დამოკიდებულება 

ოქროს ურდოსთან.  

I.2. ჩინგიზ ხანი და მონღოლეთის იმპერიის გამოჩენა მსოფლიო ასპარეზზე 

მონღოლეთის იმპერიას, რომელიც ვრცელ გეოგრაფიულ არეალს მოიცავდა,   

უამრავ სახელმწიფოსთან ჰქონდა ურთიერთობა და დღემდე ინტენსიური შესწავლის 

საგანია. მას 1206 წელს, ჩინგიზ ხანმა ტახტზე ასვლისას ჩაუყარა საფუძველი. აღნიშნულ 

წელს ჩინგიზ ხანმა მის მიერ მოწვეულ დიდ ყურულთაიზე მონღოლთა იმპერია დააარსა, 

სამხედრო რეფორმები გაატარა და ახალი სახელმწიფოს კანონები განსაზღვრა. ჩინგიზ 

ხანმა დაქსაქსული ფეოდალური წყობის მონღოლური ტომების ერთ პოლიტიკურ ძალად 

გაერთიანება მოახერხა, ამით მათ შორის ურთიერთდაპირისპირებას ბოლო მოუღო, 

რეგიონში მშვიდობა დაამყარა და საერთო ძალით მოქმედებაზე გადავიდა. ცხადია, რომ 

ჩინგიზ ხანი ამ ტომებს ერთმანეთთან ბრძოლაში მოპოვებულ ნადავლზე უფრო მეტ 

სიმდიდრეს დაპყრობითი ბრძოლების შესაძლებლობებით სთავაზობდა. ასე რომ, ჩინგიზ 

ხანმა ამ პოლიტიკით, ახლად ჩამოყალიბებული სახელმწიფოს მოსახლეობისა და ჯარის 
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გაზრდით, უფრო მარტივად განახორციელა დაპყრობები, რამაც ხელი შეუწყო იმპერიის 

საზღვრების გაფართოებას. 

დაქსაქსული ტომების გაერთიანების შემდგომ ჩინგიზ ხანმა დაპყრობითი 

ბრძოლები დაიწყო, რომლებიც სამი მიმართულებით წარიმართა. აღმოსავლეთით 

ჩინეთის იმპერიას გაავლო მუსრი. ჩრდილო-დასავლეთით ჯერ რუსეთისკენ, შემდგომ კი 

აღმოსავლეთ ევროპისკენ გაემართა და ეს რეგიონები გაასწორა მიწასთან. ბოლოს კი, 

დასავლეთით ირანი დაიპყრო.  

სახელმწიფო, რომელიც სამხედრო წარმატებებით დროთა განმავლობაში უფრო და 

უფრო იზრდებოდა, გარკვეულწილად  გავლენას ახდენდა დაპყრობილ ქვეყნებზე. თუმცა, 

ყველაფრის მიუხედავად, მათ შორის კულტურული სინთეზი თითქმის არ შეიმჩნევა. 

ბუნებრივია, რომ განსაკუთრებით დიდი გავლენა იქონიეს მონღოლებმა თურქულ 

მოსახლეობაზე, რომელიც მათ მიერ შექმნილი სახელმწიფოს საზღვრებში მრავლად 

ცხოვრობდა. თურქთა ისტორიის თვალსაზრისით ეს ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია. 

სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით საკუთარი გავლენა იქონიეს მონღოლებმა 

სამხრეთ კავკასიაზეც. ძლიერი საქართველოს სამეფოს ,,ოქროს ხანის“ დასასრული 

სწორედ ამ ძალას უკავშირდება. ამავდროულად ანატოლიაში მცირე აზიის სელჩუკთა 

სახელმწიფოს რღვევაც ქოსედაღის ბრძოლაში მონღოლებთან დამარცხებით დაიწყო.   

I.3. ჩინგის ხანის იმპერიის  გადანაწილება მემკვიდრეებს შორის და ჯუჩი ხანი 

XIII ს-ის შუახანებში მონღოლთა სახელმწიფო იმდენად გაიზარდა, რომ მხოლოდ 

ერთი დედაქალაქიდან მისი მართვა შეუძლებელი იყო. როდესაც ჩინგიზ ხანი ხვარაზმის 

ლაშქრობიდან დაბრუნდა, მისი ქვეყანა ოთხ ულუსად (სახაკანოდ) დაყო. აღმოსავლეთ 

ევროპაში მდებარე „ყივჩაღის ველებიდან“ მდინარე ირტიშამდე და სამხრეთით ირანისა 

და ავღანეთის ცენტრალურ რაიონებამდე გადაჭიმული ვრცელი ტერიტორიები უფროს 

ვაჟს ჯუჩის მისცა. მავერანაჰრი, დღევანდელი ავღანეთის ტერიტორია, ცენტრალური 

ტიან-შანის დასახლებული რაიონი და აღმოსავლეთი თურქისტანი მეორე ვაჟს ჩაღათას 

ერგო. ჯუნგარია - მესამე ვაჟს უგედეი ხანს ხვდა წილად. უმცროს ვაჟის თოლუის 

მფლობელობაში დარჩენილი ულუსი მონღოლეთსა და ჩრდილოეთ ჩინეთის მხარეს 

მოიცავდა. სწორედ თულუი ხანის შვილიშვილიმა ჰულაგუმ დააარსა შემდგომში 

ილხანთა სახელწიფო. ჩინგიზ ხანის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიების ვაჟებს შორის 

გადანაწილებისას, კონკრეტული საზღვრების განსაზღვრა არ მომხდარა, რამაც შემდგომში 

დაპირისპირებას დაუდო საფუძველი. ამ მოვლენებმა მოგვიანებით იმპერიის დაშლა და 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოების წარმოქმნა გამოიწვია. აგრეთვე, სხვა პოლიტიკურ 

წარმონაქმნებს მოუმზადა ნიადაგი. 

ჯუჩი ხანის დაბადებისა და გარდაცვალების ზუსტი თარიღი უცნობია. იგი მას 

შემდეგ დაიბადა, რაც ჩინგიზ ხანის მომავალი ცოლი ბორტე ფუჩინი მერკეტებმა გაიტაცეს 

და ჩინგიზმა დაიხსნა ის. ასე რომ, „ჯუჩი ჩინგიზ ხანის ღვიძლი შვილია  თუ არა?“ ესეც 

სათუოა. მისი სახელი „მოულოდნელი სტუმარი“ ამ ეჭვს უფრო ამძაფრებს. წყაროები 

გვამცნობენ, რომ ჩინგიზ ხანს უფროსი ვაჟი განსაკუთრებით უყვარდა და გარდაცვალების 

შემდეგ მმართველობა მისთვის უნდა გადაებარებინა, თუმცა ჯუჩი ხანი მამაზე ადრე 

გარდაიცვალა. ჩინგიზ ხანის მიერ შვილებს შორის ტერიტორიების გადანაწილების 

შემდეგ, ჯუჩის ვაჟებმა მამის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიებზე ახალი 

სახელმწიფო შექმნეს, რომელსაც „ჯუჩის ულუსი“ ეწოდებოდა. მართალია ჯუჩი ხანს 
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ოქროს ურდო ოფიციალურად არ დაუარსებია, მაგრამ სახელმწიფოს მისი შთამომავლები 

მართავდნენ.  

I.4. ოქროს ურდოს ეტიმოლოგიის შესახებ 

ოქროს ურდო ორმაგი მმართველობის სისტემით წარმოდგენილი პოლიტიკური 

გაერთიანებაა. ჯუჩის ულუსის მიერ სახელმწიფოს დაარსებისას, ,,ყივჩაღთა ველის“ 

გეოგრაფიული არეალი ორ ნაწილად იყო წარმოდგენილი. მარცხენა მხარეს ანუ 

აღმოსავლეთ რეგიონს ბათო ხანის ძმა ორდა–იჩენ ხანი მართავდა, ხოლო მარჯვენა მხარეს 

ანუ დასავლეთს საინ–ბათო ხანი. აღსანიშნავია, რომ ისინი დამოუკიდებელი სახანოები არ 

იყვნენ. ეს იყო ორმაგი მმართველობის ფორმა. ბათო ხანისა და მისი ვაჟების 

დაქვემდებარებაში მყოფი დასავლეთ რეგიონი ,,აქ ორდად“ (,,თეთრი ურდო“), ორდა–

იჩენისა და მისი შთამომავლების მმართველობაში დაქვემდებარებული სახელმწიფოს 

აღმოსავლეთ ნაწილი კი ,,გოქ ორდად“ („ცისფერი ურდო“) იწოდებოდა. ჯუჩის ულუსის 

ცენტრი, სახელმწიფოს დასავლეთ ნაწილი – ,,აქ ორდა“, იგივე ,,ოქროს ურდო“ იყო. 

სხვადასხვა წყაროებში ეს პოლიტიკური გაერთიანება განსხვავებულად გვხვდება. 

მაგალითად, რადგან მათ მიერ დაპყრობილი რეგიონის მოსახლეობის უმრავლესობას 

ყივჩაღები წარმოადგენდნენ მას ,,ყივჩაღთა ველს“ უწოდებდნენ და ამ პერიოდის არაბულ 

წყაროებშიც ოქროს ურდო ამ სახელწოდებით იხსენიება. იგივე არაბულ წყაროებში 

ქვეყნის სახელწოდება იცვლებოდა მისი მმართველის, ან ქრონიკის შედგენის თარიღის 

მიხედვით. მაგალითად, „თათრების დიდი ხანის ბერქეს ქვეყანა“, „ჩრდილოეთ ქვეყნების 

ხანის ოზბექის ქვეყანა“, „ყივჩაღთა სტეპების ხანის თოქთას ქვეყანა“, „ბათოს ულუსი“, 

„ბერქეს ულუსი“ და ა.შ. ტერმინ „ოქროს ურდოს“ წარმოშობასთან დაკავშირებით აზრთა 

სხვადასხვაობაა. იგი ოქროს ურდოს სახელმწიფოს დაშლის შემდეგ, პირველად XVI ს-ის 

მეორე ნახევარში, 1564 წლით დათარიღებულ ყაზანის ქრონიკებში გვხვდება.  

I.5. ოქროს ურდოში შემავალი ეთნიკური ჯგუფები 

მონღოლები საკუთარ იმპერიაში უმცირესობით იყვნენ წარმოდგენილნი. ისინი 

სხვა ეთნიკური ჯგუფებს ძალის გამოყენებით და იძულებით აერთიანებდნენ, რის 

შედეგადაც ეთნიკურად მრავალფეროვანი, ახალი სახელმწიფო წარმოიქმნა. ჩინგიზ ხანის 

გარდაცვალების შემდეგ მის ვაჟებს შორის გადანაწილებულ ტერიტორიებზე მონღოლთა 

ახალი სახელმწიფოები შეიქმნა. ისინი საკუთარ რეგიონებში მონღოლთა სახელმწიფოს 

წესებზე ჩამოყალიბდნენ. ამის საუკეთესო მაგალითია ოქროს ურდოს სახელმწიფო, 

რომლის ფორმირება მომთაბარე დაპყრობითი გზით მოხდა. სხვადასხვა ეთნიკურ 

ჯგუფებზე დაყრდნობით დაარსებული სახელმწიფოში მონღოლები მხოლოდ სამხედრო 

და ადმინისტრაციულ მმართველებად გვევლინებოდნენ. ოქროს ურდოს მოსახლეობის 

უმრავლესობას ყივჩაღები და თათრები შეადგენდნენ. ნაშრომის ამ ნაწილში ხსენებული 

ეთნიკური ჯგუფების შესახებ, ცალკეულ ქვეთავებში დაწვრილებითი ცნობებია 

მოცემული. ყივჩაღთა ტომებით დასახლებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ოქროს ურდოს 

პოლიტიკურ გაერთიანებას ჩამოყალიბების პერიოდში ,,ყივჩაღთა ველის“ ქვეყანას - 

,,დეშთ-ი ქიფჩაქს“ უწოდებდნენ. ხოლო თათართა სიმრავლის გამო, რომელთა 

წარმომავლობის შესახებაც დღემდე აზრთა სხვადასხვაობაა, მას თათართა ქვეყანასაც 

ეძახდნენ. ,,ყივჩაღთა ველად“ ოქროს ურდოს მოხსენიება არ არის საფუძველს 

მოკლებული, რადგან ჩინგიზ ხანის მიერ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებამდე, ამ საკმაოდ 

დიდ გეოგრაფიულ არეალს, შუა აზიიდან წამოსული ყივჩაღები თითქმის ორასი წლის 
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განმავლობაში ფლობდნენ. რაც შეეხება „თათართა სახელმწიფოს“, წყაროებიდან ჩანს, რომ 

ეს სახელწოდება მისი მოქმედებებიდან გამომდინარე, ომების, დარბევებისა და ძარცვების 

გამო შეარქვეს.   

I.6. ოქროს ურდოს სახელმწიფოს საზღვრები და დედაქალაქი 

ოქროს ურდო შუა საუკუნეების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური 

გაერთიანებაა. სახელმწიფო, რომლის საზღვრებიც მოიცავდა საკმაოდ ფართო 

გეოგრაფიულ არეალს: ყივჩაღთა სტეპებს, ჩრდილოეთ კავკასიასა და ხვარაზმს. 

დასავლეთის საზღვრები აღმოსავლეთ ევროპამდე იყო გადაჭიმული. მეზობელ 

ქვეყნებთან და მისი გავლენის ქვეშ მყოფ რეგიონებთან კი მჭიდრო დიპლომატიურ 

ურთიერთობებს ამყარებდა. 

ებულ ღაზისა და ჯუზჯანის ცნობების მიხედვით, ჯუჩის ტერიტორიებზე ოქროს 

ურდოს პოლიტიკური ერთეულის ფორმირება მისი სიკვდილის შემდეგ, 1227 წლის 

თებერვლიდან, მისმა ვაჟმა, ბათო ხანმა (1227-1256 წწ.) დაიწყო. ამგვარად, იგი გახდა 

ოქროს ურდოს დამაარსებელი. მისი სარდლობით ყივჩაღებზე განხორციელებული მეორე 

ლაშქრობის შემდეგ დაარსდა სახელმწიფო, რომელშიც გაერთიანდა ყივჩაღთა ველის 

დასავლეთი ნაწილი, რომელიც თავის მხრივ მოიცავდა მდინარე ვოლგის აუზსა და 

კარპატების მთებს დუნაის ნაპირებამდე.  

ბათო ხანის მიერ ოქროს ურდოს ოფოციალური დაარსების თარიღია 1241 წელი. 

ყივჩაღთა მეორე ლაშქრობიდან დაბრუნების შემდეგ ბათო ხანმა მდინარე ვოლგის 

მარცხენა ნაპირზე, ვაკე ადგილას ქალაქი „სარაი“ დააარსა, რომელიც სახელმწიფოს 

ოფიციალური დედაქალაქი გახდა. დედაქალაქის შესახებ დაწვრილებითი ცნობები 

ნაშრომის მეოთხე თავშია მოცემული.  

 

თავი II: ოქროს ურდოსა და კავკასიის ქვეყნების სამხედრო-პოლიტიკური 

ურთიერთობები (1220- 1266 წწ.) 

 

წინამდებარე თავში ოქროს ურდოს მმართველების მიერ 1220-1266 წლებში 

კავკასიაში განხორციელებული პოლიტიკური და სამხედრო მოქმედებებია განხილული. 

ცალკეული ქვეთავების სახით მოთხრობილია ოქროს ურდოს სახელმწიფოს მონღოლთა 

ცენტრალური ხელისუფლებისაგან გამოყოფამდე ცალკეული მმართველებისა და მათი 

კავკასიური, კერძოდ, საქართველოს მიმართ გატარებული პოლიტიკის შესახებ. 

გადმოცემულია პოლიტიკური ურთიერთობები 1220-1266 წლებში. საუბარია ოქროს 

ურდოს მმართველების, ბათო ხანის, მისი ვაჟების სარტაკის, ულაქჩისა და ბერქეს შესახებ. 

განხილულია მათი პოლიტიკური და სამხედრო ურთიერთობები კავკასიის ქვეყნებთან.  

პირველი ის, რომ აღნიშნული წლები ოქროს ურდოს ოფიციალური ჩამოყალიბების 

პერიოდია, მაგრამ არა დამოუკიდებლობის. ამ დროს ის დიდ საყაენოს ემორჩილებოდა. ეს 

დამოკიდებულება თავს იჩენდა პოლიტიკურ და სამხედრო გადაწყვეტილებებში. 

დამოუკიდებელი ოქროს ურდო განსხვავებულ საგარეო პოლიტიკას აწარმოებდა. მეორე 

მიზეზი ის არის, რომ 1220-1266 წლებში მონღოლებმა ბევრჯერ ილაშქრეს ჩრდილოეთ და 

სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიებზე. მონღოლები საქართველოში პირველად 1221 წელს 

მოვიდნენ, ხოლო ქვეყნის დაპყრობა 1232 წლით თარიღდება.  ამ შუალედში ოქროს ურდო 

ჯერ კიდევ არ იყო ჩამოყალიბებული. 1241 წლიდან, ოქროს ურდოს ჩამოყალიბების 
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შემდეგ, საქართველოსა და მონღოლებს შორის ურთიერთობაში გადამწყვეტ როლს ბათო 

ყაენი თამაშობდა. ნაშრომის ამ ნაწილში ეს ურთიერთობებია გადმოცემული. 

საქართველოში მონღოლთა პირველი მოსვლისა და მათი შემდგომი მოქმედებების 

განხილვის დროს მივედით იმ აზრამდე, რომ საქართველო არასდროს არ ყოფილა მათი 

მთავარი სამიზნე.  მათი ლაშქრობები ძირითადად აზერბაიჯანისკენ იყო მიმართული და 

ომებმა მძიმე შედეგები მოუტანაა საქართველოსა კავკასიის სხვა ხალხებს.  

ნაშრომის მეორე თავი ხუთი თავისა და ცალკეული ქვეთავებისგან შედგება.   

II.1.ოქროს ურდოს სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და კავკასიური დაპყრობები 

მონღოლთა იმპერიის დაარსების დროს დაიწყო ლაშქრობები ჩრდილოეთ 

კავკასიაში. ეს ლაშქრობები ჩინგიზ ხანის პერიოდს უკავშირდება და მათი მიზანი იყო 

მკვიდრი მოსახლეობის წინააღმდეგობის გატეხვა. საკვლევ პერიოდზე ზოგიერთი 

თარიღის დაზუსტებით მითითება შეუძლებელია, რადგან პირველად წყაროებში 

განვითარებული მოვლენების შესახებ განსხვავებული ცნობებია მოცემული. თუმცა 

სომხური, ქართული და ისლამური წყაროებში მონღოლების საქართველოში პირველად 

მოსვლის თარიღი 1221 წელია, მისი დაპყრობის თარიღი კი 1232 წელი. სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონში მონღოლთა პირველი მოსვლის დროს ოქროს ურდოს სახელმწიფო ჯერ კიდევ 

არ არსებობდა, ე.ი. აქ ჩინგიზ ხანისა და მისი ვაჟების ჯარი უნდა მოსულიყო. 

ქართველებთან პირველი დაპირისპირების დროს მონღოლები პარალელურად 

აღმოსავლეთ ევროპასა და რუსეთში აწყობდნენ ლაშქრობებს, თუმცა მათთვის სამხრეთ 

კავკასია უფრო მნიშვნელოვან რეგიონს წარმოადგენდა. თავდაპირველად საქართველო 

მონღოლთა პირდაპირ სამიზნეს არ წარმოადგენდა. იგი ძირითადად დაინტერესებული 

იყო ირანისა და აზერბაიჯანის ტერიტორიებით. მონღოლთა მიერ საქართველოს 

დატოვების შემდეგ, 1222-1223 წლებში, აქ ყივჩაღთა თავდასხმები დაიწყო. ჩრდილოეთ 

კავკასიიდან გადმოსული ყივჩაღები შირვანს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს ესხმოდნენ 

თავს  და ძარცვავდნენ. ამ დროს სუბუდაი და კებე ნოინების მეთაურობით მონღოლები 

ჩრდილოეთ კავკასიისკენ დაიძრნენ. 1223 წლის 31 მაისს მდინარე კალკასთან გამართულ 

ბრძოლაში მონღოლებმა ყივჩაღებისა და რუსების გაერთიანებული ჯარი დაამარცხეს. ეს 

ლაშქრობა ყივჩაღთა ველზე პირველი ლაშქრობის სახელითაა ცნობილი. ამ ბრძოლით 

მონღოლებმა ყივჩაღთა ველისა და რუსთა სამხედრო პოტენციალი შეისწავლეს. ეს 

ბრძოლა მონღოლებისა და რუსების პირველი დაპირისპირება იყო.  

II.2. ცვლილება საქართველოს ტახტზე  და ახალი პრობლემა: ხვარაზმშაჰები 

ცენტრალურ აღმოსავლეთსა და აღმოსავლეთ ევროპის ვრცელ ტერიტორიებზე 

მონღოლთა ინტენსიური ექსპანსიის პარალელურად საქართველოს სამეფო ტახტზე 

ცვლილებები მოხდა. მემკვიდრის გარეშე დარჩენილი ლაშა-გიორგის გარდაცვალების 

შემდეგ ტახტზე მისი და, რუსუდანი ავიდა. გახშირებული თავდასხმების, მეფის 

მოულოდნელი სიკვდილისა და სატახტო ცვლილებებით გამოწვეული საშინაო 

პრობლემები ხვარაზმშაჰებთან დამარცხების მთავარი მიზეზი გახდა.  

ოთხი წლის წინ მონღოლთა დაპყრობისგან გადარჩენილ საქართველოში, ჯერ 

სატახტო ცვლილება დაიწყო, შემდეგ კი ხვარაზმშაჰების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. 1225 

წელს ქართველები ხვარაზმელებს დაუპირისპირდნენ და მრავალრიცხოვან მტერთან 

დამარცხდნენ. 
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ჯალალედინმა ამარჯვება ბოლომდე ვერ იზეიმა. თავრიზში აჯანყების შესახებ 

შეიტყო და მის ჩასახშობად გაემართა. მომდევნო,1226 წლის 10 მარტს, თბილისში 

მცხოვრები სპარსელების დახმარებით ხვარაზმელებმა ქალაქი დაიკავეს. ჯალალედინ 

ხვარაზმშაჰმა ლაშქრობის შემდეგ განჯისკენ აიღო გეზი, ქართველები კი მოქმედებაზე 

გადავიდნენ და თბილისი დაიბრუნეს. 

ჯალალედინი ფიქრობდა, რომ ქართველები მას წინააღმდეგობას არ გაუწევდნენ 

და ქვეყანას ადვილად დაიპყრობდა, რის შემდეგაც აქ დასახლდებოდა, თუმცა შეცდა.  

II.3. ბათო ხანი მიერ სახელმწიფოს შექმნა და ლაშქრობები (1227-1256 წწ.) 

ჯუჩის ნაადრევი სიკვდილის შემდეგ ბათო და ორდა ვერ შეთანხმდნენ, ვის უნდა 

აეღო ხელთ მმართველობის სადავეები და ჩინგიზ ხანს სთხოვეს გადაწყვეტილების 

მიღება. ჩინგიზ ხანმა ბათო ხანის ტახტზე ასაყვანად ყივჩაღთა ველზე ელჩი, სახელად 

უჩთექინი გააგზავნა. ბათო ხანმა ელჩი დიდი პატივით მიიღო. უჩთექინმა ჩინგიზ ხანის 

დავალებით ბათო მმართველად გამოაცხადა და ბაბუის დანაბარები გადასცა. ბათო ხანის 

დაბადების სავარაუდო თარიღია 1207 წელი, ხოლო 1255 ან 1256 წელს კი გარდაიცვალა. 

მონღოლეთის იმპერიაში პატივსაცემი და გამორჩეული ბათო ხანი, გოიუქ ხანის 

გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ასვლის პრეტენდენტი იყო, თუმცა მან უარი განაცხადა 

და მენგუ ხანს დაეხმარა მის დაკავებაში. 1236 წელს ბათო ხანმა ყივჩაღთა ველზე მეორედ 

ილაშქრა და გამარჯვებით უკან დაბრუნებულმა 1241 წელს მემკვიდრეობით მიღებულ 

ტერიტორიებზე ოფიციალურად დააარსა ოქროს ურდოს სახელმწიფო. იგი აღნიშნული 

სახანოს დამაარსებლად ითვლება. შემდეგ დააარსა დედაქალაქი „სარაი“, რომელიც მისი 

რეზიდენცია იყო და ელჩებსა და სტუმრებს ღებულობდა. 

ბათო ხანი, ოქროს ურდოს დაარსების შემდეგ, უგედეის შემდეგ ტახტზე ასული 

გოიუქ ხანისა და მენგუ ხანის მმართველობის დროს დიდ მონღოლთა საყაენოს 

ექვემდებარებოდა. ოქროს ურდოს სახელმწიფო ოფიციალურად დაარსდა, თუმცა სრული 

დამოუკიდებლობა არ ჰქონდა. საშინაო საქმეებში დამოუკიდებელ პოლიტიკას ატარებდა, 

საგარეო პოლიტიკის გატარებისას კი დიდ საყაენოს ემორჩილებოდა. უგედეის დროს 

მონღოლთა მიერ დაპყრობილ კავკასიასა და ოგედეის ცოლის მმართველობის პერიოდში 

დაპყრობილ მცირე აზიის სელჩუკთა სასულთნოს მიწებზე ბათო ყაენის მმართველობა არ 

ვრცელდებოდა, თუმცა, ამ რაიონში მყოფ მონღოლთა არმიას ჩინგიზ ხანის შთამომავალი 

ნოინები მართავდნენ. ასე რომ, ამ გადასახედიდანაც ბათო ყაენი ზემოხსენებულ 

რეგიონთან ტერიტორიულად ყველაზე ახლო მყოფი და გამოცდილი მმართველი იყო. 

ზემოთაც აღვნიშნეთ, რომ ჯალალედინმა 1225-1230 წლებში თბილისი, სომხითი, 

ქართლი, თრიალეთი და სამცხე-ჯავახეთი, არტაანი, ტაო, კარნიფორი და ანისი დაიპყრო. 

მაგრამ ამ დროს უფრო ძლიერი და ორგანიზებული მონღოლთა არმიის იერიშები დაიწყო. 

ოგედეი ყაენის ბრძანებით ნოინები - ჩარმაღანი, ბენალი და მულარი კვლავ დაიძრნენ 

არანისა და საქართველოს სამეფოს წინააღმდეგ და ხელთ იგდეს სხვადასხვა ქალაქი და 

ციხესამაგრე.  

1232 წელს ოგედეიმ, ჩარმაღან ნოინის მეთაურობით მონღოლთა ჯარი უკვე 

მეორედ გამოაგზავნა სამხრეთ კავკასიაში. მონღოლთა ამ შემოსევის შედეგად 

აღმოსავლეთი დასახლებები სრულიად განადგურდა. საქართველოში მეორე შემოსევის 

დროს მონღოლთა ხსენებულმა ნოინებმა დაპყრობილი ტერიტორიები გაინაწილეს. 

ქართლი, სომხეთი, არტაანი დაიპყრეს და ირგვლივ ქვა ქვაზე არ დატოვეს. ნოინებისა და 
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აღნიშნული მოვლენების შესახებ ,,ქართლის ცხოვრებასა“ და სომხურ ქრონიკებში 

დაწვრილებითი ცნობებია მოცემული. საქართველოს დედოფალი რუსუდანი მონღოლთა 

მეორეჯერ შემოჭრის დროს იძულებული გახდა ქუთაისში გაქცეულიყო.  

მონღოლების გამანადგურებელი შემოსევების შედეგად მოსახლეობა და 

ფეოდალები მათ საკუთრებაში არსებულ გამაგრებულ ადგილებს შეეხიზნენ. წყაროები 

ცხადყოფს, რომ მონღოლთა ლაშქრობები რეგიონს მძიმედ დააწვა. ქართველებისა და 

მონღოლების პირველი შეთანხმება ბათო ხანის დროს დაიდო. შეთანხმება ივანე ათაბაგის 

შვილმა ავაგმა დადო. მის შესახებ ბევრი ცნობა არ გაქვს, თუმცა ამ პერიოდის შემდეგ 

საქართველო მონღოლთა დაქვემდებარებაში შევიდა. პირველადი წყაროების საერთო 

ცნობით შეთანხმება შემდეგ საკითხებზე დაიდო:  

ლაშა-გიორგის ძე დავითი, რომელსაც გვირგვინი მცხეთაში დაადგეს, მონღოლებს 

ყარაყურუმში უნდა წაეყვანათ. ავაგ მხარგრძელი კი ქართლისა და თბილისის მართვის 

სადავეებს აიღებდა ხელში და სამხედრო ძალას გაგზავნიდა სამხრეთ მონღოლეთის 

ცენტრში, ბათოს სამყოფელოში, სარაიში  

გრიგოლ აკანელი განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით წერს, რომ 

მონღოლთა შემოტევების შემდეგ, სომეხმა და ქართველმა მთავრებმა მათთან სამშვიდობო 

შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. მათ ქონებისა და სანოვაგის ბეგარა დაეკისრათ და 

ცხენოსნები უნდა გაეგზავნათ იქ, სადაც მონღოლები მოითხოვდნენ. 

ქართველებს ყოველწლიურად 40.0001-50.000 პერპერა უნდა გადაეხადათ. და 

ბოლოს, მონღოლებს რუსუდანის ვაჟი დავითი აღმოსავლეთ საქართველოს მეფედ უნდა 

ეცნოთ. 

ამ პერიოდის წყაროების მიხედვით, ქართულ ჯარს მონღოლთა ლაშქრობებში 

უნდა მიეღო მონაწილეობა. ამ შეთანხმებიდან ცოტა ხნის შემდეგ, 1243 წელს ქოსედაღის 

ბრძოლაში ანატოლიის სელჩუკების წინააღმდეგ მონღოლთა ლაშქრის მარჯვენა ფლანგზე 

ქართული ჯარი იბრძოდა.  

მონღოლებმა საქართველოში დასახლების შემდეგ დედაქალაქსა და სხვა 

დაპყრობილ ტერიტორიებზე მათთვის დამახასიათებელი ვითარება შექმნეს. ქვეყანა რვა 

დუმანად დაჰყვეს რაც ათი ათასიან რვა ნაწილს ნიშნავდა. საქართველოში მონღოლთა 

მმართველობა ჯარს ეფუძნებოდა, რადგან მათი ცხოვრების წესი მასზე იყო 

დამოკიდებული. საქართველო კი მმართველობის ამ ფორმას მიჩვეული არ იყო.  

ცხრილი: მონღოლთა დუმანები  საქართველოს ტერიტორიაზე 

 

დუმენი  მხარეები მმართველები 

1 ჰერეთი, კახეთი, კამბეჩოვანი, 

თბილისი და შამახიას მთამდე  

ეგარსლან ბაკურციხელი  

2 მთელი სომხითი ვარამ გაგელი 

3 სომხეთის მხარეები შანშე მხარგრძელი 

4 ქართლი გრიგოლ სურამელი 

 
11230-1245 წწ. გადასახადის რაოდენობაა. 
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5 ჯავახეთი გამრეკელ თორელი 

6 მესხეთი ყვარყვარე ჯაყელი 

7. დასავლეთ საქართველოს ერთი 

ნაწილი 

ცოტნე დადიანი 

8. დასავლეთ საქართველოს მეორე 

ნაწილი 

რაჭის ერისთავი 

 

ცნობილია, რომ ჩრდილოეთში რუსებთან გამარჯვების შემდეგ ბათო ხანი, 

სამხრეთით ირანსა და შემოგარენში არეულობით სამხრეთ კავკასიაში გამოწვეული 

პრობლემების აღმოფხვრას ცდილობდა. ამ პერიოდში, დავით ულუსა და დავით ნარინის 

საკითხს ბათო ხანი უშუალოდ ადევნებდა თვალყურს, რის გამოც 1241 წლიდან მის 

სიკვდილამდე ანუ 1255 წლამდე ოქროს ურდოსა და საქართველოს სამეფოს შორის 

ურთიერთობები ინტენსიურად მინდინარეობდა. ვინაიდან, ქალაქი სარაი საქართველოსა 

და ყარაყორუმს შორის მდებარეობდა, რუსუდან დეოდაფალი მონღოლებთან არსებულ 

პრობლემებს ბათო ხანის შუამდგომლობით აგვარებდა, რაც მისი მდებარეობით აიხსნება. 

ეს გარემოება გვაფიქრებინებს რომ, სამხრეთ კავკასიაში მყოფი მონღოლთა ძალები ოქროს 

ურდოს ექვემდებარებოდა. 

ეს პროცესი ქართველებსა და მონღოლებს შორის მონარქიული ავტორიტეტის 

აღიარებასაც ნიშნავდა და უარყოფასაც. ანუ, მონღოლები დაპყრობილი ხალხის და 

მმართველი წრეების მდგომარეობას ნაწილობრივ აღიარებდნენ და ნაწილობრივ არა. 

რუსუდანის სიკვდილის შემდეგ ეს პროცესი უფრო ნათელი გახდა, როდესაც ახალმა 

ტახტის პრეტენდენტებმა და ისეთმა წრეებმა, რომელთაც ეროვნული ცნობიერება  და 

მმართველობის ამბიცია ჰქონდათ, მონღოლთა წინააღმდეგობა დაიწყეს.  

II.4. სარტაკ (აზბეგ)  ხანი 

ბათო ხანის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე რიგ–რიგობით მისი შვილებ სარტაკ 

ხანი და ულაქჩი ხანი ავიდნენ, თუმცა მცირე ხნით, რის გამოც პოლიტიკური და 

სამხედრო მოქმედებების გამხორციელება ვერ შეძლეს. სარტაკ ხანი, 1245 წლიდან  

რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში მნიშვნელოვანი ფიგურაა. საქართველოს 

წინააღმდეგ მისი ლაშქრობის შესახებ არაფერია ცნობილი. წყაროებიც მის შესახებ მწირ 

ცნობს გადმოგვცემენ. ისლამურ წყაროებში არსებული ინფორმაციის გარდა სარტაკ ხანის 

შესახებ ყველაზე დეტალურ ცნობებს ვილჰელმ რუბრუკის მოგზაურობებში ვხვდებით. 

დასავლური და ისლამური წყაროები სარტაკ ხანის ქრიასტიანობაზე წერენ. სხვადასხვა 

ცნობებია მისი გარდაცვალების შესახებ. ნაშრომის ამ ნაწილში აღნიშნული საკითხები 

დაწვრილებითაა გაშუქებული. სარტაკ ხანის გარდაცვალების შემდეგ მისი ადგილი 

ულაქჩი ხანმა დაიკავა, რომლის შესახებაც წყაროებში თითქმის არაფერს ამბობენ. უფრო 

მეტიც, ზოგიერთ წყაროში იგი საერთოდ გამოტოვენულია და ბათო ხანის შემდეგ 

პირდაპირ ბერქე ხანის ტახტზე ასვლაზეა საუბარი.  

II.5. ბერქე ხანის მმართველობა (1256-1266 წწ.) 

ბერქე ხანის მმართველობა ოქროს ურდოს სახელმწიფოს ფორმირების 

წარმატებული პერიოდია. ძმისა და ძმისშივლებისგან განსხვავებით ბერქემ ისლამი 

მიიღო. ოქროს ურდოს მმართველებს შორის პირველი მუსლიმი მმართველი იყო და 
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აღმსარებლობამ განაპირობა მისი საგარეო პოლიტიკაც. ბერქე ხანის მრწამსმა განაპირობა 

ეგვიპტელ მამლუქთა სასულთნოსთან პოლიტიკური და მეგობრული ურთიერთობების 

დაწყება. ამ პოლიტიკური მეგობრობის დაწყების მიზეზი იყო 1258 წელს ჰულაგუს მიერ 

დაარსებული ილხანთა სახელმწიფოს მიერ ბაღდადის დაპყრობა, რითაც ისლამურ 

სამყაროს დიდი დარტყმა მიაყენა. რელიგიური სიახლოვით შექმნილი კავშირი გახდა 

ხანგრძლივი ომების მიზეზი, რომლის ეპიცენტრსაც კავკასია წარმოადგენდა. 

ჩინგიზ ხანის იმპერიის გადანაწილების დროს ზუსტი საზღვრები არ დადგენილა, 

რის გამოც  კავკასია ორი ძმის  ულუსს  – ოქროს ურდოსა და ილხანთა შორის საუკუნეზე 

მეტ ხანს მიმდინარე ბრძოლების საბაბი გახდა. აზერბაიჯანისა და საქართველოს 

გეოგრაფიული მდებარეობა, საძოვრები და კლიმატი ოქროს ურდოსა და ილხანთა 

ყურადღებას იქცევდა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩინგიზ ხანის პერიოდში დასავლეთში 

დაპყრობილ მიწებს მონღოლეთიდან გაგზავნილი მოხელეები და სამხედრო პირები 

მართავნენ. ახალდაპყრობილი მიწების ცენტრიდან დაშორებამ, მონღოლთა 

მმართველობის სისტემის არაერთგვაროვნებამ, დაპყრობილი ხალხების, განსაკუთრებით 

სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე ადგილობრივთა დიდმა წინააღმდეგობამ და სხვა 

გარემოებებმა მონღოლთა ჩანაფიქრის განხორციელებას დასავლეთით ხელი შეუშალა. 

უფრო მეტიც, საფრთხის ქვეშ იდგა დაპყრობილი ტერიტორიების შენარჩუნება. ამიტომ, 

დიდმა ყაენმა მენგუმ, ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერებისა და აღმოსავლეთით 

და დასავლეთით საზღვრების გაფართოების მიზნით, მისი ძმები ყუბილაი ჩინეთში, 

ჰულაგუ კი ახლო აღმოსავლეთში გააგზავნა. 1251 წლის 1 ივლისს, ყურულთაიზე 

მიღებული გადაწყვეტილებით, ორივე უფლისწულს მონღოლეთის არმიის მეხუთედი 

უნდა მიეღო. დინასტიის სხვა წევრებიც საკუთარი ძალების შესაბამისად უნდა 

ჩართულიყვნენ ლაშქრობებში. მენგუ ყაენის გარდაცვალებისა და შექმნილი ახალი 

გარემოებების გამო, ჰულაგუ და ყუბილაი დაკისრებული მოვალეობის შესრულების 

შემდეგ, დედაქალაქ ყარაყურუმში აღარ დაბრუნებულან და მათ ტერიტორიებზე, 

ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დაქვემდებარებული ორი მონღოლური სახელმწიფო 

დააარსეს. ამგავარად, ჰულაგუ ხანმა, იმ პირობით, რომ 1294 წლამდე ყარაყურუმში მყოფ 

დიდ ყაენს დაქვემდებარებოდა, ახალი პოლიტიკური გაერთიანება შექმნა. 

ჰულაგუ 1255 წელს მრავალრიცხოვანი ლაშქრით ირანში, სირიაში, სომხეთში, 

საქართველოსა და არანში შეიჭრა. ამავე წელს მან სამარყანდამდე მიაღწია, სადაც ორმოც 

დღეს გაჩერდა. აქედან დღევანდელი უზბეკეთის ისტორიულ ქალაქ ქეშში (ქარში) ჩავიდა. 

აქ მასთან სელჩუკთა სახელმწიფოდან იზედინ ქეიქავუსი და რუქნადინ ქილიჩარსლანი, 

სპარსეთიდან ათაბაგ მუზაფერ ედუნის ვაჟი ათაბაგ საადი, ხორასნიდან, ირანიდან, 

აზერბაიჯანიდან, არანიდან, შირვანიდან და საქართველოდან მმართველები და 

დიდებულები ეახლნენ. მისულთა შორის იყო მეფე დავითიც. იგი ძვირფასი საჩუქრებით 

წარსდგა ჰულაგუს წინაშე. მეფეს პატივი მიაგეს და მისცეს საქართველოს მმართველობის 

უფლება, სხვა ნოინების მსგავსად მოექცნენ და მონღოლური ტიტული მიანიჭეს. ეს ფაქტი 

დიპლომატიურად ნიშნავდა იმას, რომ იგი საქართველოს მიიჩნევდა როგორც მონღოლთა 

საყაენოზე დაქვემდებარებულ ქვეყანას. ილხანთა ბრძოლებში ქართული ძალები 

მონღოლთა რიგებში იბრძოდნენ. ამ პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა ოქროს 

ურდოსა და ილხანთა სახელწმიფოებს შორის მიმდიანრეობდა. ქართველთა ჯარი ოქროს 

ურდოს წინააღმდეგ იბრძოდა. მიუხედავად ამისა, ილხანთა მიერ საქართველოზე 
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დაკისრებულმა მძიმე გადასახადებმა და მუდმივმა ლაშქრობებმა ხელისუფლება და 

ხალხი უმძიმეს მდგოამრეობაში ჩააგდო, რის გამოც მათ  წინაარმდეგ დავით ულუსა და 

დავით ნარინის აჯანყებები დაიწყო. 

ოქროს ურდოსა და ილხანთა შორის ბრძოლების პირველი ეტაპი ჰულაგუს მიერ 

ბაღდადის დაპყრობისა და აბასიანთა სახალიფოს დამხობის შემდეგ, 1260 წლიდან 

დაიწყო. ილხანთა მიერ აზერბაიჯანის დაპყრობა, საზღვრის დარუბანდთან გავლება და 

მათ ტერიტორიებზე მყოფი ოქროს ურდოს ვაჭრების ამოხოცვა ბრძოლის დაწყების საბაბი 

გახდა. ჰულაგუსა და ბერქე ხანს შორის ბრძოლის მიზეზები შეიძლება შემდეგი სახით 

ჩამოვაყალიბოთ: 

• ჯუჩის ულუსის აზერბაიჯანზე ბათო ხანის დროიდან დაწყებული 

პრეტენზიის საპირისპიროდ, ჰულაგუს მიერ თავრიზის დედაქალაქად გამოცხადება 

აზერბაიჯანის საკუთარ ტერიტორიად გამოცხადება.   

• ბათო ხანის გარდაცვალების შემდეგ ჰულაგუს მიერ ჩინგიზ ხანის 

ბრძანების შესაბამისად ყოველწლიური გადასახადის შეწყვეტა.  

• ჰულაგუს მიერ ბაღდადისა და სხვა ისლამური ქვეყნების აოხრება, რაც 

მუსლიმი ბერქე ხანისთვის მიუღებელი იყო.  

• აღმოსავლეთ აზიაში მდებარე დედაქალაქში მენგუ ყაენის გარდაცვალების 

შემდეგ ტახტისათვის დაწყებული ბრძოლა, რომელშიც ბერქე ხანი არიქ-ბუღას 

უჭერდა მხარს, ხოლო ჰულაგუ კი მის ძმას ყუბილაის. მართალია ბრძოლა ამის გამო 

არ დაწყებულა, თუმცა საკმაოდ გაამწვავა მდგომარეობა. 

• ორივე ულუსს კასპიის ზღვის სამხრეთ ნაწილის და ხვარაზმის რეგიონის 

ხელში ჩაგდება სურდა. 

• ჰულაგუს და მისი პოლიტიკის წინააღმდეგ მუსლიმი ეგვიპტის მამლუქების 

მიერ ბერქე ხანის პროვოცირება. 

• ჩინგიზ ხანმა ვაჟებს შორის ტერიტორიების გადანაწილებისას აზერბაიჯანი 

ჯუჩის გადასცა, შესაბამისად მისი ულუსი ილხანებისგან კუთვნილ  ტერიტორიას 

ითხოვდა.  

ბერქე-ჰულაგუს პირველი დაპირისპირება 1262/1263 წელს დაიწყო და ბერქეს 

გარდაცვალებამდე, 1266 წლამდე გაგრძელდა. შედეგად 1262 წელს ბერქემ ჰულაგუ 

დაამარცხა. 1265 წელს ჰულაგუ ხანის გარდაცვალების შემდეგ მის ნაცვლად ტახტზე 

ასულმა აბაკა ხანმა ბერქე ხანის წინააღმდეგ იგივე პოლიტიკა გააგრძელა. იმავე წელს 

მდინარე მტკვრის სანაპიროზე ილხანები და ოქროს ურდოს ძალები ერთმანეთის 

პირისპირ დაბანაკდნენ. ბერქემ წყალი გადალახა და თბილისისკენ დაიძრა, რის შემდეგაც 

ილხანებზე თავდასხმას ფიქრობდა. მაგრამ არ დასცალდა, რადგან 1266 წელს 

გარდაიცვალა. ჰულაგუს მიერ დაარსებული ილხანთა სახელმწიფოს ცენტრის 

აზერბაიჯანისა და არანის საქართველოსთან მეზობლობამ მიმდინარე პროცესებში 

ქართველების მჭდროდ ჩართვა განაპირობა, რამაც მძიმედ შედეგები მოუტანა ქვეყანას. 

ქართველები ხშირად გამოდიოდნენ ილხანთა წინააღმდეგ, ან ხშირად ხდებოდნენ მათი 

მოწინააღმდეგეების თავშესაფარი, რაც ამ მხრივაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა 

საქართველოს. ბერქე ხანის შემდეგ ოქროს ურდოს სახელმწიფოს მმართველები 1394/1395 

წლამდე განაგრძობდნენ სამხრეთ კავკასიაზე პრეტენზიას. 1262 წლიდან ოქროს ურდოსა 

და ილხანთა ბრძოლები სამხრეთ კავკასიაში ხანგრძლივ ფაზაში გადავიდა.  
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თავი III: ოქროს ურდოს სამხედრო-პოლიტიკური ურთიერთობები კავკასიის 

ქვეყნებთან მისი აღმავლობის ხანაში  (1265-1397 წწ.) 

ყუბულაი ხანის მმართველობის პერიოდში ცენტრალური საყაენოს ცენტრი 

ყარაყორუმიდან პეკინის მახლობლად, ჰანბალიქში გადაიტანეს, რამაც დამოუკიდებელი 

მონღოლთა სახანოების წარმოქმნა განაპირობა. ეს მოვლენები ბერქე ხანის მმართველობის 

ბოლო პერიოდს დაემთხვა და მისი სიკვდილის შემდეგ ტახტზე ასულმა მენგუ თემურმა 

ოქროს ურდო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოაცხადა. ამიტომაც დამოუკიდებელი 

ოქროს ურდოს ხანა ცალკე თავში გამოვიტანეთ.   

ნაშრომის მესამე თავი ათი პარაგრაფისგან შედგება. ქრონოლოგიური ჩარჩო 

განვსაზღვრეთ იმით, რომ ამ წლებში ოქროს ურდომ დიდ საყაენოსგან სრული 

დამოუკიდებლობა მოიპოვა. საქართველოსთან სხვადასხვა სახის ურთიერთობები კი 1397 

წლამდე გრძელდებოდა. აღნიშნული მოვლენები ქართულ, სომხურ, არაბულ და სპარსულ 

წყაროებზე დაყრდნობით არის გადმოცემული. ამ დროს ქართველები რამდენჯერმე 

აუჯანყდნენ ილხანებს, რის გამოც დროდადრო კავშირს კრავდნენ ოქროს ურდოსთან. 

III.1.ბერქე-აბაკას ბრძოლები 

1265-1282 წლებში საქართველოს სამეფოზე აბაკას დიდი გავლენა ჰქონდა, 

ვინაიდან იგი ილხანების დაქვემდებარებაში შედიოდა. 1260 წლის დასაწყისიდან ახლო 

აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები, რომელიც განსაკუთრებულად აისახებოდა 

სამხრეთ კავკასიასა და მის მოსახლეობაზე ეგვიპტის მამლუქთა სასულთნოს, მისი 

მოკავშირე ოქროს ურდოსა და ილხანთა სახანოს ურთიერთობების შედეგი იყო. ილხანთა 

მონღოლები ორ ფრონტზე იბრძონდნენ. მათ შეძლეს ბერქე ხანის შემდეგ ოქროს ურდოს 

უკან ჩამოტოვება. ჰულაგუსგან განსხვავევბით, მისი მემკვიდრის აბაკას უპირველესი 

საგარეო მტერი ეგვიპტის მამლუქთა სახელმწიფო იყო.  

III.2. მენგუ თემურის კავკასიასთან ურთიერთობები (1266-1281 წწ.)  

ბერქე ხანს მემკვიდრე არ ჰყავდა, ამიტომაც მისი გარდაცვალების შემდეგ, 1266 

წლიდან, ჯუჩის ულუსს სათავეში მისი ძმიშვილი და ბათო ხანის შვილიშვილი, თოგანის 

ვაჟი - მენგუ თემურ ხანი ჩაუდგა სათავეში. ახალი ხანი საშინაო და საგარეო პოლიტიკა 

განსხავებული კურსით არ გამოირჩეოდა. მან მისი წინამოებედის კურსი გააგრძელა და 

ქვეყანაში ძირეული ცვლილებები არ მოუხდენია. ოქროს ურდო მენგუ თემურის 

მმართველობის დროს სრულიად დამოუკიდებელი სახელმწიფო იყო. 1266 წელს ყირიმში 

პირველი ფული მოიჭრა, რომელსაც მენგუს სახელი ეწერა. 

მენგუ თემურისა და მოგვიანებით ტუდა მენგუს მმართველობის დროს ოქროს 

ურდოს საშინაო პოლიტიკაში ხშირად ფიგურირებს სახელი „ნოღაი“. მართალია, მენგუ 

თემურმა თექვსმეტწლიანი მმართველობის დროს ოქროს ურდოს დამოუკიდებლობა  

მოუტანა, მაგრამ ნოღაის გაძლიერებამ ოქროს ურდოს სახელმწიფოს საფრთხე შეუქმნა. 

მენგუ თემურის საგარეო პოლიტიკაში ილხანები, ბიზანტიელები და პაპები პირველ 

რიგში იყვნენ. სამხრეთ კავკასიაში მისი პოლიტიკის  ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა 

აბაკასთან ბრძოლაა. მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა კი, 1271 წელს მენგუ თემურის 

ჯარისკაცების სტამბოლზე გალაშქრებაა. მენგუ თემურმა ბერქე ხანზე ნაკლები ლაშქრობა 

მოაწყო, თუმცა მოახერხა მანამდე დაპყრობილი ტერიტორიების შენარჩუნება. დიდი 
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ყაენის ყუბილაის რჩევით,  1269/1270 წელს ოქროს ურდოსა და ილხანთა შორის 

სამშვიდობო შეთანხმება დაიდო.  

მენგუ თემურის ტახტზე ყოფნისას საქართველოში 1269 წელს თეგუდარის შვილის 

აჯანყება დაიწყო. 1277 წელს ელბისტანის ბრძოლაში და 1282 წელს ხუმსის ბრძოლაში 

ქართველები ილხანთა რიგებში იბრძოდნენ. 

მენგუ თემურმა მამლუქთა სულთან ბაიბარსის წაქეზებით აბაკა ხანის წინააღმდეგ 

ბრძოლისთვის მზადება დაიწყო. ეზ-ზეჰების გადმოცემით, ტახტზე ასვლის შემდეგ აბაკას 

წინააღმდეგ ჯარი გააგზავნა. აბაკამ ჯარი შეკრიბა და არმიას სათავეში ჩაუდგა. აბაკამ 

მდინარე მტკვარზე ორი ხიდი ააშენა, შემდეგ კი მენგუ თემურის ტერიტორიებზე 

გადავიდა. მენგუ თემურმა საპასუხოდ მდინარე ვოლგაზე ჯარი გაგზავნა, რომელიც 

აღმოსავლეთ მხარეს დაბანაკდნენ, აბაკა კი დასავლეთ მხარეს იმყოფებოდა. ბრძოლაში, 

მენგუ თემური დამარცხდა. აბაკამ და მისი ჯარისკაცები ნადავლით უკან გაბრუნდნენ. 

მტკვარს მიუახლოვდნენ და მდინარეზე ხის ციხის აშენება გადაწყვიტა. თბილისის 

საზღვრებიდან მთელი ტერიტორია აიზომა და ყველა მეთაურმა გასაკეთებელი საქმე 

გაინაწილა. შვიდ დღეში ციხესიმაგრე ააშენეს. ეზ-ზეჰების გარდა, თბილისის 

მახლობლად ამ ციხის აშენების შესახებ ცნობას  სხვაგან ვერ ვხვდებით. ბერქე ხანსა და 

ჰულაგუ ხანს შორის დაწყებული უთანხმოება მათ მემკვიდრეებს აბაკასა და მენგუს 

შორისაც გრძელდებოდა. ამ უკანასკნელთა შორის დაპირისპირება გასულ პერიოდთან 

შედარებით არც თუ ისე მძიმე იყო. ოქროს ურდოს საფრთხის წინააღმდეგ 1275/1276 და 

1279/1280 წლებში ილხანები გამოსაზამთრებლად შირვანს სტუმრობდნენ, მათთან ერთად 

ქართველთა დამხმარე ძალებიც იმყოფებოდნენ.  

III.3. არეულობის ხანა ოქროს ურდოში  

ნოღაიმ, რომელმაც ბერქე ხანის პერიოდში დაიწყო გაძლიერება, შემდგომში თუდა 

მენგუს ფსიქიკური არამდგრადობით ისარგებლა და უფრო და უფრო მოიკრიბა ძალები. ამ 

არეულობის ჟამს ნოღაი თუდა მენგუს „თანამოზიარე მმართველი“ იყო. ცნობილია, რომ 

ნოღაი, თუდა მენგუს, თულა ბუკას და თოხთას (თოხთაღა) პერიოდში ოქროს ურდოს 

სატახტო საკითხებს წყვეტდა. მდინარე დუნაიდან დონამდე ტერიტორიებზე გავლენა 

გააძლიერა და თულა ბუკას მმართველობის პერიოდში დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. 

ნოღაის მიერ ოქროს ურდოში ამხელა ძალაუფლების მოპოვებას წყაროების უმრავლესობა 

1282-1287 წლებში ოქროს ურდოს მმართველის თუდა მენგუს ფსიქიკურ მდგომარეობით 

ხსნის. თულა ბუკას, მისი მცირეხნიანი მმაღთველობის პერიოდში ნოღაის ჩამოშორება 

არც უხდია. თუდა მენგუს ხანაში სამხრეთ კავკასიაში მნიშვნელოვანი მოვლენა არ 

განვითარებულა, თუმცა 1288 წელს აზერბაიჯანის ხელში ჩასაგდებად ჯარი გაგზავნა. 

თულა ბუკამ ილხანებთან გარკვეული დროით შეწყვეტილი ბრძოლა კვლავ განაახლა. ამ 

დროს ილხანთა მმართველი არღუნ ხანი (1284-1291 წწ.) 1288 წლის 5 მაისს მოქმედებაზე 

გადავიდა და 9 მაისს მდინარე მტკვარი გადალახა. ,,ქართლის ცხოვრება“ ამ მოვლენების 

გადმოცემისას ხშირად ახსენებს სიტყვას „დარუბანდელები“. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

დარუბანდი ოქროს ურდოს სახელმწიფოს საზღვრებში იყო მოქცეული. ,,ქართლის 

ცხოვრების“ მიხედვით ოქროს ურდოს ჯარები არღუნის მეთაურობით დარუბანდისკენ 

დაიძრნენ. არღუნის გვერდით საქართველოს მეფე დემეტრე II-ც იმყოფებოდა. წყარო 

გადმოგვცემს, რომ არღუნი და დემეტრე ერთად იბრძოდნენ და დიდძალი ალაფი იგდეს 
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ხელთ, ქალაქები კი გადაწვეს. ილხანთა წინააღმდეგ ოქროს ურდოს შემდეგი ლაშქრობა 

1290 წელს დაიწყო. კვლავ ოქროს ურდოს სამხრეთ კავკასიაზე პრეტენზიის გამო. 

თულა ბუკამ ტახტზე ასვლისთანავე, კრაკოვის ბრძოლის შემდეგ ნოღაისთან 

ურთიერთობის გამწვავების გამო, მისი მოკვლა გადაწყვიტა. ნოღაიმ ამის შესახებ გაიგო 

და თულა ბუკას დედას წერილი გაუგზავნა, სადაც წერდა, რომ მისი შვილი ახალგაზრდა 

იყო და სახანოს საქმეებში შეეძლო საკუთარი გამოცდილება გაეზიარებინა და ამის გამო 

მასთან შეხვედრა სურდა. დედამ წერილის შესახებ თულა ბუკას  უამბო, რომელმაც 

მოისმინა დედის სიტყვა და ნოღაისთან შეხვედრას დათანხმდა. თულა ბუკასთან 

იმყოფებოდა თოხთა ხანიც. თულა ბუკასთან შეხვედრისას ნოღაის მხლებლები მას 

მოულოდნელად დაესხნენ თავს. ნოღაის ბრძანებით თოხთამ თულა ბუკა მოკლა და 

ოქროს ურდოს ტახტზე თვითონ  ავიდა 

III.4.1291-1295 წლებში საქართველოში განვითარებული მოვლენები 

1291 წელს არღუნის გარდაცვალების შემდეგ, ილხანთა ტახტზე გეიხათუ ხანი 

ავიდა. ამავე წელს ოქროს ურდოს ტახტზე თოხთა ხანი ავიდა. ამ მოვლენებზე მცირე ხნით 

ადრე საქართველოს სამეფო ტახტზე, დემეტრე II–ს სიკვდილის შემდეგ, ვახტანგ II ავიდა. 

ქართველი დიდებულები უკმაყოფილონი იყვნენ მისი მმართველობით და მის მაგივრად 

დემეტრეს ვაჟის დავითის გამეფება სურდათ. ვახტანგის შევიწროების დაწყებიდან 

მალევე, 1292 წელს მეფე უეცრად ავად გახდა და გარდაიცვალა. 1293 წელს კი დავით 

ნარინი გარდაიცვალა. დავით ნარინის გარდაცვალების შემდეგ მის ვაჟებს კონსტანტინეს, 

მიქაელსა და ალექსანდრეს შორის ტახტისთვის ბრძოლა დაიწყო. სამეფოს მართვის 

სადავეები უფროსმა ვაჟმა კონსტანტინემ აიღო ხელთ, თუმცა რაჭისა და არგვეთის 

მმართველი მიქაელი შეეწინააღმდეგა მას, რამაც სამეფოს გაყოფა გამოიწვია. ამ დროს 

გორს ოსები დაესხნენთავს. გეიხათუ ხანმა ჯარი გაგზავნა და ოსები გააძევა და მისი 

წყალობით სიმშვიდემ დაისადგურა. ამ პერიოდში საქართველოს მეფე არ ჰყავდა, რაც 

არეულობის მთავარი მიზეზი იყო. გეიხათუ ხანმა, დემეტრე II-ის ვაჟი დავითი მასთან 

დაიბარა და „თუკი მიერთგულებ, გვირგვინს დაგადგამ და ქვეყანასაც შენ გიბოძებო“ 

შესთავაზა. ეპისკოპოს სტეფანოსის ქრონიკაში ნათქვამია, რომ არღუნმა დემეტრე მეფის 

ადგილზე დავითი აიყვანა და თბილისში გაგზავნა. ამის შემდეგ კი საქართველოს ჯარს 

სათავეში ყუთლუბუღა ჩაუდგა. ,,ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით დავითი გამეფების 

შემდეგ ყუთლუბუღას, შაჰინშაჰისა და ქართველი დიდებულების გაერთიანებული 

დიდძალი ჯარით თბილისში გაემგზავრა. დავითი მცირე ხანში სამცხის გარდა მთელ 

საქართველოს მართავდა. 

გეიხათუ ხანის დროს ოქროს ურდოსა და ილხანთა შორის სამხრეთ კავკასიაში 

მართალია პრობლემა არ შექმნილა, მაგრამ ოქროს ურდოდან მომდინარე საფრთხის გამო 

ყუთლუბუღა და სხვა დიდებულები მუღანში დასახლდნენ. გარკვეული ხნის შემდეგ კი 

ყუთლუბუღა საქართველოს არმიას ჩაუდგა სათავეში. 1293 წლიდან, არღუნის პერიოდში 

გაძლიერებულმა ყუთლუბუღამ გეიხათუს ხანაში დასუსტება დაიწყო. რეშიდუდინის 

ცნობით, იმავე წელს, უცნობი მიზეზით, ქართველი სადუნის ძისგან ყუთლუბუღას 

სასჯელი მუღია. ოქროს ურდოში ფეოდალებს შორის დაპირისპირება მოხდა, რის გამოც 

ამ პერიოდში მის თავდასხმებს ადგილი არ ჰქონია. არც გეიხათუ ხანს გამოუყენებია 

ოქროს ურდოში არსებული მდგომარეობა თავის სასარგებლოდ. 

III.5. თოხთა ხანის ურთიერთობა კავკასიასთან (1291-1313 წწ.) 
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როგორც უკვე აღვნიშნეთ თულა ბუკას მოკვლის შემდეგ ოქროს ურდოს ტახტი 

მენგუ თემურის ვაჟმა თოხთა ხანმა დაიკავა. ოთემიშ ჰაჯის თქმით, თოხთა ხანი ძალიან 

კარგი მმართველი იყო და ბათოს ვაჟებს შორის ძალიან ცოტა თუ შეედრებოდა მას. 

თოხთა ხანმა მმართველობის პირველი წლები ნოღაისთან ბრძოლას შეალია. 

მასთან უთანხმოება 1294 წელს დაიწყო. თოხთა ხანის ტახტზე ასვლიდან 9 წლის შემდეგ 

ნოღაი „კუგენლიკის ბრძოლაში“ დამარცხდა და გარდაიცვალა. თოხთამ, ნოღაის 

ჩამოშორებით, ოქროს ურდოში არსებულ პოლიტიკურ არეულობას ბოლო მოუღო და 

ქვეყანაში წერიგი დაამყარა. მან ნოღაისგან მაგალითი აიღო და ბიზანტიასთან კარგი 

ურთიერთობების შენარჩუნება მოახერხა. თოხთა ხანისთვის მმართველობის პირველი 

წლები მძიმე აღმოჩნდა. შინა ომების გამო ხალხი განადგურებული იყო. ამას დაემატა 

1300–1302 წლებში გვალვები შავიზღვისპირეთში, რამაც თოხთა ხანის ქვეყნის 

მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. მიუხედავად ყველაფრისა, თოხთა ხანის 

მმართველობის დროს, რომელიც საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა, ოქროს ურდოს 

საზღვრები გაფართოვდა. ქალაქები, სარაი ბათო და სარაი ბერქე (იენი სარაი/ახალი სარაი) 

საწარმოო და სავაჭრო ცენტრებად იქცა. კავკასიის გზების კონტროლის ქვეშ მოქცევამ 

სავაჭრო ურთიერთობები უფრო გამოაცოცხლა. თოხთა ხანი აქტირუად იყო ჩართული 

ეკონომიკური განვითარების საკითხებში. მან მკაცრი ზომები მიიღო გენუელების 

კოლონიების წინააღმდეგ და მმართველობის სისტემის მოწესრიგება შეძლო. საშინაო 

პრობლემების გამო არეული ოქროს ურდოს ავტორიტეტი კვლავ გაძლიერდა.  

საშინაო პრობლემების მოგვარების შემდეგ, თოხთა ხანმა წინამორბედი 

მმართველების მსგავსად აზერბაიჯანსა და საქართველოზე თავის უფლებამოსილების 

გავრცელება სცადა. 1297-1303 წლებში გაზან ხანთან, 1304-1312 წლებში კი ოლჯაითუ 

ხანთან დაამყარა პოლიტიკური ურთიერთობა. 1295 წელს ილხანთა ტახტზე გაზან ხანი 

ავიდა. შიდა პრობლემების მოგვარების შემდეგ ,,ქართლის ცხოვრება“ გადმოგვცემს, 1297 

წელს საქართველოს მეფეს დავითს წერილი გაუგზავნა და თავისთან დაიბარა. მეფემ 

კახეთ-ჰერეთისკენ აიღო გეზი და აზნაურებთან ერთად ჰერეთში გაჩერდება. ხანის კარზე 

წასვლასთან დაკავშირებით მან რჩევა იკითხა და ურჩიეს, რომ აუცილებლად უნდა 

წასულიყო, რასაც დავითი არ ეთანხმებოდა. მეფემ მთიულეთისკენ აიღო გეზი და 

ჟინვალში თავდაცვით პოზიციაზე გადავიდა. მთიულეთში ყოფნის დროს უმცროსი ძმა 

ვახტანგი ოქროს ურდოში გააგზავნა და დააბარა, რომ გაზან ხანზე თავდასხმისათვის 

შეეძლოთ საქართველოს გზა გამოეყენებინათ. თოხთა ხანმა შეთავაზება მოიწონა. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მონღოლთა მოსვლის შემდეგ ქართველები მათ 

ბევრჯერ აუჯანყდნენ, მაგრამ ოქროს ურდოსა და ილხანთა შორის დაპირისპირებაში 

ყოველთვის ილხანთა მხარეს იჭერდნენ.  დავითის გონივრული ნაბიჯით ოქროს ურდომ 

სამხრეთ კავკასიაში მოკავშირე იპოვა, ქართველ მეფეს კი შესაძლებლობა მიეცა კვლავ 

მოქმედებაზე გადასულიყო. აღნიშნულ საკითხენთან დაკავშირებულ კვლევებში ერთხმად 

ხაზგასმულია, რომ დავითის ამ ნაბიჯმა ოქროს ურდოს მისცა შესაძლებლობა, რომ კვლავ 

გამოეცხადებინა თავისი პრეტენზიები. აღნიშნული მოსაზრება სინამდვილეს შეესაბამება, 

თუმცა მოძველებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ოქროს ურდოს სახელმწიფო შიდა 

პრობლემების მოგვარებით იყო დაკავებული, მისი პრეტენზია აზერბაიჯანის მიმართ 

სულ რჩებოდა ძალაში. იგი მხოლოდ და მხოლოდ შესაფერის დროს ელოდებოდა. 

მონღოლთა გამოჩენიდან მოყოლებული, ეს აღნიშნული ფაქტი საქართველოს სამეფოსა 



 22 

და ოქროს ურდოს შორის მოკავშირეობის პირველი შემთხევა იყო.  დავითის ეს ნაბიჯი 

კარგი მცდელობა იყო ილხანთა საფრთხის თავიდან ასაცილებლად.  

დავით მეფის ოქროს ურდოსთან მოკავშირეობის შედეგად საქართველოში 

აჯანყება დაიწყო, რამაც 1297 წელს გაზან ხანის ყურამდე მიაღწია. ამ დროს იგი 

თავრიზიდან არანში მიდიოდა გამოსაზამთრებლად. რადგან ადრე საქართველოში 

ცხოვრობდა, ამიტომ საქართველოში გაგზავნილ დიდძალ ჯარს ამირა ყუთლუქშაჰი 

ჩაუყენა სათავეში. ჯარი პირველად თბილისში შეიჭა. ,,ქართლის ცხოვრება“ ამ მოვლენას 

დაწვრილებით გადმოგვცემს. საქართველოში შეჭრის შემდეგ, ყუთლუქშაჰმა დავითს 

ელჩი გაუგზავნა და გაზან ხანის ერთგულებასა და მშვიდობიანი ურთიერთობის 

გაგრძელებას სთხოვდა,  ილხანთა მტრის მხარეს დგომას კი არ ურჩევდა. თანხმობის 

შემთხვევაში კი ამაზე პასუხისმგებელი პირების მასთან გაგზავნას ითხოვდა. მეფემ 

კათალიკოს აბრაამის, თბილისის ყადისა და სხვა სასულიერო პირების შუამავლობით 

სიცოცხლის ხელუხლებლობის უზრუნველყოფის მიზნით მძევლები და ფიცის დადება 

მოითხოვა. დავით მეფის აჯანყება გაზან ხანის წინააღმდეგ და ოქროს ურდოს 

სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ამ პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენებია. 1302 

წლისთვის, ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში მომხდარი მონღოლთა 

თავდასხმებისა და ძარცვის შედეგად, საქართველო უმძიმეს მდგომარეობაში იყო 

ჩავარდნილი. ქვეყანაში მკა-თესვა შეწყდა და შიმშილობა დაიწყო. მძიმე მდგომარეობაში 

ჩავარდნილმა ქართლის მოსახლეობამ სამცხისაკენ დაიწყო გადასახლება. 

აღსანიშნავია, რომ ოქროს ურდოს, რომელიც საშინაო პრობლემების მოგვარებით 

იყო დაკავებული, ამ პერიოდში სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით პოლიტიკის 

გატარებაზე უარი არ უთქვამს. ნოღაის გავლენამ ხელისუფლებაზე ქვეყანა მძიმე 

მდგომარეობაში ჩააგდო. თოხთა ხანის მიერ ნოღაის ჩამოშორების შემდეგ, აზერბაიჯანზე 

უფლებამოსილების მოთხოვნის ერთ-ერთი მიზეზი საქართველოს მეფის, დავით IV-ის 

გადადგმული ნაბიჯი იყო. დავითის და თოხთას, შემდგომში კი გიორგი V-ის ოქროს 

ურდოსთან ურთიერთობის შედეგი იყო ის, რომ ილხანებმა საქართველოში ვახტანგი 

გაამეფეს. ყველაფრის მიუხედავად, დავითის გაზან ხანისადმი დაპირისპირებამ თოხთა 

ხანს გამბედაობა შეჰმატა. თოხთასა და გაზან ხანს შორის მართალია მცირე მასშტაბის 

დაპირისპირება იყო, მაგრამ ოქროს ურდომ ილხანებთან ორჯერ გაგზავნა ელჩები. ამ 

დროისთვის არსებული დაძაბულობა დიპლომატიური გზებით წყდებოდა, თუმცა ოქროს 

ურდოს აღნიშნული პოლიტიკური პოზიცია გაზან ხანისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. 

დავით IV-მ შეაფასა რა არსებული მდგომარეობა, საქართველოს სამეფოსთვის მომგებიანი 

ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო. 1304 წელს, გაზან ხანის გარდაცვალების შედეგად, ილხანთა 

მმართველის ოლჯაითუ ხანისა და თოხთა ხანის ურთიერთობები, წინა წლებთან 

შედარებით, უპრობლემოდ განვითარდა. 1291-1313 წლებში, თოხთა ხანის მმართველობის 

დროს, ოქროს ურდომ ჩრდილოეთ კავკასიაში წარმატებებს ვერ მიაღწია, მაგრამ, როგორც 

ელ-მუფადალი გადმოგვცემს, 1308 წლისთვის თოხთა ხანის მფლობელობა 

დარუბანდიდან ყივჩაღთა ველებზე და ხვარაზმიდან კონსტანტინოპოლის საზღვრებამდე 

ვრცელდებოდა.  

III.6.ოქროს ურდოსა და ილხანთა ურთიერთობები უზბეკ ხანის პერიოდში (1313-

1340 წწ.) 
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რადგან ვაჟი არ ჰყავდა, თოხთა ხანის სიკვდილის შემდეგ, 1313/1314 წელს ტახტზე 

მისი ძმის თუღრულის ვაჟი უზბეკი ავიდა. ბერქე ხანის მსგავსად, უზბეკ ხანმა 

მმართველობის მერვე, 1320 წელს ისლამი მიიღო. ოღონდ, განსხვავება ის იყო, რომ მის 

დროს ისლამი ოქროს ურდოს სახელმწიფოს ოფიციალური რელიგია გახდა და მთელს 

ქვეყანაში გავრცელდა. უზბეკ ხანის მმართველობის წლები ოქროს ურდოს სახელმწიფოს 

ისტორიაში ცნობილია როგორც „ოქროს ხანა“. ქვეყანაში ჩატარდა რეფორმები, დაარსდა 

ახალი ქალაქები.  

უზბეკ ხანის პერიოდის სოციალური ცხოვრებისა და ეკონომიკური ვითარების 

შესახებ ცნობები დაწვრილებით არის აღწერილი იბნ-ი ბატუტას მოგზაურობის წიგნში, 

რომელიც 1333 წელს ყირიმში მოსვლისა და უზბეკის ქვეყანაში მოგზაურობისას დაწერა. 

ავტორი უზებეკ ხანს მუჰამედ უზბეკ ხანად მოიხსენიებს და მისი თქმით, ის სამყაროს 

შვიდ მმართველთაგან ერთ-ერთია. განსაკუთრებით საკვირველია, რომ უზბეკის 

სამფლობელოში ქალები მამაკაცებზე მაღლა იდგნენ. იბნ-ი ბატუტა დაწვრილებით 

აღწერს უზბეკ ხანის ყოველდღიურ ცხოვრებასა და მოგვითხრობს მის შვილებსა და 

ოჯახზე.  

საგარეო პოლიტიკაში, უზბეკ ხანი, ცნობილი მიზეზების გამო ეგვიპტესთან 

მეგობრულ ურთიერთობას ამჯობინებდა. მოახერხა რუსული სამთავროების 

დამორჩილება. მის დროს ჯუჩის ულუსის აღმოსავლეთ ნაწილში, გოქ-ორდაში არეულობა 

დაიწყო, სადაც ზედიზედ ხდებოდა სატახტო ცვლილებები. ტახტი მუბარექ ჰოჯამ 

დაიკავა და საკუთარ სახელზე ფული მოჭრა და დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ახალმა 

სახანომ მხოლოდ ექვსი თვე იარსება. იგი უზბეკ ხანმა გაანადგურა, რის შემდეგაც ჯუჩის 

ულუსის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ სიღნაკში თავის ვაჟი თინიბექ ხანი გაგზავნა და 

რეგიონი ცენტრალურ აქ-ორდას დაუქვემდებარა. ამგვარად, ოქროს ურდოს ორმაგი 

მმართველობის სისტემა დასრულდა და გოქ-ორდას დინასტიამ არსებობა შეწყვიტა. 

უზბეკ ხანმა 1313-1316 წლებში ოლჯაითუ ხანთან, 1316-1335 წლებში კი აბუ საიდ 

ხანთან დაამყარა ურთიერთობები. ოლჯაითუ ხანთან ურთიერთობა დიპლომატიური 

გზით, ელჩების გაცვლით ხორციელდებოდა. წყაროები გვამცნობენ, რომ ელჩები ქვეყნებს 

შორის საქართველოს გავლით მიდიოდნენ. აბუ საიდთან ურთიერთობები უფრო 

ინტენსიურად მინდინარეობდა. მიუხედავად იმისა, რომ აბუ საიდი ილხანთა მმართველი 

იყო, სწორედ მისი მმართველობის ხანაში დაიწყო ილხანთა სახელმწიფომ დაშლა. თუმცა, 

უზბეკ ხანმა ეს მდგომარეობა მის სასარგებლოდ საკმარისად ვერ გამოიყენა. ამის 

პარალელურად საქართველოში ილხანთა მმართველობის წინააღმდეგ აჯანყებებს ჰქონდა 

ადგილი. მაგალითად, იმის გამო, რომ ამირა ქურმიში ოქროს ურდოსა და ილხანებს 

შორის დაპირისპირებაში ილხანთა მხარეს არ გამოვიდა, ილჰანებმა მისი დასჯა 

გადაწყვიტეს და ამას აჯანყება მოჰყვა. აღსანიშნავია, რომ გიორგი V, საქართველოს ჯარის 

მეთაურის, ამირა ქურმიშის აჯანყების ჩახშობაში აქტიურად იყო ჩართული. უზბეკ ხანის 

საგარეო პოლიტიკის მიზანს მხოლოდ სამხრეთ კავკასია რომ არ წარმოადგენდა, იქიდანაც 

კარგად ჩანს, რომ მას ეს მდგომარეობა თავის სასარგებლოდ არ გამოუყენებია. 

ილჰანთა სახელმწიფოში აბუ საიდზე დიდი სახელის მქონე ამირა ჩობანის 

ქართველ მმართველებთან მეგობრული ურთიერთობის შესახებ არაერთი წყარო 

გვამცნობს. ამირა ჩობანმა ილხანებზე დაქვემდებარებული საქართველოს სამხრეთ-

დასავლეთ რეგიონებიდან ბექას შვილების მმართველობის ქვეშ მყოფი მესხეთი და 
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სამცხე-საათაბაგო, დავით ნარინის შვილების დაქვემდებარებაში არსებული რეგიონები 

და სხვა ქართული სამთავროები, ანუ მთელი საქართველო გიორგის გადასცა. გიორგი V-მ 

სადავეები ჩაიბარა და სომხითს, კახეთ-ჰერეთს, ქართლს, მესხეთს, ტაოს, შავშეთს, 

კლარჯეთსა და სპერიდან ზღვამდე გადაჭიმულ მთელ ტერიტორიებს მართავდა. 

საქართველოს ტახტზე მეორედ ასული გიორგის მმართველობის პირველი ხანა 1327 

წლამდე გრძელდებოდა, როდესაც ის თბილისს მართავდა და ამირა ჩობანთან 

მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. მეორე ხანა კი, 1327-და 1346 წლამდე, ანუ მის 

სიკვდილამდე გრძელდებოდა. მართალია, ამ დროს მან თბილისსა და აღმოსავლეთ 

საქართველოზე კონტროლი დაკარგა, სამაგიეროდ დასავლეთ საქართველოში მყარად 

მოიკიდა ფეხი. როდესაც ილხანთა სახელმწიფო დაშლას იწყებდა, საქართველოში გიორგი 

V-ის ხელისუფლება აღზევდა. აფხაზეთი და იმერეთი კვლავ საქართველოს შემოუერთდა.  

1327 წელს, ამირა ჩობანის გარდაცვალების შემდეგ, ნოინებმა დამოუკიდებლად 

მოქმედება დაიწყეს და ირანში, ხორასანში, ერაყში, აზერბაიჯანსა და ანატოლიაში 

მიმოიფანტნენ. ამ დროს, გიორგი V-მ მისი სამფლობელო მონღოლებისაგან გაწმინდა. 

მოახერხა ყველა ერისთავის დამორჩილება, განსაკუთრებით კი ქართლში. პოზიციები 

გაიმყარა და დარუბანდამდე მთელი ტერიტორიები მმართველობის ქვეშ მოაქცია. გიორგი 

V-მ საქართველოში ახალი რეფორმები გაატარა. 

ილხანებსა და ოქროს ურდოს შორის დაპირისპირება ძირითადად დარუბანდის 

საზღვართან და მდინარე მტკვრის მიდამოებში ხდებოდა. წყაროებიდან ვგებულობთ, რომ 

ბრძოლები უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიებზე მიმდინარეობდა. ცხადია. რომ ეს 

ლაშქრობები რეგიონს დიდ ზიანს აყენებდა.  

უზბეკ ხანის დროს ოქროს ურდოს საგარეო პოლიტიკაში არავითარი ცვლილება არ 

მომხდარა. იგი სამხრეთ კავკასიაშიც იმავე პოლიტიკას აგრძელებდა. ბრძოლების 

მუხედავად, უზბეკ ხანის მმართველობაშიც ოქროს ურდომ თავის მიზნებს ვერ მიაღწია. 

III.7. ჯანიბეგ ხანის მმართველობა და ურთიერთობა კავკასიასთან (1340-1357 წწ.) 

1340 წლისათვის, უზბეკ ხანის გარდაცვალების შემდეგ, მისი ორი ვაჟიდან 

უფროსი, თინიბექი გოქ-ორდას დედაქალაქ სიღნაკში რომ მმართველობდა ეს ზემოთაც 

აღვნიშნეთ. იბნ-ი ბატუტას მიხედვით, უზბეკ ხანის მემკვიდრე თინიბეგი მამის 

გარდაცვალების შემდეგ მცირე ხნით ტახტზე ავიდა, მაგრამ მოკლეს და ტახტი ჯანიბეგ 

ხანმა დაიკავა. ჯანიბეგმა საგარეო პოლიტიკაში მამის გზა გააგრძელა, თუ არ ჩავთვლით 

ბალკანეთის საკითხებს. ჯანიბეგ ხანმა ოქროს ურდო არა მხოლოდ ტერიტორიულად 

გააფართოვა, არამედ ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისით გააძლიერა იგი. 

მხარს უჭერდა განათლებასა და მეცნიერებას.  

ჯანიბეგის მმართველობის პერიოდში ჩინეთში და შუა აზიაში თათარ ტომებს 

შორის შავმა ჭირმა იფეთქა, რომელიც 1346 წლიდან ოქროს ურდოსა და ყირიმში 

გავრცელდა. იმავე წელს აზოვში მყოფი გენუელი ვაჭრების საშუალებით კაფაში, იქედან 

კი ჯარისკაცებს შორის გავრცელდა. შავი ჭირით ყირიმში 85 ათასი კაცი მოკვდა. ეპიდემია 

კვიპროსის გავლით ეგვიპტეს, იქიდან კი სირიას მოედო. ხმელთაშუა ზღვის გავლით 

დასავლეთ ევროპაში მიაღწია. ოქროს ურდოს ამ პერიოდის საგადასახადო აღწერის 

ცნობები არ მოგვეპოვება, რაც შესაძლებელს გახდიდა წარმოდგენა გვქონოდა 

გარდაცვლილთა რიცხვზე. თუმცა, ფაქტია, რომ ეპიდემიამ ოქროს ურდოს ყველა მხრივ 

სერიოზული დარტყმა მიაყენა.  
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ილხანთა სახელმწიფოს დაშლის დასაწყისში ოქროს ურდო თავის პრეტენზიას 

აზერბაიჯანზე კვლავ აცხადებდა. რეგიონში მიმდინარე შიდა ომებმა, ჯანიბეგს 

აზერბაიჯანის დაპყრობა, წინამორბედებთან შედარებით გაუმარტივა. სამხრეთ კავკასიაში 

წარმოქმნილი არეულობის დროს, თურქულ-მონღოლური წარმოშობის ამირა ჩობანის 

შვილიშვილმა, თემურთაშის ვაჟმა მელიქ ეშრეფმა თავრიზსა და ამ რეგიონში გაბატონება 

მოახერხა. წყაროების მიხედვით, მელიქ ეშრეფის ცუდი მმართველობა და საშინელი 

პიროვნული თვისებები მოსახლეობას ძალზე აწუხებდა. ამიტომაც მოვლენები ჯანიბეგის 

სასარგებლოდ განვითარდა. რადგან ოქროს ურდო წლების განმავლობაში ამ 

ტერიტორიებზე პრეტენზიას აცხადებდა, უკმაყოფილო მოსახლეობის მაღალი ფენის 

წარმომადგენლები ჯანიბეგეახლნენ და ქვეყნის დაპყრობაში დახმარება აღუთქვეს. ეს 

მოვლენები გვიჩვენებს, რომ აზერბაიჯანში ჯანიბეგს ერთგული ადამიანები ჰყავდა. 1357 

წელს ჯანიბეგმა თავრიზი დაიპყრო. მცირე ხანს იქ დაჰყო, შემდეგ კი მისი ვაჟი 

ბერდიბეგს 50 ათასიანი ჯარით გამგებლად დანიშნა და თვითონ უკან დაბრუნდა. 

ჯანიბეგი მალევე გარდაიცვალა, ბერდიბეგმა კი რეგიონი დატოვა და ოქროს ურდოს მიერ 

დაპყრობილი ტერიოტირები მმართველის გარეშე დარჩა და კვლავ დაიკარგა.  

აზერბაიჯანის დაპყრობის შემდეგ, ჯანიბეგ ხანმა, როგორც ეშრეფისგან მხსნელმა, 

მოსახლეობის კეთილგანწყობა დაიმსახურა. თავრიზში, ბაღდადსა და მაზანდარანის 

ქალაქ ამულში ჯანიბეგის სახელზე მონეტები მოიჭრა. დღეისათვის დამკვიდრებული 

მოსაზრებით, მელიქ ეშრეფსა და ჯანიბეგს შორის ბრძოლა 1356 წლის ბოლოს გაიმართა, 

1357 წელს კი აზერბაიჯანსა და საქართველოს ერთ ნაწილში, მცირე ხნით ოქროს ურდო 

იყო გაბატონებული. ჩობანოღულების (მელიქ ეშრეფის დინასტიის) მცირეხნიან 

ბატონობას ჯანიბეგმა წერტილი დაუსვა, რის შედეგადაც საქართველოს ტერიტორიების 

ნაწილის ოქროს ურდოს მმართველობის ქვეშ აღმოჩნდა. ამას მოწმობს 1357 წლით 

დათარიღებული ჯანიბეგისა და ბერდიბეგის სახელზე მოჭრილი მონეტებიც. 1356–1357 

წლებში მოჭრილი მონეტებითაც მტკიცდება, რომ დასავლეთ ირანისა და ერაყის 

ტერიტორიებზე მყოფმა ჯელაირთა ცნობილმა მონღოლურმა დინასტიამ არსებული 

,,სიცარიელით“ ისარგებლა და ოქროს ურდოს მიერ მიტოვებული რეგიონი დაპყრო, რის 

შემდეგაც, მცირე ხნით აღმოსავლეთ საქართველოსა და თბილისში ბატონობდა. 1357 

წლის შემდეგ მონეტები აღარ მოჭრილა, რაც აღმოსავლეთ საქართველოში მონღოლთა 

მმართველობის დასრულებაზე მეტყველებს. 1358 წელს ქართველებმა თბილისი 

დაიბრუნეს.  

ოქროს ურდოს ხანები აზერბაიჯანის დამორჩილებას თითქმის ასი წლის 

განმავლობაში ცდილობდნენ, მაგრამ ჯანიბეგის მმართველობამდე ვერ შეძლეს. 

ჯანიბეგის შემდეგ ოქროს ურდოს მმართველი ბერდიბეგ ხანი გახდა, რომლის სახელზე 

მოჭრილი მონეტა თავრიზში ვერ აღმოაჩინეს, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მათ აქ დიდი 

ხნით არ უბატონიათ. ჯანიბეგის დროს ოქროს ურდომ წლების განმავლობაში მიზნად 

დასახული ტერიტორიები დაიპყრო. რასაკვირველია, ამან მატერიალური რესურსები 

გაზარდა, თუმცა მოლოდინი, რომ ოქროს ურდო თავისი ძლიერების ხანას მიაღწევდა 

ფუჭი აღმოჩნდა, რადგან ოქროს ურდოს წინსვლა შეჩერდა და ნგრევა დაიწყო. ამის 

მიზეზი კი ის იყო, რომ საუკუნენახევარზე მეტხანს მაღალ საფეხურზე მდგომ ოქროს 

ურდოში ოჯახური უთანხმოებები დაიწყო და შინა არეულობამ ქვეყანა დაასუსტა.  

III.8. ბერდიბეგ ხანის მმართველობა (1357-1360 წწ.) 
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ჯანიბეგის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე მისი ვაჟი ბერდიბეგ ხანი ავიდა. 

დუმანის ამირა ქანგლი თულუბაის წაქეზებით ბერდიბეგმა ტახტზე ასვლის შემდეგ 

თორმეტი ძმა და მათი შვილები ამოხოცა, რის გამოც მას „ფესვის გამხმობი“ შეარქვეს.  

ბერდიბეგის პერიოდში სახელმწიფო მმართველობაში ქანგლი თულუბაის გავლენა და 

სატახტო ცვლილებით გამოწვეული მოვლენები მალე ოქროს ურდოს მთელ ტერიტორიას 

მოედო, რამაც ამირებს შორის უთანხმოება გამოიწვია და ქვეყანაში შიდა არაეულობა 

დაიწყო. ბერდიბეგის პოლიტიკამ ქვეყანაში უკმაყოფილება გამოიწვია და მისსავე 

სიცოცხლეში ტახტზე შვიდი კონკურენტი გამოუჩნდა. ბერდიბეგმა საგვარეულოში ყველა 

მამაკაცი ამოხოცა, რითაც ბათო ხანის გვარიდან ოქროს ურდოს, იგივე აქ ორდას 

დინასტიას წერტილი დაუსვა. მის დროს დაწყებული შიდა არეულობების გამო, 1380 

წლამდე, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

III.9. 1361-1380 წლების მოვლენები 

ბერდიბეგ ხანის სახელზე მოჭრილი პირველი ფული 1357 წლით თარიღდება, 

ბოლო კი სარაისა და გულისტანში მოიჭრა და 1360 წლითაა დათარიღებული. 1361 

წლიდან მოჭრილ მონეტებზე არ ირკვევა თუ დინასტიის რომელი შტოს წარმომადგენელს 

ეკუთვნის ის, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ოქროს ურდოში დაწყებულ არეულობას. 

ბერდიბექ ხანის გარდაცვალების შემდეგ სხვადასხვა ამირებს თავიანთი კანდიდატები 

აჰყავდათ ტახტზე და საკუთარ პოლიტიკას ატარებდნენ. ამის გამო, 1360-1380 წლებში 

ოქროს ურდოს ტახტზე 25 ხანი ავიდა. ცხრილი, რომელშიც ასახულია ოქროს ურდოს 

ხანების სია და მათ სახელზე მოჭრილი მონეტები თარიღისა და ადგილის მითითებით, 

სადისერტაციო ნაშრომს ახლავს დანართის სახით. 

ბერდიბექ ხანის მმართველობის დროს ქვეყანაში დაწყებულმა არეულობამ და 

შემდგომში სატახტო დაპირისპირებებმა ქვეყნის დაქსაქსვა გამოიწვია. მოსახლეობა 

ეკონომიკურ და სოციალურ სიძნელეებს ვეღარ უმკლავდებოდა და ისეთ თავშესაფარს 

ეძებდა, სადაც უფრო წესრიგი იყო. ამის გამო დიდი გადასახლებები დაიწყო. ხალხმა 

ძლიერი მმართველების გარშემო დაიწყო შეკრება. არეულობის ხანა თოხთამიშ ხანის 

დროს დამთავრდა.  

III.10. თოხთამიშის მმართველობა და ურთიერთობა კავკასიასთან (1379-1397 წწ.) 

თოხთამიშ ხანი, 1378/1379 წელს ურუს ხანის გარდაცვალების შემდეგ თემურ 

ლენგის დახმარებით დეშთ-ი ყივჩაღის მმართველი გახდა და 1380 წელს ქალაქ სიღნაკში 

ტახტი დაიკავა. ტახტზე ასვლიდან ერთ წელიწადში მდინარე ვოლგის წელამდე მიაღწია 

და დედაქალაქ სარაიმდე მოვიდა. თანდათანობით დასავლეთ ყივჩაღებზე, ყირიმსა და 

ჩრდილოეთ კავკასიაში გაბატონება მოახერხა. ამგვარად ბათო ხანის შთამომავლობის 

გაგრძელებას შეუწყო ხელი და ჯუჩის ულუსის კვლავ გაერთიანება მოახერხა. 

თოხთამიშმა ოქროს ურდოში მეტოქეები ჩამოიშორა და ერთპიროვნული მმართველი 

გახდა. მან მოახერხა ტერიტორიების გაფართოება და ჯარის რიცხვი გაზარდა. 1380 წელს, 

ამ წარმატების შემდეგ, თოხთამიშ ხანი სარაის, სარაიაჯიქის, ჰაჯი თარჰანის (ასტრახანი) 

და ყირიმის მმართველი გახდა. ხვარაზმისა და აზერბაიჯანის გარდა, ოქროს ურდოსადმი 

დაქვემდებარებული ყველა ძველი ტერიტორია იგდო ხელთ. ოქროს ურდოს ისტორიაში 

თოხთამიშ ხანის მმართველობა კვლავ აღზევების ხანაა.  

თოხთამიშ ხანმა, მოწინააღმდეგეების დამარცხებისა და რუსულ სამთავროებზე 

თავისი მმართველობის გამყარების შემდეგ, აზერბაიჯანის დაპყრობა დაისახა მიზნად. 
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მაგრამ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სამხრეთ კავკასიაში ვითარება შეიცვალა. ილხანების 

შემდეგ ჩობანოღულების (მელიქ ეშრეფი), მოგვიანებით კი ჯელაირების ბატონობის ქვეშ 

მყოფ აზერბაიჯანს თემურ ლენგმა დაადგა თვალი. 1384 წელს კი მან მთელი ყურადღება 

მასზე გადაიტანა და აზერბაიჯანის მმართველი აჰმედ ბაღდათი იძულებული გახდა უკან 

დაეხია. თუმცა, თემურლენგი აქ დიდ ხანს არ გაჩერებულა და უკან დაბრუნდა.  

თემურ ლენგის ირანში გადატანილი ყურადღებით ისარგებლა თოხთამიშ ხანმა და 

1381, 1384 და 1386 წლებში ხვარაზმში მის სახელზე ფული მოჭრა. თემური ირანის 

საქმეებით იყო დაკავებული და თოხთამიშ ხანისთვის არ ეცალა, რამაც კიდევ უფრო 

გაათამამ ოქროს ურდოს მმართველი და მთლიანად აზერბაიჯანის საკითხზე გადაერთო. 

თოხთამიშ ხანმა დაახლოებით ცხრა დუმანი ჯარისკაცი შეკრიბა და ზამთარში თავრიზს  

ალყა შემოარტყა. თავრიზის მოსახლეობამ ქალაქის დაცვა ერთი კვირის განმავლობაში 

მოახერხა, შემდეგ კი დანებდა. თოხთამიში თავრიზში შევიდა და ქალაქი გაძარცვა. 

თემურ ლენგმა, თოხთამიშისთვის გზების ჩაკეტვის მიზნით, კავკასიის გადასასვლელების 

ხელში ჩაგდება გადაწყვიტა და საქართველოს დასალაშქრად გაემართა. ამ ლაშქრობისას 

მან ყარსი და თბილისი აიღო.  

1386 წელს იმერეთში დაწყებულმა აჯანყებებმა აჩვენა, რომ მონარქიის ძალა 

ბაგრატ V-ის დროს ისეთი ძლიერი აღარ იყო, როგორც გიორგი V-ის მმართველობაში. 

თემურ ლენგს დასავლეთ აზიაში მონღოლთა ძლიერება რომ არ აღედგინადა და 1366 

წლის შემდეგ შავი ჭირი რომ არ გავრცელებულიყო, საქართველოს ეკონომიკური და 

პოლიტიკური უძლურობის ხანიდან თავის დაღწევა შესაძლებელი იქნებოდა. მაგრამ 

თემურმა საქართველო ისე დაიპყრო, რომ ფეხზე წამოდგომაც კი არ ადროვა. 1386 წლის 

ზაფხულში თემურ ლენგი საქართველოს საკითხებით იყო დაკავებული და თოხთამიშის 

წინააღმდეგ ჩდილო კავკასიაში თავისი მმართველობის გაძლიერებას ისახავდა  მიზნად. 

თემურისა და თოხთამიშის ურთიერთობის გამო სამხრეთ კავკასიამ და მისმა 

მოსახლეობამ დიდი ზიანი განიცადა. ეს მდგომარეობა 1395 წლამდე გრძელდებოდა. 1395 

წლის 14 აპრილს მდინარე თერგზე ბრძოლა გაიმართა, სადაც თემურ ლენგმა თოხთამიში 

სასტიკად დაამარცხა. მისი ჯარია მთლიანად მოიშალა და მხოლოდ მცირე რაზმთან 

ერთად შეძლო თავის დაღწევა.   

1391 და 1394 წლებში თემურ ლენგმა თოხთამიშის წინააღმდეგ ორი ლაშქრობა 

მოაწყო ყივჩაღთა ველზე. ჯუჩის შთამომავლებიდან უფლისწულების მხარდაჭერით 

ტახტისთვის ბრძოლის გაღვივებასა და თოხთამიშის მმართველობის შესუსტებას 

უმზადებდა ნიადაგს. თემურ ლენგის ამ ნაბიჯმა რუსული სამთავროების გაძლიერებასა 

და დამოუკიდებლობას შეუწყო ხელი. 

ჯანიბეგის შემდეგ ხანის გარეშე დარჩენილი ოქროს ურდო თოხთამიშმა კვლავ 

გააერთიანა, თუმცა თემურთან მარცხით მისი დაშლის პროცესი დაიწყო. რასაკვირველია, 

ეს არ ყოფილა სახელმწიფოს დაშლის ერთადერთი მიზეზი. ასე თუ ისე, ოქროს ურდომ 

1502 წლამდე გააგრძელ პოლიტიკურ ასპარეზზე არსებობა.  

 

თავი IV: კულტურული და ეკონომიკური ცხოვრება ოქროს ურდოში 

 

ნაშრომის ბოლო თავში განხილულია ოქროს ურდოს სამხედრო-პოლიტიკური 

სისტემა, რელიგიური, კულტურული და საგანმანათლებლო ცხოვრება. მართალია, ოქროს 
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ურდომ ვერ მოახერხა მთლიან საქართველოზე გაბატონება, თუმცა გარკვეული გავლენები 

მაინც ჰქონდა მასზე. მონღოლთა ბატონობა საქართველოზე საუკუნეზე მეტხანს 

გაგრძელდა. მონღოლები აქ საკუთარ მმართველებს ნიშნავდნენ, რომელთა სია და 

მმართველობის წლები ნაშრომში საგანგებოდ გვაქვს გადმოცემული. სადისერტაციო 

ნაშრომის ამ ნაწილის მიზანია ოქროს ურდოს საფუძვლიანი, სიღრმისეული წარმოჩენა. 

იგი 5 პარაგრაფისა და ქვეთავებისგან შედგება.  

1206 წელს ჩინგიზ ხანმა მონღოლთა იმპერია ოფიციალურად დააარსა. გრიგოლ 

აკანელი მონღოლებს „მოისარ ხალხს“ უწოდებს, რაც ნიშნავს, რომ იგი სამხედრო 

სახელმწიფო იყო. სწორედ ამიტომ ოქროს ურდოს სახელმწიფო, პროვინციული და 

სამხედრო გაერთიანება ერთ მთლიანობას ქმნიდა.   

IV.I. სახელმწიფოებრივი და რეგიონალური გაერთიანება 

1241 წელს ბათო ხანმა ოფიციალურად დააარსა ოქროს ურდოს სახელმწიფო, 

რომელიც მენგუ თემურის მმართველობამდე ცენტრალურ საყაენოს ექვემდებარებოდა. 

გამომდინარე აქედან, მისი მართვა ჩინგიზის კანონებისა და დიდ მონღოლთა საყაენოს 

წესებით ხორციელდებოდა. მონღოლთა არისტოკრატია ოქროს ურდოს საზოგადოების 

ზედა ფენას წარმოადგენდა. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ოქროს ურდო დიდწილად 

ცენტრალური საყაენოს პრინციპებით ხელმძღვანელობდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

აღნიშნული კანონები დაპყრობილი ტერიტორიების გეოგრაფიული მდებარეობის, 

ეთნიკური და რელიგიური მდგომარეობის მიხედვით განსხვავებულად აისახებოდა. 

ზემოთაც აღვნიშნეთ, რომ ოქროს ურდო სახელმწიფოს ორმაგი მმართველობის სისტემით 

წარმოდგენილი პოლიტიკური გაერთიანება იყო. ჯუჩის ულუსის მიერ სახელმწიფოს 

დაარსებისას, ყივჩაღთა ველის გეოგრაფიული არეალი ორ, მარცხენა (აღმოსავლეთ) და 

მარჯვენა (დასავლეთ) ნაწილად იყო წარმოდგენილი, რომელსაც თავისი მმართველი 

ჰყავდა. თუმცა ისინი დამოუკიდებელი სახანოები არ ყოფილან, მხოლოდ ორმაგი 

მმართველობის ქვეშ მოქცეული ერთი პოლიტიკური გაერთიანება იყო. დასავლეთი 

ნაწილი „აქ ორდა“ (,,თეთრი ურდო“), იგივე ოქროს ურდო იყი, ხოლო აღმოსავლეთი - 

„გოქ ორდა“ (,,ცისფერი ურდო“). ამ უკანასკნელის მმართველებს აქ ორდას ხანები 

ნიშნავდნენ.  

წყაროები ცხადყოფენ, რომ ოქროს ურდოს მრავალეთნიკური სახელმწიფო იყო და 

ისინი მმართველობაშიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი, რაც ქვეყანას შესაძლებლობას 

აძლევდა მოქნილი პოლიტიკა გაეტარებინა. 

ოქროს ურდოს მმართველები მხოლოდ და მხოლოდ „ხანის“ ტიტულს იყენებდნენ. 

მონღოლთა სახელმწიფოში ახალი ხანის ტახტზე ასვლა გარკვეულ დროს მოითხოვდა. 

მაგალითად, ჩინგიზ ხანის შემდეგ ტახტზე ასული ოგედეის გარდაცვალების შემდეგ, 

ახალი ხანის არჩევა წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. ახალი ხანის არჩევა 

ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ ხდებოდა. იგი მონღოლთა ყველა საგვარეულოს 

უნდა ეცნო და დიდ ყურულთაიზე წარედგინა. ოქროს ურდოს სახელმწიფოში ტახტის 

კანდიდატი აუცილებლად ხანის საგვარეულოდან უნდა ყოფილიყო. ამის მაგალითია 

თუდა მენგუ, რომელიც ჭკუასუსტობის მიუხედავად მაინც აირჩიეს ხანად და გარკვეული 

პერიოდი მართავდა ქვეყანას, რაშიც სახელმწიფო მოხელეები ეხმარებოდნენ. ეს ფაქტი 

ამტკიცებს ოქროს ურდოს ტახტზე შთამომავლობის მნიშვნელობას.  
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„ყურულთაი“ იყო ყრილობა, რომელიც ყოველწლიურად ტარდებოდა. მასზე 

წყდებოდა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საკითხები. ყურულთაი იყო სახანოს უმაღლესი 

აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც კანონების მიხედვით იღებდა გადაწყვეტილებებს. 

გამომდინარე აქედან, საკანონმდებლო და სასამართლო საქმიანობას „კანონთა 

განმკარგავი“ ორგანო წარმართავდა. 

ოქროს ურდოში „პროვინციული მმართველობის“ შესახებ მწირი ცნობები 

მოგვეპოვება. პროვინციების საზღვრებს უმეტესწილად ბუნებრივ პირობები 

განსაზღვრავდა. ეს საზღვრები გახლდათ მთა, უდაბნო და ა.შ., რის გამოც ფაქტიურად, 

კონკრეტული საზღვრის დადგენა შეუძლებელი იყო. ამასთან, ცნობილია, რომ 

მონღოლები მომთაბარეები იყვნენ და კასპიის ზღვის ჩრდილოეთით მდებარე ვრცელ 

ტერიტორიას ყიშლაღებად იყენებდნენ. სამხრეთ კავკასიაში - მუღანის ველზე მათი 

პირველი დაპყრობითი ლაშქრობაც ამ მიზეზით განხორციელდა.  

მას შემდეგ რაც საქართველო მონღოლთა ბატონობის ქვეშ მოექცა, მონღოლებმა 

ქვეყნის პოლიტიკური რეორგანიზება მოახდინეს. ქართველები ლაშქრობებში მიჰყავდათ. 

ამ პერიოდში საქართველოს ტერიტორია ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაჰყვეს. ასეთ 

პირობებში ქართველი ფეოდალები სხვადასხვა მონღოლი ამირების ქვეშევრდომობაში 

შედიოდნენ.  

თუ რომელიმე ქვეყნის მმართველი ნებაყოფლობით შევიდოდა მონღოლთა 

ქვეშევრდომობაში, ისინი მას წერილობითი შეთანხმებით მმართველობას უტოვებდნენ, 

ხოლო თუ ვინმე წინააღმდეგობას გაუწევდა და დამარცხდებოდა, ბოლომდე 

ანადგურებდნენ. მაგრამ ქართველი მეფეები გამონაკლისია.  საქართველოს მმართველი 

ძალა და მოსახლეობა ხანგრძლივი ბრძოლითა და აჯანყებებით ცდილობდა 

დამპყრობლისაგან სამშობლოს დაცვას, რის გამო მონღოლებმა აქ სრულად ფეხის 

მოკიდება ვერ შეძლეს. 

კვლემის პროცესში დავადგინეთ მონღოლთა მიერ საქართველოში დანიშნულ 

მმართველთა ჩამონათვალი. როგორც აღვნიშნეთ, მონღოლთა მმართველობა სამხედრო 

სისტემას ეყრდნობოდა და გამომდინარე აქედან, ეს მმართველები ამავდროულად ჯარსაც 

ედგნენ სატავეში. ქვემოთ მოცემულ პირთაგან ზოგი სამხედრო და საგადასახადო 

საქმიანობას ითავსებდა, ზოგიერთი მხოლოდ გადასახადებს კრეფდა ან ბრძოლებში 

ქართულ ჯარს მეთაურობდა. მაგალითად, საქართველოს პირველი დამპყრობელი 

მონღოლი მეთაური ჩარმაღანის ვაჟი შირამუნ ნოინი იყო, რომესაც გადასახადების 

აკრეფასთან კავშირი ჰქონდა თუ არა არ ვიცით. თუმცა, შირამუნ ნოინი 1262 წელს, 

ჰულაგუსა და ბერქეს დაპირისპირებაში თეგუდარის აჯანყების დროს, ქართულ ჯარს 

მეთაურობდა. ჩამონათვალის მიხედვით, 1258 წლამდე საქართველოში მონღოლ 

მმართველებს ცენტრალური საყაენო ნიშნავდა, მოგვიანებით ილხანთა სახელმწიფო. 

საქართველო ილხანებამდე ოქროს ურდოს ტერიტორიებში არ შედიოდა და დიდი ყაენის 

მიერ გაგზავნილი წარმომადგენლის მეთვალყურეობის ქვეშ ქართველი მეფეების მიერ 

იმართებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვემოთ მოცემული სიის მიხედვით ჩარმაღან 

ნოინი ოქროს ურდოს მმართველ ბათო ხანს ემორჩილებოდა, ბათოს დროს ოქროს ურდოს 

ურთიერთობები ცენტრალურ საყაენოსთან ძველი ფორმით აღარ გრძელდებოდა. ეს 

ნათლად ჩანს საქართველოში გამოგზავნილი მმართველების პოლიტიკურ და სამხედრო 

ურთიერთობებში, რომელიც მეგობრული ნამდვილად არ იყო. 
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ჩარმაღან ნოინი, 1232 წელს დანიშნა უგიედეი ყაენმა. 

აილთანა ხათუნი, ჩარმაღანის ცოლი. ქმრის გარდაცვალების შემდეგ მცირე ხნით 

რეგენტი იყო. 

ბაიჯუ ნოინი, 1239 წლის შემდეგ დანიშნა უგედეი ყაენმა. 

ამირა არღუნი, 1243- 1275 წლებში დაინიშნა სამჯერ. პირველად დანიშნა თორეგენე 

ხათუნმა, მეორედ მენგუ ყაენმა, ხოლო მესამედ ჰულაგუ ყაენმა. იგი აქტიურად არ 

ასრულებდა დაკისრებულ მოვალეობას. დრო და დრო მართავდა სამხრეთ კავკასიას.  

საქართველოსა და სომხეთში კრეფდა გადასახადებს. რამდენჯერმე ილაშქრა 

საქართველოს წინააღმდეგ. 

ხოჯა აზიზი, 1262 წელს დანიშნა ჰლაგუ ყაენმა. 

შირამუნ ნოინი, დანიშნა აბაკა ხანმა 1265 წელს. 

აჯაი, დანიშნა არღუნ ხანმა 1284 წელს. 

ყუთლუღ ბუკა (ამირა ბუკა), 1289-1293 წლებში, დანიშნა არღუნ ხანმა. 

ამირა ყუთლუქშაჰი, 1301-1302 წწ., დანიშნა გაზან ხანმა.  

ყურმიში, იყო 1318 წლამდე, დანიშნა ოლჯაითუ ხანმა. 

შეიხ მაჰმუდი, აბუ საიდის მმართველობის ხანაში,  1319 წლის შემდეგ დაინიშნა 

ამირა ჩობანის მიერ. 

იქბალშაჰი, ამირა ჩობანის ვაჟი, დაინიშნა შეიხ მაჰმუდი შემდეგ.  

 

IV.2. სამხედრო ორგანიზაცია 

იმპერიის დაარსების დროს ჩინგიზ ხანმა მისი მისი პოლიტიკური და სამხედრო 

სისტემა განსაზღვრა. მონღოლთა ჯარი ძველი ტომობრივი სისტემიდან „ათობით“ 

სისტემაზე გადავიდა, რომლის მიხედვითაც იგი შედგებოდა ათი, ასი, ათასი და ათი 

ათასიანი სამხედრო შენაერთებისგან. ათი ათას კაციანი შენაერთის მეთაურს „თუმენ ბეი“ 

ეწოდებოდა. მსგავსი სისტემა შეიქმნა ოქროს ურდოშიც. ყველა შენაერთის მეთაური 

თავის რეგიონში წესრიგსა და დისციპლინაზე აგებდა პასუხს. თუმენის (იგივე დუმანის) 

მეთაურებს დროთა განმავლობაში ხანის თანამდებობა შეეძლოთ მიეღოთ.  

ულუსის მეთაურებს, ათასისთავებს და სარდლებს „ნოინი“ ან „ბაჰადირი“ 

ეწოდებოდათ. თუმცა, „ნოინის“ ტიტული უფრო ხშირად გამოიყენებოდა. ეს „ნოინები“ 

ულუსების მმართველებიც ხდებოდნენ. საქართველოში დანიშნული ჩარმაღან ნოინი ამის 

ნათელი მაგალითია. ბუნებრივია, რომ ჩინგიზის გვარის შთამომავლებს დაბადებიდან 

ჰქონდათ ამ თანამდებობების დაკავების უფლება, სხვებს კი ეს ტიტულები და პოზიციები 

დამსახურებით უნდა მოეპოვებინათ. 

მონღოლების მმართველობის ქვეშ მყოფი საქართველოს სამეფო 1258 წლიდან 

ილხანების სახელმწიფოს ყველა ბრძოლაში იღებდა მონაწილეობას. სპულერი, 

მონღოლების ლაშქარში თურქებისა და ჩინელების მონაწილეობაზეც საუბრობს, მაგრამ, 

მისი თქმით ქართველებს ბრძოლით გაუთქვამთ სახელი. 

 

IV.3. ვაჭრობა და ეკონომიკური ცხოვრება  

ოქროს ურდოს მმართველობა ვრცელ გეოგრაფიულ არეალზე ვრცელდებოდა, 

რამაც ეკონომიკური ცხოვრების მრავალფეროვნება გამოიწვია. ქვეყანაში მომთაბარე 

ცხოვრების გამო მესაქონლეობა წამყვან დარგს წარმოადგენდა. ტერიტორიების გაზრდისა 
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და შავიზღვისპირეთის საპორტო ქალაქების დაპყრობის შემდეგ, მნიშვნელოვანი საარსებო 

წყარო გახდა ვაჭრობა. ოქროს ურდოს ბრძოლების უმრავლესობა სავაჭრო გზების ხელში 

ჩაგდებისთვის ან სავაჭრო ქალაქების დაცვის მიზნით მიმდინარეობდა.  

ჩინგიზ ხანის სიტყვებია: „ცხენზე ამხედრებული ბევრი ქვეყნის დაპყრობაა 

შესაძლებელი, მაგრამ ცხენზე ამხედრებული მათი შენარჩუნება შეუძლებელია“. ცხადი 

იყო, რომ ბათო ხანი და სხვა მონღოლი ხანები, მიუხედავად მუდმივი ბრძოლისა და 

გამარჯვებებისა, დაპყრობილ ტერიტორიებს ბოლომდე ინარჩუნებდნენ. დაპყრობილ 

ტერიტორიებში შედიოდა ხვარაზმი, ბულგარები, ყირიმი, რუსული სამთავროები, 

უნგრეთი და ბულგარეთი, რომელთა მოსახლეობაც მობინადრე ცხოვრების წესით 

ცხოვრობდა. აღნიშნული ტერიტორიების მონღოლთა დაქვემდებარებაში შესვლამ 

არსებული მდგომარება უფრო გაართულა. ასეთივე მდგომარეობა იყო სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი საქართველოში. ოქროს ურდო გადაიქცა ქვეყანად, სადაც 

ბინადრული და მომთაბარე ცხოვრება ერთდროულად მიმდინარეობდა, რამაც 

გარკვეული სირთულეები წარმოშვა. ქვეყანა ფაქტიურად ორ ნაწილად გაიყო.  ეს იყო, 

ცენტრალური მონღოლეთი, რომლის დაქვემდებარებაშიც შედიოდა მდინარე ირტიშიდან 

დუნაიმდე გადაჭიმული ტერიტორია და ამ ტერიტორიების საზღვარზე მდებარე 

დაპყრობილი და დამორჩილებული ხვარაზმი, ვოლგის ბულგარები და რუსული 

სამთავროები. ამ ქვეყნებს, ოქროს ურდოს მიმართ საგადასახადო ვალდებულება ჰქონდათ 

და იძულებულნი იყვნენ საუკეთესო ხელოსნები და ხელოვნები ოქროს ურდოსთვის 

გადაეცათ. ოქროს ურდოს ეკონომიკური და პოლიტიკური ძლიერება, კეთილდღეობა და 

სტაბილურობა ამ ტერიტორიებზე იყო დამოკიდებული. სწორედ ამიტომ, მონღოლმა 

ხანებმა ეს ტერიტორიები სრულად არ გაანადგურეს. პირიქით, მხარდაჭერასაც კი 

უცხადებდნენ მათ, რითაც ადამიანური რესურსების თავის სასარგებლოდ გამოყენებას 

ახერხებდნენ. ოქროს ურდოს პოლიტიკური გაერთიანება ამ პერიოდის ყველაზე ძლიერ 

სახელმწიფოს წარმოადგენდა. რა თქმა უნდა, ვაჭრობის გარდა ქვეყნის ეკონომიკურ 

ძლიერებას დაპყრობილი რეგიონებიდან აკრეფილი გადასახადებიც განაპირობებდა. 

ოქროს ურდოს ხანაში ყირიმის რეგიონში მდებარე, ქერჩის, ჯაფას, სუდაკისა და აზაკის 

ნავსადგურებში გენუელებსა და ვენეციელებს სავაჭრო საწყობები ჰქონდათ. ამ ქალაქებს 

შორის მოძრავ ქარავნებს და შესულ გემებს გადასახადი უნდა გადაეხადათ. ეს 

გადასახადები სახანოს ძირთადი შემოსავლის წყაროებიდან ერთ-ერთი იყო. 

ოქროს ურდოს სამხედრო გაერთიანებამ მოსახლეობის აღწერა პირველად ბათო 

ხანის მმართველობის პერიოდში ჩაატარა. ბერქე ხანმა კი რუსული სამთავროები მეორედ  

1257 წელს აღწერა. ზოგიერთი წყაროს მიხედვით ეს რუსული სამთავროების პირველი 

აღწერა იყო. გადასახადების გამო 1257-1262 წლებში ბერქე ხანის წინააღმდეგ აჯანყდნენ, 

მაგრამ ისინი წარუმატებლად დასრულდა. აღწერა საინტერესოა მოსახლეობის 

რაოდენობის დადგენის თვალსაზრისითაც. 1257 წელს, ამ აღწერის დროს, სასულიერო 

პირები განთავისუფლებული იყვნენ საგადასახადო ვალდებულებისგან.  

მონღოლებმა ძლიერი მმართველობის სისტემა შექმნეს. ისეთი საგადასახადო 

სისტემა შემოიღეს, რომლის შესახებაც სამხრეთ კავკასიაში - სომხეთსა და საქართველოში 

მანამდე არც კი იცოდნენ. კირაკოსის გადმოცემით, გოიუქ ხანის მმართველობის 

პერიოდში სახელგანთქმული ამირა არღუნი, რომელიც ნამდვილი ტირანი იყო, ვინმე 

ბოღასთან ერთად ირანში, სომხეთსა და საქართველოში ჯიზიას გადასახადს კრეფდა. 
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გრიგოლ აკანელის მიხედვით კი, 1251 წელს მენგუ ყაენის ბრძანებით ამირა არღუნი, 

სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გადასახადების აკრეფისთვის, მოსახლეობის აღწერის 

მიზნით მოვიდა. მონღოლები სასტიკად სჯიდნენ მათ, ვინც გადასახადებს თავს 

აარიდებდა.  

,,ქართლის ცხოვრება“ მოგვითხრობს ამირა არღუნისა და ბათო ხანის 

ურთიერთობების შესახებ და გადმოგვცემს, რომ ყაენთა შორის ყველაზე დიდმა ბათო 

ხანმა მის დაქვემდებარებაში  მყოფ ყველა ქვეყანაში მოსახლეობის აღწერა ბრძანა. ეს საქმე 

კი ამირა არღუნს ჩააბარა. არღუნი განათლებული, ჭკვიანი, კარგი მჭერმეტყველი და 

კანონების მცოდნე ადამიანი იყო. ბათო ხანმა, მას ქვეყნის სამხედრო და ეკონომიკური 

პოტენციალის შესწავლა დაავალა და ამ მიზნით სხვადასხვა მხარეს აგზავნიდა. არღუნის 

მიერ აღწერის დასრულების შემდეგ, ბათო ხანმა ამჯერად ის ყარაყორუმში ყუბილაი 

ხანთან გაგზავნა. ყუბილაი ხანმა ბათოს რეკომენდაცია მიიღო და მას ახალი თანამდებობა 

უბოძა.  

ჯუვეინი გადმოგვცემს, რომ 1258 წელს ორ დავითთან დაკავშირებული 

პრობლემის შესახებ ჰულაგუსთვის ამბის მისატანად ამირა არღუნი ხორასნის გავლით 

საქართველოსკენ გამოემართა და მოსახლეობის აღწერასთან ერთად გადასახადებთან 

დაკავშირებით ახალი გადაწყვეტილებები მიიღო. სავარაუდოდ ეს მეორე ექსპედიცია 

გადასახადების აკრეფას უკავშირდებოდა. მანამდე ათ კაცზე დაკისრებული 70 დინარის 

ოდენობის „ქოფჩური“ გადასახადი ჯარის და სხვა სახელმწიფო ხარჯებს არ ყოფნიდა, რის 

გამოც დამატებითი გადასახადები შემოიღო და დანარჩენ ყველაფერს კი ნაწილ-ნაწილ 

კრეფდა. ჯუვეინის აზრით, ხორასანში ამირა არღუნი მიხვდა, რომ საგადასახადო სისტემა 

მდიდრების სასარგებლოდ და ღარიბების საწინააღმდეგოდ იყო მოწყობილი. ამირამ ეს 

შეამჩნია და ხალი გადაწყვეტილებები მიიღო, რის შემდეგაც საქართველოსკენ აიღო გეზი. 

კირაგოსი საუბრობს სულადობრივ გადასახადზე, რომელსაც ,,თაღარი“ ერქვა. გრიგოლი 

წერს, რომ 1258 წლიდან, ხანად დანიშვნის შემდეგ, ჰულაგუ ცოლის მრწამსის გამო პატივს 

სცემდა ქრისტიანებს და მათგან შედარებით მცირე გადასახადს იღებდა. მაგალითად, 

სომხების წლიურ გადასახადს სულ რაღაც ასი ათასი თავი ღორი წარმოადგენდა. მისივე 

გადმოცემით, მან ქალაქებში ორიასი ათასი ღორი  გაგზავნა და მუსლიმ მწყემსებს ჩააბარა. 

მათ ყოველ კვირა ღორების საპნით დაბანას და დილა-საღამოს ბალახის გარდა ნუშით და 

ხურმით გამოკვებას აიძლებდა. ,,ქართლის ცხოვრება“, სხვა წყაროების მსგავსად 

გადმოგვცემს, რომ ჰულაგუ ხანის დროს ამირა არღუნი საქართველოში კვლავ მოვიდა. 

როდესაც არღუნი ჰულაგუს წინაშე წარადგა, ხანმა მისი ნახვით ძალიან გაიხარა და 

საქართველოში დავით ულუსთან გამოაგზავნა. არღუნმა აქ მოსახლეობა აღწერა და 

ქვეყნის საქმეები მოაწესრიგა. არღუნის მოსვლამდე, საქართველოს მოსახლეობა ძალიან 

მძიმე მდგომარეობაში იყო. მონღოლებმა კვლავ აღწერეს მოსახლეობა, საქონელი, მიწები, 

საძოვრები და ვენახები. მიწის მესაკუთრეებს ჯარის შენახვა დაევალათ. ყველა სოფელს 

ასეულის მეთაურისთვის ყოველდღიურად ერთი ბატკანი და ერთი დრაჰკანი, ათი 

ათასეულის მეთაურისთვის ერთი ცხვარი და ორი დრაჰკანი, ხოლო ყოველ მხედარზე 

სამი თეთრი უნდა გადაეხადა. 

ყაენის მმართველობა სადაც ვრცელდებოდა, არღუნმა მოსახლეობის აღწერა 

ჩაატარა. აბაკა ხანის მმართველობის დროს იგი კვლავ დაბრუნდა საქართველოში. 

ამჯერად მას უნდა გაერკვია, თუ რამდენად დიდი ზიანი მიაყენეს მონღოლებმა რეგიონს, 
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ან რა გააკეთეს აქ.  საბოლოოდ დადგინდა, რომ მონღოლების პირველი გამოჩენის ბერქე 

ხანის მმართველობამდე კახეთ-ჰერეთი სრულიად განადგურდა. ამ მოსვლაზე ამირა 

არღუნი ერთ ხანს თბილისში დარჩა. ამ დროს დემეტრე II-ს მამის, დავით ულუს მიერ 

მასზე მიცემული პირობა შეახსენა, რომელსაც ნათქვამი ჰქონდა, რომ მის ქალიშვილს ანუ 

დემეტრეს დას, არღუნის ვაჟს მიათხოვებდა, მაგრამ სიკვდილის გამო ვერ შეასრულა 

სიტყვა. დემეტრეს არ სურდა მისი დის ურჯულოზე დაქორწინება, მაგრამ მამის სიტყვას 

ვერ გადავიდა და მისი და თამარი ამირა არღუნის შვილს მიათხოვა. ქორწილის შემდეგ 

ამირა არღუნმა მისი ვაჟი მეფესთან დატოვა, თავად კი ილხანთა დედაქალაქში 

დაბრუნდა. 

ეპისკოპოს სტეფანოსის ქრონიკის მიხედვით, 1273 წელს ამირა არღუნი კვლავ 

საქართველოსა და სომხეთში დაბრუნდა და მოსახლეობის აღწერა ჩაატარა. აღწერა ჯარისა 

და გადასახადების რაოდენობას ადგენდა.  

მენგუ თემურმა, მუსლიმ ვაჭრებს პრივილეგიები გაუუქმა და ერთიანი 

საგადასახადო სისტემა შექმა. 1300 წლიდან გაზან ხანმა და ილხანთა სახელმწიფოს 

მმართველებმა ისლამი მიიღეს. მათი ბატონობის ქვეშ არსებულ ქრისტიანულ ქვეყნებში 

კი, მათ შორის საქართველოსა და სომხეთში გადასახადები გაზარდეს.  

 

IV.4. რელიგია 

მონღოლ მმართველებს შორის იყვნენ სხვადასხვა რელიგიის მიმდევრები. 

მოსახლეობის აღმსარებლობასთან დაკავშირებით კი დაწვრილებითი ცნობები არ გვაქვს. 

გამომდინარე იქედან, რომ უზბეკ ხანის დროს ოქროს ურდოში ისლამი სახელმწიფო 

რელიგიად გამოცხადდა, 1320 წლიდან, სავარაუდოდ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა 

ისლამი მიიღო. მონღოლები ამ მხრივ ტოლერანტობით გამოირჩეოდნენ. როგორც ჩანს, ეს 

გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ყაენთა ცოლები და შვილები სხვადასხვა მრწამსს  

აღიარებდნენ.  

ოქროს ურდოში რელიგიის ფაქტორი მკვეთრად აისახებოდა პოლიტიკაში, 

კულტურასა თუ სხვა სფეროებში. დაპყრობილ ტერიტორიებზე მოსახლეობა მათ 

წინააღმდეგ რელიგიური ნიშნით რომ არ გაერთიანებულიყო, მონღოლები მათ მრწამსს 

მხარდაჭერას უცხადებდნენ და პრივილეგიებსაც აძლევდნენ. მაგალითად, სართაქ ხანმა 

ქრისტიანობა, ბერქე ხანმა კი ისლამი მიიღო. ოქროს ურდოს მმართველების რწმენაზე 

ხშირად გავლენას ახდენდა არსებული გარემოება. ქრისტიანები რუსული სამთავროები 

და ყირიმში მყოფი სავაჭრო კოლონიები იყვნენ, ან უნგრეთში გაქცეული დასავლეთის 

ქრისტიანი ყივჩაღები, რომლებსაც ბერქე ხანი დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდა. მისთვის 

უფრო მნიშვნელოვანი ჰულაგუსა და ირანის წინააღმდეგ მუსლიმ მამლუქებთან კავშირი 

იყო. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 1257 წელს მოსახლეობის აღწერისას სასულიერო პირები 

გადასახადებისა და სხვა პასუხისმგებლობებისგან გათავისუფლებულნი იყვნენ. რუსულ 

ეკლესიაში, მონღოლთა მმართველობის დროს ქონება და მრევლი გაიზარდა. რუს 

სასულიერო მეთაურებზე ოქროს ურდოს ხანების მიერ გაცემული „ბრძანებები“ ცხადად 

გვიჩვენებს რუსული ეკლესიის პრივილეგიებს. ამის გამო, რუსულ სასულიერო პირებს 

ოქროს ურდოს მმართველობის წინააღმდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ხმა არ ამოუღიათ.  
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მენგუ თემურის მმართველობამდე, რუსული ეკლესია-მონასტრების წინამძღვრები, 

ბერები და მღვდლები გადასახადებისგან განთავისუფლებულნი  იყვნენ. მის დროს კი, 

გადასახადები მოეხსნათ ამ სასულიერო პირების ოჯახებსაც. ეკლესია-მონასტრებისა და 

სასულიერო პირებისათვის გადასახადების მოხსნამ და მათზე მიწების გაცემამ რუსული 

ეკლესიის უფლებები უფრო გაზარდა. „ეკლესიის ხალხი“ (სასულიერო პირები და მათი 

ოჯახები) სამხედრო სავალდებულო სამსახურსგანაც განთავისუფლდნენ. თუკი 

რომელიმე მონღოლი ეკლესიის მიწას მიისაკუთრებდა ან სასულიერო პირს შეეხებოდა, 

სიკვდილით ისჯებოდა. უფრო მეტიც, თუ ვინმე მართლმადიდებლობას აუგად 

მოიხსენიებდა, მასაც კლავდნენ. რუს ბერ-მონაზვნებს მოეთხოვებოდათ მენგუ თემურის 

ოჯახისა და მომდევნო ხანებისთვის გულწრფელი ლოცვა. მენგუ თემურის 

მმართველობის დროს რუსული ეკლესიის მიმართ ტოლერანტულმა დამოკიდებულებამ 

ოფიციალური სახე მიიღო სპეციალური ბრძანებით. ბრძანებას უფრო მეტი გავლენა რომ 

ჰქონოდა,  დასაწყისში ჩინგიზ ხანის სახელი იყო მოხსენიებული. ამ „იარლიღით“ რუსმა 

სასულიერო პირებმა და მათი გავლენის ქვეშ მყოფმა მოსახლეობამ სხვებთან შედარებით 

პრივილეგიები მიიღო. ეკლესიამ გამდიდრება დაიწყო. ამ პოლიტიკამ  საფუძველი 

დაუდო რუსეთის ყველაზე განათლებული სოციალური ფენის ხანისადმი ერთგულებას. 

მენგუ თემურის რელიგიურ მრწამსზე წყაროებში სხვადასხვა აზრი არსებობს, თუმცა 

მთავარი ისაა, რომ ოქროს ურდოს სხვა მმართველების მსგავსად ისიც რელიგიური 

შემწყნარებლობით გამოირჩეოდა.  

ბერქე ხანთან ერთად ოქროს ურდოში ისლამიზაციის პროცესი დაიწყო. XIV ს-ის 

20-იანი წლებიდან კი ეს პროცესი დაჩქარდა და მიზანს მიაღწია. თუმცა, აღსანიშნავია რომ 

მმართველები ყველაზე მეტად პატივს ორთოდოქსალურ ეკლესიას სცემდნენ. ამ 

მმართველებს შორის იყვნენ უზბეკ, ჯანიბეგ და ბერდიბეგ ხანები. 

 

IV. 5. სოციალური ცხოვრება და დიდი ქალაქები 

ოქროს ურდოს მოსახლეობა მხოლოდ მომთაბარე ცხოვრებას რომ არ ეწეოდა, ამას 

მრავალი ქალაქისა და სოფლის არსებობაც ადასტურებს. მის საზღვრებში მოქცეული 

ვოლგის შუა წელზე მცხოვრებ თურქებს ადრეულ პერიოდშივე აქ საცხოვრისები 

დაუარსებიათ. ვოლგის ქვემო წელზე მცხოვრები მონღოლები და თურქები სწორედ ამ 

ქალაქებში იყვნენ დასახლებულნი.  

ჯუჩის ულუსის აღმოსავლეთ რეგიონის საპირისპიროდ ბათოსა და ბერქეს 

მემკვიდრეების მმართველობის დროს ურბანული ცხოვრება უფრო და უფრო 

ვითარდებოდა. ამ დროს კარავი (რეზიდენცია) ჯერ ბულგარებთან, შემდეგ სარაიში, 

მოგვიანებით კი დაპყრობილ ტერიტორიებზე (სტეპებში) იშლებოდა. ეს ტრადიცია, XIV ს-

ის ბოლოდან და XV ს-მდე გრძელდებოდა. თოხთამიშ ხანი და უზბეკ ხანი მომთაბარე 

მოსახლეობის მსგავსად ზაფხულს სტეპებში, ზამთარს კი ქალაქში ატარებდნენ.  

როგორც წესი, ქვეყნის დედაქალაქში და მის მიმდებარედ სავაჭრო და სოციალური 

ცხოვრება ყოველთვის აქტიურობით გამოირჩევა. უნდა ითქვას, რომ ოქროს ურდოს 

სახელმწიფოშიც საქალაქო ცხოვრება განვითარებული იყო. ქალაქები შენდებოდა 

სტეპებზე. მათი ნაწილი ადმინისტრაციულ და პოლიტიკურ ცენტრს წარმოადგენდა. 

ნოინთა ულუსებიც მათში შედიოდა. მეორე ნაწილი დაპყრობილი ტერიტორიებიდან 

ტყვედ წამოყვანილი ხელოსნებისა და ვაჭრების დასახლებები იყო. ქალაქების მიმართ 
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ოქროს ურდოში უფრო განსხვავებული მიდგომა ჰქონდათ, ვიდრე მანამდე მონღოლებს. 

მომთაბარე ხალხი, ანუ ისინი, ვინც ცხენზე ამხედრებული ცხოვრობდა, ქალაქებს 

ციხესიმაგრეების მსგავსად თავდაცვის ობიექტად მიიჩნევდნენ და ასეთი ქალაქების 

მშენებლობისგან თავს იკავებდნენ. დაპყრობილ ტერიტორიებზე ქალაქის კედლებს 

ანგრევდნენ, მოწინააღმდეგე ქალაქებს ანადგურებდნენ და ფეხზე წამოდგომის 

საშუალებას არ აძლევდნენ. ვოლგის ბულგართა სახელმწიფოს ქალაქები ამის შესანიშნავი 

მაგალითია. როგორც ცნობილია, შუა საუკუნეების ქალაქის არქიტექტურა ზოგადად, 

ციხესიმაგრის შიგნით დასახლებას წარმოადგენდა. ოქროს ურდოს მსგავსი 

არქიტექტურული მოწყობა არ გაუგრძელებია, რადგან მონღოლთა აზრით ქალაქებს 

ციხეები კი არა, სახელმწიფო იცავდა. ბათო ბერქეს მმართველობის დროს დაარსებულ 

ოქროს ურდოს ქალაქებში შენდებოდა ციხე-დარბაზები თავისი მიწებით, რომლის 

ირგვლივაც ხალხი ცხოვრობდა. ოქროს ურდოს აღზევების ხანაში დიდებულები ციხე-

დარბაზებში ცხოვრებას იწყებენ. 

უზბეკ ხანის დროს ციხე-დარბაზების რაოდენობა გაიზარდა. დღითი დღე 

იზრდებოდა მეჩეთების, ბაზრობების, ზარაფხანებისა და სახელოსნოების რიცხვი. 

ჩამოვთვლით ოქროს ურდოს მნიშვნელოვან ქალაქებს: აზაკი, ბარჩინი, ბაქო, ბოლგარი, 

დარუბანდი, გულისტანი, ყირიმი, ყირიმ-ჯადიდი, მაჯარი, მაჯარ-ჯადიდი, მოჰში, 

ორდუ, ორდუ-ჯადიდი, ორდუ-ფაზარი, რეჯანი, სარაი, სარაი-ჯადიდ, სარაიჯიქი, 

სიღნაღ-ჯადიდი, თავრიზი, უქექი, შირვანი, ჰაჯითარჰანი  და შამახი. ამ ქალაქთა 

არსებობა მიუთითებს, რომ ოქროს ურდოს სახელმწიფო მხოლოდ „სტეპების იმპერია“ არ 

ყოფილა. ამათ გარდა ცნობილია აგრეთვე ისეთი კულტურის ცენტრები, როგორებიცაა 

ხვარაზმის უმთავრესი ქალაქი ურგენჩი და საქსინი.  

ოქროს ურდოს დედაქალაქი „სარაი“ იყო, რომელიც ყივჩაღთა მეორე 

ლაშქრობიდან დაბრუნებისას ბათო ყაენმა, მდინარე ვოლგის მარცხენა ნაპიროზე, ვაკე 

ადგილას დაარსა. 1254 წელს მონღოლეთიდან დაბრუნებული რუბრუკი ბათოს მიერ 

მდინარე ვოლგაზე აშენებული ახალი ქალაქის „სარაის“ შესახებ მოგვითხრობს. ,,სარაი-

ბათო“-ს სახელით ცნობილი პოლიტიკური ქალაქი, აბრეშუმის გზაზე მდებარეობის გამო, 

ვაჭრობის მეშვეობით მოკლე ხანში განვითარდა და აღმოსავლეთ ევროპასა და დასავლეთ 

ციმბირს შორის მნიშვნელოვან ცენტრად იქცა. ბათოს დაარსებული ძველი სარაის გარდა, 

ბერქემ იმავე სახელწოდებით ახალი ქალაქი დააარსა. მისი მმართველობის ხანაში, 

დედაქალაქის მდებარეობა შეიცვალა და უფრო განვითარდა. სავაჭრო საქმიანობის 

გაზრდისა და კეთილდღეობის მიზნით, სავაჭრო გზების ხელსაყრელი მდებარეობის გამო, 

დედაქალაქი, სარაიდან მდინარე ვოლგის ზემო წელში, ახალ სარაიში გადაიტანეს.  

იბნ-ი ბატუტა ქალაქ სარაის სამყაროს ყველაზე ლამაზ ქალაქად მოიხსენიებს და 

მისი ცხოვრების შესახებ დაწვრიელბით ცნობებს გავწვდის. 

ნაშრომში ვსაუბრობთ ოქროს ურდოს სხვა მნიშვნელოვან ქალაქებზეც, როგორიცაა: 

უქექი, ბოლგარი, სარაიჯიქი და სხვა. 

 

დასკვნები 

1206 წელს ჩინგიზ ხანის მიერ დაარსებული მონღოლთა სახელმწიფო სწრაფად 

გაიზარდა და განვითარდა. მისი სახით მსოფლიო პოლიტიკურ ასპარეზზე 

მოულოდნელად ახალი, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალა გაჩნდა. მონღოლთა 
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სახელმწიფომ აღმოსავლეთ ევროპიდან წყნარ ოკეანემდე უამრავ ქვეყანაზე იქონია 

გავლენა და ზოგიერთი მათგანის ნგრევისა და განვითარების შეფერხების მიზეზი გახდა. 

ჩინგიზ ხანის ვაჟის, უგედეის ბრძანებით სამხრეთ კავკასიაში გამოჩენილი მონღოლები, 

1220 წელს საქართველოში შემოიჭრნენ და ერთ საუკუნეზე მეტ ხანს ბატონობდნენ აქ. 

მონღოლთა შემოსევამდე რეგიონის ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური გაერთიანება 

საქართველო, მტრის შემოსევებს მედგარ წინააღმდეგობას უწევდა, მაგრამ უშედეგოდ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები, მეზობელ ქვეყნებთან მოკავშირეობით იბრძოდნენ 

და ხშირად აწყობდნენ აჯანყებებს მონღოლთა წინააღმდეგ, საშინაო პრობლემებმა და 

მმართველთა არასაკმარისმა გამჭრიახობამ წარმატებამდე ვერ მიიყვანა. 

კვლევის პროცესში მიღებული შედგები სამეცნიერო თვალსაზრისით ყურადღებას 

იქცევს. კვლევის შედეგები შემდეგნაირად შევაჯამეთ: 

1. საქართველოს ისტორიის მთავარი წერილობითი წყარო ,,ქართლის 

ცხოვრება“ ბათო ხანს დიდ ყაენად მოიხსენიებს, რაც ბიბლიოგრაფიაში მოტანილ 

არცერთ წყაროში არ ფიქსირდება. ბათო ხანი მონღოლეთის იმპერიაში რაც არ 

უნდა პატივსაცემი და გამორჩეული ხანი ყოფილიყო, მონღოლეთის იმპერიის 

მმართველი არასდროს ყოფილა, თუმცა, გოიუქ ხანის გარდაცვალების შემდეგ 

მენგუ ხანს ტახტზე ასვლაში დაეხმარა. მიზეზი იმისა, რომ ,,ქართლის 

ცხოვრებაში“ ბათო ხანი ამ ფორმით მოიხსენიება, საქართველოს მმართველებისა 

და ბათო ხანის მჭიდრო ურთიერთობებია. ამ პერიოდში მონღოლთა იმპერიასა და 

საქართველოს შორის ურთიერთობები ბათო ხანის მეშვეობით ხორციელდებოდა, 

მისი ყაენად მიჩნევა სწორედ ამ მიზეზით უნდა იყოს განპირობებული.  

2. მონღოლთა მიერ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ სამეფოსა და ამ 

რეგიონს მონღოლი სამხედროები მართავდნენ, რომლებიც 1241-1255 წლებში 

ქალაქ „სარაი“-ში მყოფი ბათო ყაენისგან იღებდნენ ბრძანებას. საქართველო ამ 

პერიოდში ოფიციალურად ოქროს ურდოს სახელმწიფოს ბატონობის ქვეშ არ 

იმყოფებოდა, მაგრამ ყარაყორუმსა და საქართველოს (მთელი სამხრეთ კავკასიას)  

შორის არსებული საკითხები ბათო ხანის მიერ იმართებოდა.  

3. მკვლევრებს, რომლებიც ოქროს ურდოსა და ილხანების პოლიტიკურ 

ურთიერთობებს სწავლობენ, ზემოხსენებული ვითარება გამოჰპარვია. ბათო ხანის 

ეს პოლიტიკური პოზიცია ოქროს ურდოს სამხრეთ კავკასიზე პრეტენზიების ერთ-

ერთი მიზეზთაგანა (სხვა მიზეზებიიხ.: ნაშრომი, II თავი). 

4. იმ პერიოდში, რომელსაც ნაშრომში განვიხილავთ, მონღოლთა 

მთავარ სამიზნეს აზერბაიჯანი და მისი ცენტრი თავრიზი წარმოადგენს. მათი 

გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, ამ გარემოებამ საქართველოსა და სომხეთის 

სამეფოებზეც დიდი გავლენა იქონია. ოქროს ურდოსა და ილხანთა ბრძოლების 

გარდა, ამის შესანიშნავი მაგალითია ხვარაზმშაჰების, ჯელაირების და სხვათა 

ქმედებები რეგიონში, რომლებმაც დიდად დააზარალეს ქვეყანა.  

5. ამ პერიოდში, საქართველოს სამეფო  ოქროს ურდოს სახელმწიფოს 

საგარეო პოლიტიკის პირდაპირ მიზანს რომ არ წარმოადგენდა ცხადია. ვინაიდან 

იგი ილხანთა დაქვემდებარებაში იყო, ამ პერიოდში ოქროს ურდოსთნ მისი 

ურთიერთობები არა დიპლომატიური, არამედ სამხედრო გზით ხორციელდებოდა. 
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ამის მიზეზი კი ილხანებსა და ოქროს ურდოს სახელმწიფოს შორის არსებული 

დაპირისპირება იყო. ქართული ძალები იძულებით ილხანთა რიგებში იბრძოდნენ. 

6. საქართველოს სამეფო პერიოდულად ილხანების წინააღმდეგ ოქროს 

ურდოს ამხედრებას ახერხებდა. მაგალითად, როდესაც ხოჯა აზიზს ზედმეტი 

გადასახადების აკრეფის გამო ქართველი მოსახლეობა აუჯანყდა, დავით ულუმ 

მისი მოკვლა მოითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჰულაგუ ხანი დავითზე 

განრისხებული იყო, ცოლისა და ამირების დაჟინებული თხოვნით, იძულებული 

გახდა მოთხოვნა შეესრულებინა და ჰოჯა აზიზი სიკვდილით დაესაჯა 

(იხ.:ნაშრომი, II თავი). ილხანი მართველები ფრთხილობდნენ, რათა ფიქრობდნენ, 

რომ საქართველო ამის გამო ოქროს ურდოსთან დაამყარებდა კავშირს. 

ქართველები ყველა შესაძლებლობაზე მონღოლთა წინააღმდეგ აჯანყებას 

აწყობდნენ, რაც განაპირობებდა ოქროს ურდოსა და ილხანების მისდამი 

დაბალანსებულ პოლიტიკას.  

7. საქართველოს სამეფოსა და ოქროს ურდოს მმართველებს შორის 

პირველი პოლიტიკური ურთიერთობები ბათო ხანის მმართველობის დროს 

დაიწყო. ბოლო კი ჯანიბეკ ხანის მმართველობისას მოხდა. მაგრამ, პირველი აშკარა 

მოკავშირეობის მცდელობა თოხთა ხანსა და დავითს შორის განხორციელდა.  

8. 1221-1397 წლებში საქართველო მონღოლების, ხვარაზმელების, 

ილხანების, ოქროს ურდოს, ჯელაირებისა და თემურიდების შემოსევებს 

განიცდიდა. გარდა ამისა ქვეყანაში „შავი ჭირი“ გავრცელდა. ეს ყველაფერი ცუდად 

აისახა ქვეყნის საერთო მდგომარეობაზე. დაპყრობების შედეგად ქვეყანაში 

შექმნილ ვითარებაზე საქართველოს ხელისუფლების უმოქმედობამ მოსახლეობის 

უკმაყოფილება გამოიწვია. ეს უკმაყოფილება კი აჯანყებებით გამოიხატებოდა. 

დავით მეფესა და თოხთა ხანს შორის მიმოწერა ამის თვალსაჩინო მაგალითია.  

9. ზემოხსენებული აჯანყებების დროს, საქართველოს ხელისუფლება 

გონივრული ნაბიჯებით წინააღმდეგობის გაწევას ცდილობდა. განსაკუთრებით კი 

მონღოლთა დაპყრობების პირველ პერიოდში,  ქართული ჯარი, მონღოლებს, 

რომლებიც საქართველოს გეოგრაფიას არ იცნობდნენ, მედგარ წინააღმდეგობას 

უწევდნენ.   

10. XIII-XIV სს-ში განვითარებულმა მოვლენებმა, საქართველოს 

ეკონომიკას, სოციალურ, კულტურულ, სამხედრო და პოლიტიკურ ცხოვრებას 

დიდი ზიანი მიაყენა. მიუხედავად ამისა, საქართველომ სრულიად შეძლო თავისი 

კულტურული და რელიგიური ფასეულობების შენარჩუნება. 

  

ვფიქრობთ, რომ რეგიონში მონღოლთა შემოსევები პირობითად ოთხ ეტაპად 

შეიძლება დავყოთ. საუკუნე-ნახევარზე მეტი ხნის განმავლობაში მონღოლთა უღელქვეშ 

მყოფი საქართველოს პოლიტიკურმა მოქმედებებმა და ოქროს ურდოს სახელმწიფოს 

საგარეო პოლიტიკის გათვალისწინებით შეიძლება განვსაზღვროთ შემდეგი ეტაპები:  

• პირველი ეტაპი – 1220/1221 წელს მონღოლების საქართველოში პირველი 

შემოჭრიდან ბათო ყაენის სიკვდილამდე, ანუ 1255 წლამდე გრძელდებოდა. ეს 

ეტაპი რეგიონში სრულიად ახალი მოვლენების განვითარების დასაწყისია. 1232 

წელს საქართველო მონღოლებმა დაიპყრეს. საქართველოს ჩრდილოეთით კი 
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ოქროს ურდოს სახელმწიფო   ჩამოყალიბდა და ქართულ-მონღოლურ 

ურთიერთობებს მისი დამაარსებელი ბათო ყაენი აგვარებდა. ასეთ სიტუაციაში, 

დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ბათო ყაენის რეზიდენცია ახლოს იყო 

მონღოლთა მთავარ ცენტრ ყარაყორუმთან. ბათო ყაენის გავლენა განსაკუთრებით 

გაიზარდა მას შემდეგ, რაც   გოიუქ ხანის სიკვდილის შემდეგ მისი მხარდაჭერით 

ტახტზე  მენგუ ყაენი ავიდა, რომელთანაც ბოლომდე კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. 

პირველ ეტაპზე, საქართველოს მეფეებთან უთანხმოების საკითხი ბათო ხანის 

შუამავლობით წყდებოდა. მაგალითად, რუსუდან დედოფლისა და მისი 

შეთანხმების საფუძველზე, ავაგმა ბათოსთან ჯარი გაგზავნა, დავით ნარინი და 

დავით ულუ კი ყარაყორუმში გამგზავრებამდე ბათოს ეწვივნენ. ყარაყორუმში 

უფლისწულების მისი ჯარის მეთვალყურეობით გაგზავნა პირდაპირ მიუთითებს 

ოქროს ურდოს ძალასა და პოლიტიკურ გავლენაზე საქართველოს მიმართ. ჩუჩის 

ვაჟთა მხრიდან საქართველოს პრობლემების მოგვარებაში ბათო ყაენის მთავარ  

როლს უპირველესად  განაპირობებდა მისი გეოგრაფიული სიახლოვე  და ის, რომ 

იგი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მონღოლთა ყაენის ტიტულს ატარებდა. 

მართალია საშინაო საქმეებით ცენტრალურ ყარაყორომზე იყო დამოკიდებული, 

მაგრამ ჯუჩის შვილები ამ რეგიონს სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით 

ყველაზე კარგად იცნობდნენ. სწორედ ამიტომ, მცირე დროში, ორმა მონღოლურმა 

სახელმწიფომ ამ მიწებზე პრეტენზია გამოთქვა და აქაურობა ხალხი ბრძოლის 

ქარცეცხლში გახვია. პირველ ეტაპზე, საქართველომ და სამხრეთ კავკასიის 

მოსახლეობამ არ იცოდა თუ როგორ გამკლავებოდა მონღოლთა თავდასხმებს. 

მათი წინააღმდეგობა უფრო გადარჩენისთვის ბრძოლა იყო.  

 

• მეორე ეტაპია, როდესაც XIII ს-ის მეორე ნახევარში ცენტრალური მონღოლეთის 

პოლიტიკურმა გაერთიანებამ დაშლა დაიწყო და პროცესმა გავლენა ქართულ–

მონღოლურ ურთიერთობებზეც იქონია. 1255–1266 წლებში ოქროს ურდოსა 

ილხანებს შორის ბრძოლა დაიწყო. ამ დროს ჰულაგუ ხანმა დააარსა სახელმწიფო, 

რომლის ცენტრიც იყო  თავრიზი. ამ პროცესმა მახლობელ აღმოსავლეთსა და 

კავკასიაში პოლიტიკური ვითარება სრულიად შეცვალა. საქართველოსა და 

აზერბაიჯანის ტერიტორიების ილხანებისადმი დაქვემდებარების კონკრეტული 

თარიღის დადგენა შეუძლებელია. აქაურობა  დიდმა ყაენმა ჰულაგუ ხანს უბოძა, 

შესაბამისად რეგიონის მმართველობაც მან ჩაიბარა. ჩრდილოეთ მონღოლთა 

ულუსს კი ბათო ყაენის ძმა, ბერქე ხანი მართავდა. ჰულაგუ ხანის მიერ ძლიერი 

პოლიტიკური გაერთიანების დაარსება და მისი ქმედებები მცირე აზიის სელჩუკთა 

სახელმწიფო და სხვა მეზობლები შეაშფოთა. ილხანთა მიერ ისლამური სამყაროს 

ერთ–ერთი ცენტრის, ბაღდადის დაპყრობამ სამხრეთით მდებარე ეგვიპტის 

მამლუქთა სასულთნო განსაკუთრებით გააღიზიანა. ამის გამო, მამლუქებმა 

მოკავშირის ძებნა დაიწყეს და შესაფერის კანდიდატად ოქროს ურდოს 

სახელმწიფო მიიჩნიეს, რადგან მასთან საერთო რელიგია და ილხანებისადმი 

ერთნაირი დამოკიდებულება აკავშირებდათ. ეს მოკავშირეობა, ორივე 

სახელმწიფოსთვის სარგებლობის მომტანი იყო და ახალი პოლიტიკური ბლოკის 

შექმნას დაუდო საფუძველი. ოქროს ურდოსა და ილხანებს შორის პირველი 



 39 

ბრძოლა, ჰულაგუს წინააღმდეგ მამლუქთა სულთნის ბაიბარსის მიერ ბერქე ხანის 

წაქეზებით დაიწყო. გარდა ამისა, ჩინგიზ ხანის ვაჟებს შორის ტერიტორიების 

გადანაწილების დროს საზღვრები არ დადგენილა, რამაც ოქროს ურდოსა და 

ილხანებს შორის ტერიტორიული პრეტენზიები წარმოქმნა. ქართულ-მონღოლური 

ურთიერთობის მეორე ეტაპი შეიძლება შევადაროთ ნაპოლეონ ბონაპარტის 

ცნობილ გამონათქვამს: “გეოგრაფია კარნახობს საგარეო პოლიტიკას“. 

აზერბაიჯანსა და საქართველოზე გამავალმა სავაჭრო გზებმა და აქ მდებარე 

მდიდარმა საძოვრებმა ორივე მონღოლური ულუსის ყურადღება მიიქცია. ამ 

გარემოებებმა 1262 წელს ბერქე ხანისა და ჰულაგუს დაპირისპირება გამოიწვია. 

ამგვარად, სამხრეთ კავკასიის დასაპყრობად ოქროს ურდოს პირველი ნაბიჯები 

საგარეო პოლიტიკაში ბერქე ხანმა გადადგა. მეორე ეტაპი ახლად დაარსებული 

ილხანთა სახელმწიფოს მიერ საქართველოს სამეფოს დამორჩილებაა.  

• მესამე ეტაპი მოიცავს მონღოლეთისა და საქართველოს ურთიერთობას 1266–1282 

წლებში. 1266 წელს ოქროს ურდოს ტახტზე მენგუ თემური ავიდა, რომელმაც 

სრული დამოუკიდებლობა მოიპოვა და საგარეო პოლიტიკაშიც უკვე თავისუფლად 

შეეძლო გადაწყვეტილებების მიღება. მენგუ თემურმა მისი მმართველობის 

პერიოდში სათანადოდ ვერ შეაფასა მდგომარეობა და 1266–1282 წლებში 

ქართველთა აჯანყებები ილხანთა წინააღმდეგ თავის სასარგებლოდ ვერ გამოიყენა. 

მაგრამ, 1269 წელს დაწყებული თეგუდარის აჯანყება ილხანებისთვის 

სახელმწიფოსთვის პრობლემის დასაწყისი გახდა. საქართველოს 

ხელისუფლებისთვის მესამე ეტაპი  იმის განსაზღვრა იყო, თუ როგორ 

გაუმკლავდებოდნენ ახალ დაარსებულ ილხანთა სახემწიფოს. 

• 1282-1291 წლებში ოქროს ურდოში საშინაო არეულობის მიუხედავად,  

საქართველოსთან მისი ურთიერთობა სტაბილურად მიმდინარეობდა. ამ 

პერიოდში ოქროს ურდოს, სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით საკუთარი 

პოლიტიკის გატარებაზე უარი არ უთქვამს, უფრო მეტიც, მცირე ლაშქრობებსაც 

აწყობდა, თუმცა ჯუჩის შვილების უპირველესი მიზანი ნოღაის პრობლემის 

მოგვარება იყო, რომელმაც დიდი გავლენა მოიპოვა დედაქალაქ სარაიზე. ოქროს 

ურდოში ორმხრივი მმართველობა 1291 წელს ტახტზე ასვლით თოხთა ხანმა 

დაასრულა და თავიდან აღორძინებულმა სახანომ 1357 წლამდე უფრო აქტიურ 

საგარეო პოლიტიკას ატარებდა. 1291-1357 წლები საქართველო-მონღოლეთის 

ურთიერთობების მეოთხე ეტაპს  მოიცავს. თოხთა ხანის, უზბეკ ხანისა და 

ჯანიბეკის მმართველობის ხანა ოქროს ურდოსთვის წარმატებული პერიოდი იყო 

როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკაში. 1297 წლის შემდეგ დავით მეფემ 

ილხანების წინააღმდეგ თოხთა ხანთან კავშირი შეკრა და ამით ოქროს ურდოს 

თავის მიზანს კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა. თუმცა, გაზან ხანის აქტიურმა 

პოლიტიკამ ამ მიზნის განხორციელებას ხელი შეუშალა და საქართველოსა და 

ოქროს ურდოს მოკავშირეობა წარუმატებლად დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ 

მონღოლთა მოსვლის პირველი დღიდან, საქართველოს სამეფომ მათ წინააღმდეგ 

არაერთი აჯანყება მოაწყო, ოქროს ურდოსა და ილხანებს შორის დაპირისპირებაში 

კი მუდმივად ილხანთა მხარეს იყვნენ. უფრო მეტიც, ამ ბრძოლებში ქართველები 

ილხანთა რიგებში საკუთარი სამხედრო ძალით იღებდნენ მონაწილეობას.  
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დავით მეფის პოლიტიკურ ნაბიჯში ოქროს ურდომ სამხრეთ კავკასიაში 

მხარდაჭერა ჰპოვა და სამხრეთ კავკასიაში საკუთარი მიზნების 

განსახორციელებლად მოქმედებაზე გადასვლის შესაძლებლობა გამოუჩნდა. 

ოქროს ურდოსა და ილხანების შესახებ არსებულ კვლევებში განვითარებულია 

აზრი, რომ დავითის მოქმედებამ ოქროს ურდოს საუკეთესო ნიადაგი შეუქმნა, 

კვლავ დაბრუნებოდა საკუთარ პრეტენზიებს. ვფიქრობთ, რომ ეს შეხედულება 

მართებულია, თუმცა არასრული. მიუხედავად იმისა, რომ ოქროს ურდო 1282-1291 

წლებში საშინაო პრობლემებით იყო დაკავებული, არასდროს უთქვამს უარი 

საკუთარ პოლიტიკაზე სამხრეთით, უბრალოდ, ამ პერიოდში მათი პრეტენზიების 

გასააქტიურებლად შესაფერი გარემო იყო, რომელიც ოქროს ურდოს მცდელობის 

გარეშე შეიქმნა. მონღოლთა შემოსევების დღიდან, საქართველოს სამეფოსა და 

ოქროს ურდოს სახელმწიფოს შორის მოკავშირეობა პირველად ამ პერიოდში 

შედგა. დავითის ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვანი იყო ოქროს ურდოსთვისაც, რადგან 

ილხანთა სახელმწიფო ორივესთვის საშიშროებას წარმოადგენდა. მართალია 

ოქროს ურდოს სახელმწიფომ ეს მოკავშირეობა საგარეო პოლიტიკაში შესაფერისად 

ვერ გამოყენა, მაგრამ აღმავლობის გზას დაადგა მისი საშინაო პოლიტიკა. 1313-1340 

წლები, უზბეკ ხანის ტახტზე ასვლასთან ერთად ოქროს ურდოს სოციალურ-

ეკონომიკურად აყვავების ხანა იყო, ხოლო სამხრეთ კავკასიასთან დაკავშირებული 

პრეტენზიები კი, რა თქმა უნდა, გრძელდებოდა. ამ დროს ილხანთა სახელმწიფო 

დანგრევის პროცესში იყო, საქართველოში კი არაერთმა აჯანყებამ იჩინა თავი. 

უზბეკ ხანის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში  წარუმატებლად მიმდინარეობდა. 

უზბეკ ხანის მიერ ილხანების წინააღმდეგ ზედიზედ განხორციელებულმა 

თავდასხმებმა ყველაზე მეტად საქართველო და მისი მოსახლეობა დააზარალა. აბუ 

საიდ ხანის მმართველობისას ილხანთა სახელმწიფოს ნგრევის პროცესი დაიწყო. 

სწორედ ამ დროს, ქართველთა სამეფოში გიორგი ბრწყინვალის მმართველობისას 

აღმავლობის ხანა დაიწყო. მეფემ კვლავ მოახერხა საქართველოს გაერთიანება. 1340 

წელს, უზბეკ ხანის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა ჯანიბეკ ხანი, რომლის 

დროსაც ოქროს ურდომ მიზანს მიაღწია და მცირე ხნით მოახერხა აზერბაიჯანისა 

და საქართველოს ნაწილის დაპყრობა. მაგრამ, დაახლოებით საუკუნოვანი მიზნის 

მიღწევა ჯანიბეკმა სათანადოდ ვერ გამოიყენა. ბერდიბეკ ხანმა მამის სიკვდილის 

შესახებ რომ შეიტყო, იქაურობა დატოვა. მისი დაბალი ავტორიტეტით ისარგებლეს 

ჯალაირებმა და რეგიონს მცირე ხნით დაეპატრონენ. მეოთხე ეტაპი, რომელიც 

1291-1357 წლებს მოიცავს, საქართველოს სამეფოსთვის რთული პერიოდი იყო. 

მართალია, იგი მონღოლთა დაპყრობებს გადაურჩა, მაგრამ 1357 წლამდე 

ჯელაირების დარბევებმაა და გავრცელებულმა შავმა ჭირჭრმა, შემდეგ კი, თემურ-

ლენგი შემოსევებმა ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდო, რომ დიდი ხანი დასჭირდა 

ჭრილობების მოსაშუშებლად.  

 

იბნ-ი ჰალდუნს აქვს ცნობილი გამონათქვამი - ,,გეოგრაფია ბედისწერაა“. მართლაც, 

სამხრეთ კავკასიასა და მის ხალხზე ორსაუკუნოვანმა მონღოლთა დაპყრობებმა 

ერთნაირად იმოქმედა. მიუხედავად იმისა, რომ წყაროების მიხედვით ოქროს ურდოს 

მთავარ სამიზნეს აზერბაიჯანსა და თავრიზში გაბატონება წარმოადგენდა, ამ პერიოდის 
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სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების განსხვავებულ კონტექსტში განხილვა შეუძლებელია. ამ 

შემთხვევაში, მათ საერთო გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ,,საერთო ბედი“ გაიზიარეს. 

აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ XIII-XIV სს-ში მონღოლთა თავდასხმები 

საქართველოზე, ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ მისი დაპყრობის მიზნით არ 

განხორციელებულა.   თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს მათთვის დიდი 

მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რადგან ისნი სათავისოდ იყენებდნენ ქართულ პოტენციალს. 

მანამდე რეგიონის ყველაზე ძლიერი სამხედრო ძალის მქონე ქართველები მონღოლებმა 

საკუთარი ექსპანსიის სასარგებლოდ გამოიყენეს. საქართველოს სამხედრო ძალა და მისი 

გეოგრაფიული მდებარეობა მონღოლთა ულუსებისთვის მნიშვნელოვანი იყო რეგიონის 

შესანარჩუნებლად. იმის გამო, რომ იგი ტერიტორიულად ახლოს იყო ორივე 

დამპყრობელთან და მათ სამიზნე ქვეყნებზე გზებიც საქართველოზე გადიოდა, აქაურობა 

ბრძოლის ეპიცენტრად აქცია. 

უდავოა, რომ დაახლოებით 240  წლიანი ისტორიის მქონე ოქროს ურდოს 

სახელმწიფომ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის ხალხებზე უდიდესი გავლენა იქონია. 

ჯანიბეკ ხანის ვაჟმა ბერდიბეკმა, ტახტზე ასვლის შემდეგ, მისი ყველა ძმა და ვაჟი დახოცა, 

რითაც მოლო მოუღო ,,თეთრი ურდოს“ დინასტიას. მისმა უგუნურმა მმართველობამ და 

ნაადრევმა სიკვდილმა, 1361-1379 წლებში ოქროს ურდოს ტერიტორიაზე ერთდროულად 

ბევრს გაუჩინა ხანობის პრეტენზია. 1379 წელს ოქროს ურდოს ტახტი ხელში ჩაიგდო 

თოხთამიშ ხანმა, თუმცა თემურ ლენგთან ბრძოლების შედეგად მისმა სახანომ არსებობა 

შეწყვიტა. ამის შემდეგ ოქროს ურდოს სახელმწიფოში კვლავ არეულობა დაიწყო. 1397-

1502 წლებში ოქროს ურდოს დაშლის პროცესი დაიწყო და მის ადგილას, ნელ-ნელა ახალი, 

მცირე სახანოები წარმოიქმნა. თოხთამიშის სიკვდილის შემდეგ ერთ-ერთმა ძლიერმა 

ხანმა ულუღ მუჰამედმა ყაზანის სახანო, ხოლო  მცირე ხნის შემდეგ, ჰაჯი გირაიმ ყირიმის 

სახანო დააარსეს. 1502 წელს ივანე III ყირიმის ხანებთან გაერთიანდა და ოქროს ურდოს 

წინააღმდეგ გაილაშქრა, რის შედეგადაც, ისედაც მცირე ტერიტორიებზე შერჩენილმა 

სახანომ ოფიციალურად შეწყვიტა არსებობა.  
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(ქართლის ცხოვრება, ტ. II,1954) 

(ძეგლი ერისთავთა, თბილისი, 1965) 

(ვ მეტრეველი, საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისი, 

2003) 

(აღწერა სამეფოისა საქართველოისა, თბილისი, 1978) 

(ქრონიკები, თბილისი, 1953) 

იასე ცინცაძე, რომლის მონოგრაფია ,,მონღოლები და მონღოლთა დაპყრობანი“ 

(თბილისი, 1960), 

ილია ტაბაღუა ,,საქართველო ევროპის ქვეყნების არქივებსა და წიგნსაცავებში“ (ტ. 

I, თბილისი, 1984).  

(ბ.ლომინაძე, ფეოდალური ურთიეთობები საქართველოში XIII-XVI ს.ს.ში, თბ., 

1964) 

ვ. გაბაშვილი, საქართველო XIII-XV ს.ს.-ში, თბილისი, 1970 

რ. კიკნაძე, რანის მონღოლური სახელმწიფო, თბილისი, 1987 

ქ. ჩხატარაიშვილი, სამხედრო ურთიერთობები ფეოდალურ საქართველოში, 

თბილისი, 1985 

მ. წურწუმია, სამხედრო საქმე შუა საუკუნეების საქართველოში, თბილისი, 1999),  

ი. სიხარულიძე, მონღოლები საქართველოში, თბილისი, 2001 

ს. მარგიშვილი, მ. ხოფერია მასალები მონღოლების სამხედრო-ადმინისტრაციული 

მმართველობის შესახებ, თბილისი, 2009 

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 3 
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INTRODUCTION 

The actuality of the research theme - This thesis will examine relations between the Golden 

Horde and the Georgians between the thirteenth and fourteenth centuries in the light of 

Georgian, Islamic and western sources.   

The Mongol Empire, founded by Genghis Khan in 1206, quickly influenced the world order 

of the period due to its expansionist ambitions. The Mongolian armies, which were advancing 

in an organized fashion to conquer new lands, have been a fearsome power in world politics, 

affecting many states socially and politically from the Near East to Western Europe. Genghis 

Khan divided the lands of his state among his four sons before he died following his political 

and social arrangements. In this way, After Genghis Khan; a branch of the capital Karakorum 

Mongolian Hordes emerged. The Golden Horde was a branch of these Mongolian hordes. 

XIII. The Golden Horde was founded in the early 13th century (in 1223) in the regions 

covering Dasht-i Kipchak, Crimea, Idil-Bulgarian and the North Caucasus. The Golden Horde 

was an important state that affected the whole of the Near East and the Caucasus and their 

influence lasted until 1502. Genghis Khan gave his eldest son Jochi the Dasht-i Kipchak 

region, which is today mostly located on the territory of Russia and Kazakhstan. However, 

since Jochi's father died before Genghis Khan, this land was left to Jochi's son Batu. In 1236, 

II. Batu Khan, who was assigned to the Dasht-i Kipchak expedition, won a war and 

established the state of the Golden Horde in 1241 on the land given to his father. 

The Kingdom of Georgia was under Mongol attacks following 1220 and tried to resist with 

various rebellion movements. In the second half of the 13th century, central Mongol political 

structuring established. It is not possible to express the clear penetration of the lands of 

Georgia and Azerbaijan into the territory of Hulagu. From 1258 onwards, Iran established its 

Azerbaijan-based state including the South Caucasus and influenced by its activities. The fact 

that Hulagu came to the region to establish a strong political organization and the activities he 

carried out on the region was disturbing for other political elements, especially for the Golden 

Horde. The Ilkhani-Golden Horde struggle, which began during the Berke Khan period, has 

been one of the most important problems in the foreign policy of the Ilkhanate from its 

foundation to its collapse. While the Ilkhanate struggled to hold the territory of the South 

Caucasus, the Golden Horde set its target on foreign policy to seize this region. It was the fact 

that the Transcaucasian lands were on the trade route and its rich pastures attracted the 

attention of both Mongolian elements. Georgia had the most important military power in the 
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region and the potential conscriptions in this country, which can be defined as trained 

manpower, attracted the attention of the Mongols. Because for the Mongolian government, 

the ability to dominate the South Caucasus, especially Georgia, meant to gain trade routes, 

fertile lands and strong military power. Therefore, numerous wars and small-scale conflicts 

took place in this region between the years 1261 and 1397. However, it must be noted that in 

these wars affecting the peoples of the South Caucasus, the Ilkhanid side was never the party 

that started a war. The Golden Horde, on the other hand, was always the party that started the 

war among the sons of Genghis Khan because he did not divide the land into certain borders. 

On the other side, the Golden Horde was also the initiator of diplomatic negotiations. In short, 

the Golden Horde was the party that started the conflicts and demanded negotiations in the 

region. In particular, the diplomatic engagements that began to increase in 1294 with Tokhta 

Khan, continued during the Uzbeg Khan period. It is stated in our thesis that most of the 

Ilkhanate-Golden Horde struggles took place around the Kur River and Derbent. 

Since 1266, the Golden Horde left the centre of Khanate together with Mengu-Timur and 

achieved full independence. Following this, the Golden Horde acted independently in its 

foreign policy. After the death of Mengu-Timur, the rulers of the Golden Horde wished to 

continue their objectives in the South Caucasus in their foreign policies, but they could not 

pursue an active policy in the South Caucasus because they were dealing with internal 

problems between 1282 and 1300. However, after Tokhta Khan succeeded to the throne in 

1291 and solved the internal problems from 1303 to 1397, the focus of the foreign policy of 

the Golden Horde was the territory of the South Caucasus. From time to time, relations with 

the Georgian Kingdom were tried to be established (for example Tokhta Khan-David 

Relations, see Chapter 3). In 1357, for a short time, the Golden Horde reached Tabriz, which 

was one of its foreign policy objectives,  and part of it came under the rule of the Golden 

Horde for a short time. 

The Georgians, one of the peoples of this geography, were affected politically, economically 

and socially by these struggles and had to fight in these conflicts. From 1327 onwards, when 

the Ilkhanate period began to unravel with Abu Said Khan, a rise in the relations began under 

the rule of Giorgi V in the Kingdom of Georgia. V. Giorgi reconnected Abkhazia and Imereti 

to Georgia. The Golden Horde established political relations with the peoples of the Eastern 

Caucasus, especially with the peoples of the South Caucasus, Anatolia and Georgia. 
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In each chapter of this thesis, we examine the relations of the Golden Horde with Georgia in 

terms of political, military, religious, economic, commercial, social and historical aspects. 

The thesis covers a separate study subject that requires separate research and investigation. 

Although the first Mongol attack on Georgia was on 1220/1221, we began our research from 

1206 to explain the emergence of the Mongols and the adventures of the Golden Horde on 

miscellaneous lands. After the last battle between Timur- Tokhtamysh Khan in 1397, the 

Golden Horde withdrew from the South Caucasus and began to shrink. After this period; 

since Georgia could not claim any rights, the developments after this date are beyond the 

topic. Therefore, the period covered in this thesis includes the 13th and 14th centuries. 

Goals and objectives of the study - When we evaluate the main sources that we examined, 

we can clearly see that the main target of the Mongol attacks was Azerbaijan, not Georgia. 

However, the fact that Georgia and Armenia had a “common destiny” with Azerbaijan and 

the importance of their geopolitical position led the Mongol armies to this region. This region 

was then discovered by the Mongols and wanted to be held. Therefore, the second half of the 

13th century, the geography of the South Caucasus was the main cause for the Golden Horde-

Ilkhanate struggles. The impact of these struggles between the two states over the territory of 

Georgia and the activities of the Georgian kings and their rulers during these ventures should 

be examined in detail. For this reason, our thesis is limited to Georgia and the purpose of this 

research is to examine the objectives of the Golden Horde on the territory of Georgia. Our 

aim in this thesis, which we mainly have prepared by using Georgian, Islamic and Western 

sources, is to make a small contribution to the literature by bringing different interpretations 

and undiscovered facts into the use of future researchers on the topic. 

Scientific novelty - There is a considerable amount of research regarding the Mongols. 

Nevertheless, the Golden Horde is still not a thoroughly studied political entity in the 

literature. The scarcity of resources poses a major challenge for the researchers. As a political 

organization, the Golden Horde is significantly important for the researchers. The Golden 

Horde-Russia relations, the Golden Horde-Egyptian Mamluk relations, the activities of the 

Golden Horde on Eastern Europe (especially Nogai's Orda), the Golden Horde-Byzantine 

relations also need to be examined in detail. However, there is almost no independent study 

examining the relations of the Golden Horde with the states in the Caucasus, though the 

Golden Horde deeply affected the political, social and cultural life of the North and South 

Caucasus and the people in these regions. In general, the studies conducted within the 

framework of the Golden Horde-Ilkhanate relations do not touch upon the relations between 
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Georgia and the Golden Horde in detail. Therefore, as far as we can conclude, this study is a 

unique one. 

This study deals with previously underresearched geography and has a wide range of sources 

written in different languages. This study utilised outstanding sources extensively brought 

important primary sources on the Golden Horde into the literature. This study used the 

sources except Georgian ones written or translated in Western languages such as French, 

Hungarian, Romanian, and English, as well as the sources from Anatolian Turkish and 

Azerbaijani Turkish and tried to provide a different perspective to this subject for the 

Georgian literature on this topic. 

Methods of the study- This research, which deals with the relations between the Golden 

Horde and Georgia in terms of political, military, economic, social and cultural aspects, 

provides an analytical approach to the topic. There are two main methods used in social 

sciences research. These are qualitative and quantitative methods. Although some quantitative 

statistical data was acquired in favour of the research such as historical demography studies, 

this research is qualitative. Therefore, this historical social research, which we found to be 

neglected so far in the literature, applied the qualitative research method among social science 

research methods throughout the thesis. The reason why we define our study as a qualitative 

research method arises from the fact that our subject is based on qualitative data, not 

numerical data. In addition to this, the systematic method that we followed while conducting 

our study as below; 

1. Literature review (Primary and secondary sources and scientific literature) 

2. Classification of resources with respect to their periods. 

3. Analyzing the sources (We checked whether the sources are related to our topic and 

analyzed them in the appropriate titles). 

4. While using the sources in the thesis, we analyzed them with a critical point of view 

and determined whether they are correct or not. 

5. As a result, we reached a conclusion by synthesizing all the resources we employed. 

While answering the research questions we prepared in defining the subject of the thesis, we 

aimed to provide information concerning the rulers of the Golden Horde, political-military 

and cultural life by using primary and secondary sources and researches intensively. We tried 

to shed light on the emergence, establishment, rise and collapse of the Golden Horde with its 
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political and military aspects. In this way, we put forward a wider perspective and tried to 

explain the activities of the Mongols in the South Caucasus. 

The theoretical and practical importance of the work -This study, which actually is not 

limited to examining the Golden Horde in the South Caucasus, also focussed on the great 

Mongol Empire, the Khorezmshahs, the Ilkhanate and other nations and states around Georgia 

in a broader sense,  and tried to bring about a broad perspective on the political and social 

history of the period. 

This study is not only useful in explaining the period focusses in the defined territory. It has 

also to potential to help the researchers of the other fields of social sciences. Thus, this study 

also can be useful for the historians and social scientists who focus related topics in the 

political, historical, economic and scientific history of the Caucasus in general and Georgia in 

particular.  

The results of the research can be either utilised at undergraduate and graduate-level 

educational institutions which focusses on examining the effects of Mongols on the Caucasus 

and especially, Georgia. It can also be used in the studies that examine the Golden Horde-

Ilhanate struggles, which affected the South Caucasus considerably. This study, which 

includes many new sources, also used older important literature materials that have been 

studied previously. The studies on the Mongols were mostly based on Russian chronicles and 

Islamic sources. Therefore, due to the diversity of the sources of this study, the thesis may 

serve as a guide for the researchers who will study this period in the future. 

Research sources- The scarcity of primary sources about the Golden Horde has limited us 

considerably during the study. Nonetheless, the main sources on the Golden Horde, Ötemiş 

Hacı's Çengiz-name, Abdulgaffar Kırımî's Umdet'ül Ahbar and the Golden Horde's 

numismatic materials were frequently referenced during this study. In addition, an anonymous 

work called “The Secret History of the Mongols” is also an important Mongolian resource 

that we used as a resource in related places. In the period we have studied, many authors have 

written works in various fields. Especially for the people who are working this period, 

historians of the Ilkhanate and the Mamluks provided precious information. During our study, 

we mainly used the Persian works written by the historians who study the Ilkhanate and the 

Arabic sources written by the historians of the Mamluks. Because our topic is limited by the 
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subtopic of the relationship between the Golden Horde and Georgia, we should also mention 

that the information about Georgia remains substantially limited in these sources.  

To contribute to the knowledge on the topic that is limited in Islamic resources, we often 

utilized Georgian sources. We have benefited mainly from the sources of chronicles of Kartlis 

Tskhovreba and Tedo Jordania, the Anonymus Georgian Annual. Apart from that, 

Berdzenishvili and Canasia as our priority to utilise, we have benefited from the previously 

done research by Georgian academics and researchers. 

In the wake of the Mongol raids, this period was surely bitter for Georgia, as well as for the 

other states and nations that were affected by the Mongol invasions. Although Georgian 

chronicles have answered many of our questions, they have been limited in some areas. 

Similarly, as mentioned above, there is less detail in the Islamic and Western sources on some 

issues such as relations between Georgia and the Mongols. The most important reason why 

there is little information about Georgia in these sources presumably stems from religious 

factors. It is possible to see this situation in the texts that the sources mention the Golden 

Horde.  

Since Berke Khan and Uzbeg Khan accepted Islam as the national religion in this period, the 

information about these khans was tried to be expressed in a more detailed manner with the 

religious factors involved. However, the information about the khans, who did not choose 

Islam, was more limited. For example, we are not sure about the religious allegiances of Batu 

Khan or Mengu Timur Khan. Likewise, while the information about the short-term Khanate 

of Sartu Khan, son of Batu Khan, is quite limited, but the fact remains intact that his religion 

is known to be Christianity in every source used in the thesis.   

During our research, sources that were written at the time of the events were used extensively. 

The biggest challenge of these sources was conflicting dates given by the historians for the 

events covered in the research. From time to time, it has been observed that there are different 

narratives related to the realization of some events. In particular, we have found that there is 

different information about the history of events between Armenian and Islamic sources. We 

should also note that the Armenian chronicles that we used extensively provide conflicting 

information. Therefore, in order to show these differences in the sources of the period, we 

tried to provide all the opinions by comparing and explaining the diverging narratives. For 

example, the greatest contribution to Hulagu Khan's acquisition of Alamut Castle in 1256 was 

made by the Georgian armies. However, while Vardan Araveltsi said that Hulagu invited the 

King of Georgia before him, this time in the chronicle of Sebastatsi, Hulagu went to Georgia 

and visited King David (see Part Two). Since Vardan Araveltsi had a relationship with 



 50 

Hulagu such as having dinner and one-on-one discussions, it is likely that the information 

provided by Vardan Araveltsi will be more accurate. However, we also have to note that this 

may be the case by the information in the Sebastatsi chronicle, which is one of the sources of 

the studied period.  

The works of Giovanni Diplano Carpini, Wilhelm de Rubruck, Marco Polo, Abu Abdullah 

Muhammad Ibn Battûta Tancî, Simon de Saint Quentin, Johannes Schiltberger and Ruy 

Gonzáles de Clavijo, who were the travellers of the period we studied, enabled us to eliminate 

the question marks that existed during our study. While explaining the struggle of 

Tokhtamysh Khan and Timur, who had a serious impact on the geography of Georgia, the 

historian Nizamüddin Şamî's Zafername on the history of Timur period, also became useful. 

As can be easily seen in the bibliography of the thesis, the old publications and also the latest 

publications on the topic were utilized to increase the reliability of the knowledge produced in 

the research. The most recent and up-to-date studies that we had chance to reach until time of 

the doctoral defence of this thesis have been used. In our bibliography, it will be seen that 

some books have two different publishing years. As the books were published, new editions 

were added and other editions of the books were used during the writing of the thesis in order 

to reach as much new and accurate information as possible. In the main text of our thesis, we 

have provided detailed information about the main sources and authors of these sources. 

Approbation of the work - The thesis has been prepared in the Department of History, 

Archaeology and Ethnology of Batumi Shota Rustaveli State University, where its discussion-

approbation was held on 28 June 2016 (Protocol No.3.). 

Reviewers: Nugzar Mgeladze and Tsiuri Katamadze. 

The author of the thesis was given the recommendation to acquire a doctoral degree. 

Separate subsections of the thesis have been published in some of the international scientific 

journals and presented at international conferences before international academic audiences. 

Structure of the thesis – The thesis includes important findings on the topic. It provides 

information about the Mongolian period in the region and distinguishes the difference of the 

Golden Horde from the central Mongolian Empire, as well as their specific relations with 

Georgia. Different foreign policy goals are also examined. Apart from the introduction and 

conclusion, this study consists of four chapters in total, six main chapters and their 

subheadings, in-table tables, annexes and bibliography. The bibliography section of this 

study, which has 250 pages, has two main sub-titles as main sources and the other sources. In 

this study, a total of 219 works including 73 main sources and three online sources were used. 
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CHAPTER I 

Establishment of the Golden Horde in the Caucasus and Near East 

Since their emergence, the Mongols generated a great impact on the political history of the 

world. The Golden Horde was one of the most important political institutions of the Middle 

Ages, which was separated from the Central Mongolian State in many aspects by their various 

ethnic identities, predominantly composed of Mongolian, Kipchak and Tatar elements. 

Therefore, before explaining the establishment of the state of the Golden Horde, the 

foundation of the Central Mongol State and the emergence of the Golden Horde in 1206 will 
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constitute the basis of our thesis. This chapter covers these events and creates a background 

for the further chapters of the thesis. 

Our first aim in this section is to provide the historical background of the Golden Horde 

before its emergence in world politics. Our second aim is to show the relationship dimensions 

of these two ethnonational elements with their Mongolian-Turkish distinction and their 

relationship with the Golden Horde. This section of the thesis consists of five main titles and 

many sub-titles under these five main titles. 

I.1 Genghis Khan and the Emergence of the Mongol Empire on the World Stage 

The establishment of the great Mongol Empire, which had dominated a great geography and 

had relations with many states, began with the rise of Genghis Khan in 1206. Although there 

is substantial academic attention and works produced on the empire, some aspects of this 

political entity still remain understudied. Before the Great General Assembly of the Mongols, 

the name Timuçin / Temuçin - meaning blacksmith - is often inconsistent and different from 

each other in the sources of both in the period and the later periods. Genghis Khan began to 

be called Genghis Khan after the congress in 1206 when the Mongol Empire was established 

and then made military and political arrangements. By bringing together the scattered tribes, 

the problems between the tribes that had conflicts with each other in the region came to an 

end and peace was ensured in the region. Of course, Genghis Khan offered these tribes the 

possibility of foreign conquest that promised more looting and wealth than the wars amongst 

each other. Because of this policy of Genghis Khan, the influence of the newly established 

state with the conquest ambitions and the enlargement of its geographical borders cannot be 

argued easily due to its large number of population and soldiers. The conquest ambitions of 

Genghis Khan proceeded in three directions. In the east, the Chinese Empire was forced to 

submit, and Russia was destroyed in the northwest followed by the destruction of Eastern 

Europe. The Mongol Empire, which was established during the period of Genghis Khan and 

grew as a political entity, was organized for the first time in its history and the culture of 

writing started to spread. This state, which was growing by its military power, assimilated the 

states it took under its control and neglected to establish a cultural synthesis. In particular, it 

was able to influence the military and cultural aspects of Anatolia and the South Caucasus. 

The conquest movements that began during the time of Genghis Khan influenced a 

tremendous territory and caused the end of the Golden Age period of the powerful Georgian 

Kingdom. 

I.2 Genghis Khan's Allocation of the State among His Sons and Jochi Khan 
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By the middle of the 13th century, the Mongol state had grown tremendously and was hard to 

rule from a single-centre. After returning from his expedition on Harzemshahs, Genghis Khan 

divided his country into four nations and allocated his land among his sons. Geographically, 

he left his eldest son, Jochi, a vast country from the Kipchak Steppes in Eastern Europe to the 

Irtish River and in the south to Iran and Afghanistan. It should be noted that this division, 

which initially emerged due to administrative obligations, led to a rise in the disagreements 

within the dynasty as well as the emergence of independent states in parallel and the 

emergence of new political structures other than Mongolian identities created further 

disagreements. Genghis Khan had not set certain boundaries when allocating the conquered 

regions among his sons. In this case, these Mongol nations fought each other in the years to 

come. These conflicts between the Mongolian nations led the states to failure in establishing a 

balance of power in the territories where they were established. Therefore, they were doomed 

to collapse over time. Jochi Khan, whom exact birthday is unknown, was born after the 

abduction of Genghis Khan's wife Börte by Merkits and rescued by Genghis Khan. It is a 

question to address that "Is Jochi Genghis Khan's own son?" One of the reasons for this 

discussion is the fact that it is named Jochi, which means “unexpected guest”. Cengiz Khan 

died before his father, even if we see in the sources the signs that Cengiz Khan loved his 

eldest son and that he would leave his throne to him after his death, Genghis Khan allocated 

some land to his son Jochi and a new state was established on this land. This community who 

lived in this land was called the “Jochi Nation”. Although Jochi Khan was not the official 

founder of the Golden Horde, the state continued to exist by his descendants. 

I.3. On the Name of the Golden Horde  

The Golden Horde was a political formation with a dual state organization according to the 

state administration. While the East Dasht-i Kipchak region, which was called the left arm in 

the governance of the state in the state of Jochi, which dominated the geography of Dasht-i 

Kipchak, was governed by the brother of Orda-İçen Khan, Batu Khan, and the Western 

Dasht-i Kipchak region, which was called the right arm, was governed by Batu Khan. 

However, this divergence was determined not in two separate moments but in the form of 

dual management. Batu Khan and his sons followed the Western region of the White (Ak) 

Orda, while Orda-İçen and his descendants ruled the eastern side of the state was called the 

Blue Horde.  

The dominant part of the Jochi Nation, the central-western side of the state was the White 

Horde, also known as the Golden Horde. Various sources used different names for this 

political formation. For example, as the majority of the population of the seized area consists 
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of Kipchaks, this region was called Dasht-i Kipchak and was used in the Arab sources for the 

political formation of the Golden Horde. In Arab sources, the name of the state differs 

according to the period in which the chronicles were written but often mentioned with the 

name of the geographical region that was reigned. Although there are various accounts about 

the emergence of the name of Golden Horde, this name was used for the first time after the 

collapse of the Golden Horde in the 16th century. This is known from the Kazan chronicles of 

1564, written in the second half of the 19th century. 

I.4. Ethnic Elements in the Golden Horde  

The rulers of the Mongol Empire created a new state with a variety of ethnic elements by 

incorporating various Mongolian ethnic elements, who were always a few in the Mongol 

Empire, and they never hesitated to force them to incorporate if they had to. After the death of 

Genghis Khan, new Mongol states were established in the land that was allocated among his 

sons. These new Mongol states emerged from the former Mongolian Empire. The most 

obvious example of this is the Golden Horde. The Golden Horde was a political formation 

established by the conquest of a nomadic nation. This state, which was composed of various 

nationalities, but the governance units and military administrative staff were chosen only from 

the Mongols. Its people consisted mainly of Tatars and Kipchaks. In this part of our thesis, 

detailed information about these ethnic elements was provided under the subtitles. During the 

Golden Horde's political formation in the Dasht-i Kipchak region, which is the settlement area 

of the Turkic Kipchak elements, the Dasht-i Kipchak region was called the Kipchak Steppes. 

The reason why the political formation of the Golden Horde was called Dasht-i Kipchak 

during this period is clear. The dominance of the Kipchak tribe that existed in Central Asia 

continued until the time when Genghis Khan and his state emerged.  

I.5. Geographical Borders, Foundation and the Capital of the Golden Horde 

The Golden Horde was one of the most powerful political entities in the Turkic history of the 

Middle Ages and dominated a vast territory stretching from the western borders of Eastern 

Europe to the North and South Caucasus in tandem with some other regions. 

After the death of Jochi in February 1227, Genghis Khan gave his son Batu Khan (1227-

1256) as he stated in Juzjani and Abu Ghazi. With the Second Kipchak Expedition under his 

command, this newly established political formation led to the steppe of the West Dasht-i 

Kipchak extending to the skirts of the Carpathian Mountains and the Danube River. As will 

be explained in more detail in the Second Chapter, the Golden Horde was officially 

established by Batu Khan in 1241. After the official establishment of the state, Batu Khan 

established the city of Sarai on a plain on the left bank of the Volga (Idil) River. By this, the 
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state's official capital became the city of Sarai. Detailed information about Sarai is available 

in the Fourth Chapter of the thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER II 

The Political and Military Relations Between the Golden Horde and the Caucasus 

 (1220-1266) 

In this chapter of the study, the political and military activities of the Golden Horde in the 

Caucasus between 1220 and 1266 were examined. In this chapter, the rulers who ruled the 

state until the separation of the Golden Horde from the Central Mongol State and gained 

independence were given under the main headings and their activities in the Caucasus, 

especially in Georgia. 

We examined the political relations between 1220-1266, the personalities of the Golden 

Horde rulers Batu Khan, his sons Sartak and Ulakci Khan and Berke Khan, their activities 

under the Golden Horde and their political and military relations with the Caucasian states 

were also examined. There are two reasons for examining the Second Chapter of our thesis 

under this title. The first reason is the period between 1220 and 1266 that was the period when 

the Golden Horde was officially established but could not achieve its independence. For this 

reason, the Golden Horde was attached to the Great Khanate during these years. The 

dependence of the Golden Horde on the Great Khanate also constrained its political and 

military movements from time to time. The Great Khanate had a different foreign policy than 

the Golden Horde after it gained its independence. The second reason is the intensive 
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conquests of the Mongols in the North and South Caucasus between the years 1220 and 1266. 

The first arrival of the Mongols in Georgia was 1220/1221. The conquest of Georgia by the 

Mongols occurred in 1232.  

During these dates, the state of the Golden Horde was not officially established. However, 

after the official establishment of the Golden Horde in 1241, the relations between Georgia 

and the Mongols materialised through Batu Khan. In this chapter, where we examined the 

first arrival and subsequent activities of the Mongols in Georgia, we have argued that Georgia 

was never the main target of any Mongolian nation. The fact that Georgia was influenced by 

the Mongolian conquests in which Azerbaijan was the main target, we saw that the peoples of 

the South Caucasus geography share “common destiny” in the same region. This chapter of 

our thesis consists of five main titles and their sub-titles. 

 

 

 

II.1. Conquest of the Caucasus in the Establishment Period of the Golden Horde 

During the establishment phase of the Mongol Empire, Mongolian expeditions to the North 

Caucasus began. In the military campaigns that started in the period of Genghis Khan, all the 

conquered regions were destroyed, and the inhabitants were massacred in order to break the 

resistance of the local people. It is not possible to determine some dates clearly in the period 

(two centuries) we studied. Because primary sources have factual information of the date of 

occurrence of events. However, if we take Armenian, Georgian and Islamic sources into 

account, it is possible to say 1221 for the first arrival of the Mongols to Georgia and 1232 for 

the conquest of Georgia. We know that the armies of Genghis Khan and his sons came to the 

South Caucasus because the Golden Horde was not yet established during the first years of 

the Mongols in the region. When Georgians first came across with the Mongols, the Mongols 

were also travelling to Eastern Europe and Russia simultaneously. However, the Mongolian 

forces, who were a major blow to the geography of the South Caucasus were more important 

for the Central Mongol Empire. In fact, Georgia was not a direct target of these Mongol raids, 

but the Mongol raids, which were of particular interest to Iran and Azerbaijan, had influenced 

the Georgian administration and its people due to the proximity of Georgia to these countries. 

Immediately after the departure of the Mongols from Georgia, Kipchak raids began in 

Georgia between 1222 and 1223. These Kipchak masses from the Caucasus invaded and 

plundered the city of Shirvan, Azerbaijan and Georgia. At the same time, the Mongols who 

went to the North Caucasus under the command of Subitai and Jebe Noyan met with 
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indigenous peoples. The Mongols defeated the Kipchak and Russian armies along the Kalka 

River on 31 May 1223 by following strategic tactics. This occasion is also known as the First 

Dasht-i Kipchak expedition. The most important characteristic of this war for the Mongols 

was that they had an idea about the quality of military forces in Dasht-i Kipchak and Russia. 

This encounter is known as the first encounter between the Mongols and the Russians. 

II.2. Throne Change in Georgia and a New Problem: Khwarazmian Dynasty 

The change of throne in the Kingdom of Georgia, which was subjected to Kipchak raids after 

the Mongolian raid, and the fact that Giorgi Lasha was replaced by Queen Rusudan, who 

succeeded the throne in this time, made the Kingdom of Georgia, one of the most powerful 

military forces of the period, in a difficult position. While the Kingdom of Georgia was 

dealing with these internal problems, Jalal al-Din was on his way to the South Caucasus. Four 

years ago before this, the Kingdom of Georgia survived the Mongol invasion and was trying 

to heal these wounds; first changed the throne, and then faced the threat of the Khwarazmians. 

When the Georgian forces and the Khwarazmian army confronted each other in 1225, the 

Georgians were defeated in this war because of the superiority of the Khwarazmian forces.  

In fact, the ruler of Khwarazmian Jalaluddin, conquered Georgia in order to avoid potential 

raids of the Georgians during his conquests and to be safe during his conquests. However, he 

thought that Georgia would be easy to conquer and underestimated the Georgian forces, but 

he was defeated by the Georgians and his army was vanished. 

II.3. Batu Khan Establishment and Expeditions Period (1227-1256) 

After Jochi's early death, when Batu and Orda Khan could not agree on who would succeed to 

the throne, they both gave up their rights and asked Genghis Khan to decide. Genghis Khan 

also declared Batu Khan as the ruler. Batu Khan’s date of birth is unknown, but we can 

assume that he was born in 1207. It is known that he died in 1255 or 1256. It is also known 

that Batu Khan, a strong, beloved and respected person in the Mongol dynasty, was 

nominated for the Central Mongol Khanate after Güyük Khan. However, Batu Khan 

unwillingly supported Möngke Khan and led him to the throne. This shows that Batu Khan 

was influential in the Mongolian dynasty. The Golden Horde was officially established by 

Batu Khan in 1241 after Batu Khan returned to the second Dasht-i Kipchak campaign in 

1236. For this reason, Batu Khan is known as the founding father of the Golden Horde. 

Following the establishment of the Golden Horde by Batu Khan, he continued his loyalty to 

the Central Mongol Khanate during Göyük Khan and Möngke Khan periods, which replaced 

Ögedai Khan. As can be understood, the officially established Golden Horde was a political 

entity that was dependent on the Great Khanate in its internal affairs and foreign relations 
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during this period. The Caucasus was occupied by the Mongols during the reign of Ögedai 

and the Seljuk Sultanate of Asia Minor, conquered by Ögedai’s wife, were not fully included 

in the area of Batu's rule. But the Mongolian armies in these regions were dominated by the 

Noyans, a descendant of Genghis. In this respect, Batu Khan was the geographically closest to 

these regions and was the most senior person in these territories.  

As mentioned above, Jalal ad-Din Mingburnu seized Tbilisi, Somkheti, Kartli, Trialeti and 

Javakheti-Samtskhe, the capital of the Georgian Kingdom between 1225 and 1230. In 

addition to this, the territories of Artan (Ardahan), Tao, Karnipor and Ani were also seized. At 

this time, a more organized and more powerful new Mongol attack began. By an order of 

Ögedai Khan, the Mongol forces were sent to the South Caucasus under the command of 

Curmagun Noyan for the second time in 1232. Eastern settlements were completely destroyed 

by these raids of the Mongols. Following the second entry of the Mongols into Georgia, the 

Georgian lands were divided by the Mongolian Noyans. The Mongols caused complete 

destruction in Kartli, Somkheti, Ardahan and some surrounding areas. Kart’lis Tskhovreba 

and the Armenian chronicles provide more detailed information about the Noyans and the 

events that took place. After these second Mongol attacks, the Kingdom of Georgia was in a 

difficult situation and Queen Rusudan had to withdraw to Kutaisi. 

As a result of the destruction of the Mongols in this region, the people of the region and 

feudal lords took refuge in their fortified places. It is a common conclusion in all sources that 

the Mongols put serious pressure on the entire region. The first agreement between Georgia 

and the Mongols coincided with the period of Batu Khan. This first treaty was made by Avag, 

the son of Atabek Ivane. Although we do not know much about the content of this agreement, 

we understand that Georgia was subject to the Mongol administration since that date. 

Although it is not possible to access the articles of this agreement separately, it is possible to 

list the common terms from various primary sources as follows: 

1. The Mongols would take Giorgi Lasha's son David, who was crowned in Mtskheta, 

to the Karakorum. 

2. Avag Mkhargdzeli would take over the governance of Kartli and Tbilisi and send 

military support to the Palace, the headquarters of South Mongolia and the headquarters of 

Batu. 

3. As we learned from Aknerli Grigor; After these Mongol attacks, the Armenian and 

Georgian princes signed peace with the Mongols and accepted the Mongol rule. They agreed 

to pay taxes on property and supplies and go to the territories they took with their horsemen. 
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4. The Georgian government would pay the Mongols 40-000-50,000 perpera (?) taxes 

annually and finally, the Mongols would accept David, the son of Queen Rusudan, as the 

King of East Georgia. 

5. The common conclusion of the primary sources of the period is that, as a result of 

this agreement, the Georgian military forces provided military support to the Mongolian 

armies during the campaigns. 

After the full Mongolian rule over Georgia, the Mongols divided the region into eight 

divisions. That is eight-ten thousand pieces. The newly established Mongolian administration 

in Georgia was a form of administration based on military order. Because the Mongolian 

lifestyle was dependent on military authority. Georgia was not accustomed to this form of 

government. After the Mongols settled in Georgia, they created a new order of their own, as 

they did both in the centre and in the other conquered places. 

Administrative Units of Georgia Under Mongolian Governance 

Division Provinces Ruler 

1st From Hereti to, K’akheti 

K’ambechiani Tiflis and 

Shemakhia  

Egarslan 

Bhurtzikheli/Bakurtsikheli 

2nd All Somkhiti Varam Gageli 

3rd Armenian provinces Shanse Mhargrdzeli 

4th Kartli Grigol Surameli 

5th Javakheti lands Gamrek’eli Toreli 

6th Meskheti lands which go to 

Erzurum’s border 

Kvarkvare Cakeli 

7th One part of West Georgia Tsotne Dadiani 

8th The second part of West 

Georgia 

Rac’a Eristavi 

 

It is known that Batu Khan intervened in the South Caucasus due to instability in Iran and its 

environs after victories against the Russians in the north. It should be noted that as some 

administrative issues of Ulu David and Narin David surfaced in this period, the relations 

between the Golden Horde and the Kingdom of Georgia were intense from 1241 to 1255, the 

date of the death of Batu Khan. Because the city of Sarai was located between the Kingdom 

of Georgia and Karakorum, Queen Rusudan solved the Mongolian problems with Batu Khan 



 60 

because the closest Mongolian headquarters was the city of Sarai of the Golden Horde. In this 

case, this leads us to think that the Mongolian forces in the South Caucasus were 

predominantly military forces affiliated to the Golden Horde. 

This process passed quickly between acceptance and rejection of the monarchic authority 

between the Georgians and Mongols. After the invasions, the situation of the local people and 

the ruling class was accepted and rejected. The first resistance movements in Georgia were 

formed by creating a national consciousness by those who thought that Rusudan had a royal 

spirit following his death. However, these first resistance movements against the Mongols that 

started in this period were unsuccessful. 

II.4. Sartak Khan 

After the death of Batu Khan, his sons Sartak Khan and Ulakci Khan, respectively, were 

replaced, but they died within a very short time and could not do any political and military 

activities. We do not know whether Sartak Khan has a direct movement against Georgia, and 

information about the sources is very limited. Apart from the information in Islamic sources, 

the most detailed information about Sartak Khan is Wilhelm Rubruck's Travelogue. The most 

definitive judgment we can know about the common words of Western and Islamic sources is 

about Sartak Khan's becoming a Christian. After the death of Sartak Khan, we know that his 

brother Ulakci Khan came to the throne, unfortunately, we do not have any information about 

him. In fact, because of the very short stay of the throne, some sources say that Batu Khan 

passed directly after Batu Khan. 

II.5. Berke Khan Period: 1256-1266 

The period of Berke Khan was a successful period when the Golden Horde completed its state 

organization. Unlike his brother and nephew, Berke Khan accepted Islam. He was the first 

ruler to accept Islam among the rulers of the Golden Horde. Therefore, it has developed its 

foreign policy depending on this religious sensitivity. Because of Berke Khan's acceptance of 

Islam, the political and friendly relations of the Golden Horde with the Egyptian Mamluk 

State first began in this period. In fact, this political friendship began because the Islamic 

world suffered a major blow after the conquest of Baghdad by the Iranian-Azerbaijani-based 

Ilkhanid State in 1258. In other words, this political bloc arising from religious closeness has 

put the South Caucasus geography and its people into a war environment that started in this 

period and will continue for a long time. 

Since Genghis Khan did not set certain boundaries while sharing the borders of the empire, 

the Caucasus was the scene of more than a century of struggle between the two brothers, the 

Golden Horde and the Ilkhanians. The geographical location of Azerbaijan and Georgia, the 
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territory and climatic characteristics of the region attracted the attention of both the Golden 

Horde and the Ilkhanians. As mentioned in related places; during the time of Genghis Khan, 

the lands seized in the west were administered by civil and military governors sent from the 

centre. However, due to the distance from these newly seized lands to the central Karakorum, 

the difference of the Mongolian administrative system, the resistance in the conquered lands 

of the South Caucasus, and other reasons, the success of the western direction could not be 

achieved. He was also threatened in the existing lands. That's why; Möngke Khan sent his 

brothers Kublai to China and Hulagu to the Near East in order to strengthen the central 

authority and expand the borders in the east and west. Due to the death of Möngke Khan and 

some changing conditions, after completing the task assigned to them, Hulagu and Kublai did 

not return to the capital the Karakorum and established two separate Mongolian states on the 

land to which they were sent. Thus, Hulagu Khan had established a new political formation 

on the territory he had conquered, provided that he remained attached to the Great Khan in the 

Karakorum until 1294. In 1255, Hulagu started to advance with a large army on Iran, Syria, 

Armenia, Georgia and Arran. Under the leadership of Hulagu, who entered Khorasan by 

crossing the Jeyhun River with an army of 150,000, it would directly concern Azerbaijan, the 

Caucasus, the Near East and most of Anatolia. Moreover, this progress would lead to new 

developments which would have a great impact on the centre of the Muslim world and the 

Christian peoples in the Caucasus. Hulagu, who reached Samarkand in 1255, stayed there for 

forty days and continued his progress - today known as the historical city of Uzbekistan - 

Kash. Upon the arrival of the news related to the arrival of Hulagu in the provinces; Kaykaus 

II and Kilij Arslan IV from Seljuk Empire and Iran, Azerbaijan, Arran, Shirvan and Georgia 

came from the rulers and senior managers. Among those who came from Georgia was King 

David. The king arrived before Hulagu with his rich gifts. There, he was honoured by giving 

the king his right over Georgia, and was allowed to sit like other Noyans, and was then given 

Mongolian title. The fact that Hulagu treated King David like the Noyans and gave him the 

Mongolian title stems from his diplomatic views of the kingdom of Georgia as a province 

attached to his centre. In the battles of the Ilkhanians, the Georgian forces were fighting 

alongside the Ilkhanians. The most important military wars of this period took place between 

the Golden Horde and the Ilkhanians. Therefore, the Georgian armies were fighting against 

the soldiers of the Golden Horde. However, despite the heavy taxation of the Ilkhanians from 

Georgia and their constant expeditions, the Georgian administration and its people were in a 

very difficult situation. For this reason, there were riots of David Ulu and David Narin against 

the Mongol oppression in Georgia. 
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The starting phase of the Golden Horde-Ilkhanian struggles on this geography starts from the 

1260s after Hulagu invaded Baghdad and ended the Abbasid Caliphate. When the Ilkhanians 

invaded Azerbaijan, crossed the border through Derbent and killed the Golden Horde 

merchants on their lands, the parties drew into battle. It is possible to summarize the main 

causes of the war between Hulagu and Berke Khan in the followings: 

• Against the claims of the Jochi Nation, which has been continuing since Batu Khan, 

on the rights of Azerbaijan, Hulla's choice of Tabriz, which is located in the borders of 

Azerbaijan of that period, and claiming rights on this geography. 

• Not to pay Berke Khan after the death of Batu Khan on the orders of Cengiz Khan 

and the duty of Cengiz Khan during the western expedition of Hulagu. 

• The plundering and destruction of many Islamic countries, especially Baghdad by 

Hulagu, and the fact that this is not well received by Berke Khan, who has chosen 

Islam. 

• In East Asia, Berke-Hulagu conflict emerged in Asia Minor in parallel with the 

throne struggle that started after the death of Möngke Khan in the Khanate Center. 

Berke Khan supports Arık-Buğra and Hulagu Khan takes his brother Kublai's side. 

Although this was not the cause of the war, it was a factor affecting the course of the 

war. 

• The desire of both nations to acquire the southern area of the Caspian Sea and the 

Khwarazm region. 

• The Muslim Egyptian Mamluk State incited Muslim Berke Khan against Hulagu 

through the envoys against Hulagu's expansionist movements and the military and 

political threat to him. 

• They demanded land from the Ilkhanians claiming that the Golden Horde fell under 

the control of Azerbaijan to the share of their grandfather Jochi in the division made 

by Genghis Khan among their sons. 

The first encounter of Berke-Hulagu Khan took place in 1262/1263 and continued until 

Berke's death in 1266. As a result, in the war that took place in 1262, Berke Khan won a great 

victory against Hulagu. Abaqa Khan, who succeeded Hulagu after his death in 1265, 

continued the same policy against Berke. In the same year, the Ilkhanians and the Golden 

Horde forces met on the Kur river bank. The forces on both sides of the river waited for some 

time in the order of war. Berke Khan thought to attack the Ilkhanians after going to Tbilisi 

and crossing the river. However, his life did not suffice and he passed away in 1266. 
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This new period, which started with Hulagu, was intense due to the cooperation and struggles 

with the Georgians since the Ilkhanian State Center was close to Georgia and Azerbaijan and 

Arran regions. Both the rebellion of the inhabitants of the region and the rebellion of the 

opponents of Ilkhanians, Georgia was of great importance in terms of the history of the 

region. After Berke Khan, the rulers of the Golden Horde continued their territorial demands 

on the South Caucasus until 1394/1395. The Golden Horde-Ilkhanian struggles, which started 

in 1262, constituted the beginning phase of a long-term new period in the South Caucasus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER III 

Political and Military Relations Between the Golden Horde and Caucasus (1265-1397) 

During the reign of Kublai Khan, the other branch of the Mongol states was separated from 

the centre upon the relocation of the capital from the Karakorum to Khanbalik near Beijing. 

Following these developments that took place in the last periods of Berke Khan, the Golden 

Horde would gain the status of an independent state during the period of Mengu-Timur who 
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would succeed the throne after Berke Khan. Therefore, the domestic and foreign policy of the 

Golden Horde in the process of independence is examined under this chapter. 

The rationale in limiting this section between the years 1265 and 1397 is that after Mengu-

Timur Khan took over the administration of the Golden Horde following Berke Khan, the 

Golden Horde split from the Great Khanate and achieved its full independence. Various 

activities of the Golden Horde in Georgia continued until 1397. In this chapter, the impact of 

the independent Golden Horde on the Kingdom of Georgia is examined based on Armenian, 

Georgian, Arabic and Persian sources. During this period, there were various rebellion 

movements of the Kingdom of Georgia against the Ilkhanians. For this reason, the Georgian 

Kingdom was associated with the Golden Horde from time to time against the Ilkhanians. In 

1357, Jani Beg Khan, the son of Uzbeg Khan, conquered the South Caucasus, which was the 

most important target in the foreign policy of the Golden Horde, though failed to hold it. After 

this date, the Kingdom of Georgia gradually liberated from the Mongol rule. We can assume 

the liberation in progress from the fact that there were no Mongolian coins found in Georgia 

that dates back prior to 1357. 

III.1. Berke Khan - Abaqa Khan Challenges 

Abaqa Khan, who ruled the South Caucasus between 1265 and 1282, had an absolute 

influence on the Kingdom of Georgia. Because like many other states in the region, the 

Kingdom of Georgia became subject to the rule of the Ilkhanians. Since the beginning of the 

1260s, events in the Near East and especially in the South Caucasus and had been taking 

place among the Egyptian Mamluks, the Ilkhanian Mongols and the Mongols of the Golden 

Horde. Although the relations between the Egyptian Mamluks and the Golden Horde were 

cordial during this period, the Ilkhanian-Golden Horde and Ilkhanian-Mamluk wars often 

took place. The Ilkhanian Mongols were fighting on both fronts. However, the Ilkhanians, 

who were influential forces in the South Caucasus during this period, succeeded to eliminate 

the Golden Horde to a great extent after Berke Khan. Unlike Hulagu, his successor was the 

greatest enemy of the Abaqa Khan in the foreign policy of the Egyptian Mamluks. The most 

notable point in the Berke-Abaqa battles is that after Abaqa triumphed against Berke Khan in 

1265, Abaqa Khan ordered that a wall be built on the south side of Derbent. These walls were 

erected by a fear of the other side's progress. In addition, these walls were one of the other 

war preparations made in the winter of 1265 in case of a war. 

III.2. The Caucasus in the Period of Mengu-Timur (1266-1281) 

After the death of his uncle Berke Khan, Mengu-Timur Khan, the grandson of Batu Khan - 

Because Berke Khan did not have an heir to leave behind in 1266 – Mengu-Timur became the 
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leader of the Jochi Nation and continued the line of Batu Khan. As Mengu-Timur did not take 

a different attitude in domestic and foreign policy than his uncle Berke Khan, there was no 

fundamental change in the Golden Horde in general. The Golden Horde, together with 

Mengu-Timur, became a fully independent state. The first money of Mengu-Timur, the 

symbol of independence in Crimea, was struck in 1266. 

In the domestic politics of Mengu-Timur and the Golden Horde under Tode Mongke, the 

influence of the term of Nogai began to be felt in these years. During his sixteen-year reign, 

Mengu-Timur had governed the Golden Horde, acquired full independence, but could not 

prevent Nogai from becoming a danger to the Golden Horde immediately after him. In 

Mengu- Timur's foreign policy, relations with the Ilkhanate, the Byzantine Empire and the 

Vatican began for the first time. Another important development was that Mengu-Timur’s 

soldiers were on an expedition to Istanbul in 1271. Mengu-Timur Khan organized fewer trips 

than Berke Khan but managed to hold the conquered places during Berke Khan. During this 

period, the Golden Horde-Ilkhanate peace agreement was concluded in 1269/1270 by the 

proposal of Kublai Khan to solve the issues between them.  

At the time of Mengu-Timur's reign, Georgia struggled with Tekudar Ogul rebellion in 1269, 

Georgian armies allied with the Ilkhanian forces in 1277 and the Georgian armies undertook 

important duties in Hums war in 1282. 

Mengu-Timur Khan, with the encouragement of the Mamluk Sultan Baybars, organized a 

military campaign against Abaqa Khan. Mengu-Timur was defeated in the Abaqa-Mengu 

Timur war. After the war, when Abaqa and his soldiers came to the Kur River, Abaqa Khan 

gathered his men and consulted on the construction of a wooden castle on the banks of the 

river. After the decision to build a castle, a measurement was taken starting from the border of 

Tbilisi and the work to be done for each commander was allocated among themselves. Thus, a 

castle was built here in seven days. However, we are not been able to obtain any information 

about the existence of this fortress in the vicinity of Tbilisi except Ezzehebî's writings. The 

clashes that started between Berke Khan and Hulagu Khan continued at short intervals during 

the periods of Abaqa-Mengu-Timur and these struggles negatively affected the geography and 

people of South Caucasus. The struggles that existed during the Mengu-Timur-Abaqa period 

were not as much as severe compared to the previous period. However, against the existing 

Golden Horde threat, in 1275/1276 and in 1279/1280, the Ilkhanate side preferred to live in 

Shirvan and Georgian auxiliary forces were also present in Shirvan during these stays. 

III.3. Confusion Period of the Golden Horde 
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Nogai who started to strengthen in the Berke Khan period and whose power could not be 

prevented in the Mengu-Timur period because of poor mental health of Tode Mongke, 

benefited from this situation by beginning to strengthen his state thoroughly. Nogai, Tode 

Mongke, Talabuga and Tokhta periods are known as the determinant times of the throne of 

the Golden Horde. There is no doubt that Nogai's claim on the Golden Horde was due to the 

mental health problems of Tode Mongke, the ruler of the Golden Horde between 1282-1287. 

During the reign of Talabuga Khan, who reigned between 1287 and 1291, Nogai's influence 

on the state continued. Talabuga's short-term dynasty was not enough to eliminate Nogai. 

During the Tode Mongke period, there was no significant development in the South Caucasus 

due to the pressure of Nogai on the administration, while Talabuga, who commissioned his 

troops to seize Azerbaijan in 1288, restarted a period of struggle against the Ilkhanate. On 9 

May 1288, the Ilkhanate ruler of this period, Argun Khan, crossed the Kur River. Kartlis 

Tskhovreba uses the phrase Derbents ken about this incident. As can be understood from our 

study, Derbent was within the borders of the Golden Horde. According to Kartlis Tskhovreba, 

when the forces of the Golden Horde arrived, Argun was moving towards Derbent and he was 

accompanied by the Georgian King Demetre II. There was a war during the time of the 

Georgian King Demetre, fought with Argun, seized treasure and gold, burned the cities. The 

next campaign of the Golden Horde army on the Ilkhanate was in 1290. A war decision was 

taken again on the claim of the Golden Horde over the geography of the South Caucasus. The 

fate of the peoples of the North Caucasus, Derbent and Terek River crossings were 

determined by the wars that broke out in these territories. 

 

 

III.4. Events in Georgia Between 1291 and 1295 

When Argun died in 1291, Geyhâtû Khan ascended the throne. In 1291, there was a change in 

the administration of the Golden Horde and Tokhta Khan ascended the throne. Similarly, on 

the Georgian side, King II Demetre. Following the death of Demetre, there was a change of 

government. Georgian notables were not satisfied with the Vakhtang administration. Instead 

of Vakhtang II. They began to demand that Demetre's son David ascended the throne. 

Vakhtang was ill in 1292 had died suddenly. In 1293, King Narin David passed away. After 

the death of King Narin David, his sons Constantine, Michael and Alexander had fought on 

who would succeed to the throne. The Kingdom was ruled by his eldest son, Constantine, but 

his brother Mikhael, who ruled the Racha and Argeti regions, opposed it and divisions in the 

Kingdom surfaced. At that time, the Ossetians attacked Gori. By sending an army, Gaykhatu 
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Khan dismissed the Ossetians and succeeded in establishing peace in the region. However, the 

absence of a king in Georgia during this period caused instability. Gaykhatu Khan, II. He 

called David of Demetre's son, saying, en If you serve faithfully against me, I will crown you 

and give you your whole country. In the chronicle of Stepanos, it is written that Argun took 

David out of King Demetre and sent him to Tbilisi. According to Kartlis Tskhovreba, after 

David became king, he was sent to Tbilisi with a large army of Kutlukboğa, Şehinşah and 

Georgian notables. The new King David soon succeeded in dominating the entire Kingdom of 

Georgia except for the Samtskhe region. 

During the Gaykhatu Khan period, there was no problem between the Golden Horde and the 

Ilkhanate in the South Caucasus, but he placed Kutlukboğa and other nobles in Mugan against 

the threat of the existing Golden Horde. As soon as we learned from the Armenian chronicles, 

Kutlukboğa was appointed as the head of the Georgian armies. Since there were conflicts 

between the feudal aristocrats in the Golden Horde, we see that there were no attacks on the 

Golden Horde during this period. However, the Gaykhatu Khan did not benefit from the 

internal conflicts of the Golden Horde. 

III.5. Relations During Tokhta Khan in the Caucasus (1291-1313) 

Talabuga was killed by Tokhta Khan under the influence of Nogai and replaced by Tokhta 

Khan. Although Tokhta Khan was not a Muslim, he used Islamic titles in the coins he had 

issued during his reign. It is distinguished by the use of many different titles among the khans 

of the Golden Horde. As well as reforming the economy of the Golden Horde, he used 

different titles on the money he issued in different cities during his long reign. 

Tokhta Khan's early years in the administration were spent in a struggle with Nogai. Nine 

years after Tokhta Khan ascended the throne, Nogai was defeated and died in a battle known 

as the “Cygen War.” Thus, the political stability that deteriorated after Mengu-Timur was 

brought back with the death of Nogai during Tokhta Khan period. Tokhta Khan succeeded in 

keeping his relations with the Byzantine Empire cordial by taking the example of Nogai 

period. In the first years of his reign, Tokhta Khan faced with difficult issues to overcome. 

The people were devastated by the civil war and in the years between 1300-1302, there was a 

devastating drought in the Black Sea steppes, which left Tokhta Khan's country in a difficult 

position. However, during the long reign of Tokhta Khan, the borders of the Golden Horde 

were enlarged. The cities of Sarai Batu, Sarai Berke increased their production and 

commercial operations and became commercial centres. The way to the Caucasus was 

brought under control and commercial relations were further revived. Toktha Khan followed 

an active policy in economy and trade. By making new arrangements in administrative 
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policies, the authority of the Golden Horde strengthened, after a long period of domestic 

instability. 

After the internal problems were solved in the Golden Horde, Tokhta Khan started to claim 

rights on Azerbaijan and Georgia like the previous rulers. Tokhta Khan established political 

relations with Ghazan Khan between 1297and 1303 and Oljaytu Khan between 1304 and 

1312. Ghazan Khan took over the Ilkhanate’s throne in 1295. Ghazan Khan, after settling his 

internal affairs, sent a letter to the Georgian King David in 1297 as we can see from Kartlis 

Tskhovreba and invited him to appear before him. King David was on his way to Kakheti and 

Hareti. Before him, they came to Aznavour who accompanied him and stayed in Hareti. King 

David said here to his viziers; “Ghazan Khan had advised me not to go to his country”, and 

even though the viziers told him to go, King David refused. Instead, Mtiuleti went to their 

side and then became a defence position in Zhinovani. During his stay in Mtiuleti, he sent his 

younger brother, Vakhtang, to the Golden Horde and told him that if they wanted to attack 

Ghazan Khan, they could help them by giving a way through Georgia. Tokhta Khan 

welcomed this situation positively. Although the Georgian administration created various 

rebellions against them from the first day when the Mongols came to the region, they were 

always on the Ilkhanate side during the Golden Horde-Ilkhanate engagements. However, with 

King David's smart move, the Golden Horde was able to find an alliance with his demand in 

the South Caucasus and to take action again. In the studies of the Golden Horde or the 

Ilkhanate, David's help is described as having created an environment for the Golden Horde to 

reclaim the region. This is a correct judgement, but it is incomplete. Because, despite the fact 

that the Golden Horde was dealing with internal problems for a while, it never gave up its 

claim on Azerbaijan, only waiting for an opportunity. Since the day when Georgia faced the 

Mongol invasion, the alliance of the Kingdom of Georgia with the Golden Horde was for the 

first time in this period. This attempt by King David of Georgia was an important attempt 

against the Ilkhanians. 

King David's rebellion against Ghazan Khan and his tendency to engage with the Golden 

Horde were the most important political issues of this period. However, by the year 1302, 

Georgia was in a difficult situation for the last five years due to the Mongol plunder and 

looting in the country. It had become impossible to trade or find any money. There was a 

great shortage in Georgia due to the inability to harvest crops for a long time. Some 

Georgians in the Kartli region started to immigrate to the Samtskhe region, as the land was 

barren and the wars that had lasted for five years made the people quite miserable. 
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Before Tokhta Khan, the Golden Horde, which was dealing with internal problems, did not 

give up on the South Caucasus in its foreign policy. However, Nogai's pressure in the 

administration undoubtedly put the Golden Horde in a difficult position. David's relations 

with Tokhta and subsequent relations with the Golden Horde during the reign of Giorgi V led 

the Ilkhanians to bring Vakhtang to the Kingdom of Georgia. Although there were small 

conflicts in the relations of Tokhta and Ghazan Khan, the ambassadors went to the Ilkhanate 

twice. The problems of this period were tried to be solved by diplomatic means. However, it 

is obvious that this political stance of the Golden Horde was a threat to Ghazan Khan. King 

David IV.  also noticed this and tried to act accordingly for the Kingdom of Georgia. After the 

death of Ghazan Khan in 1304, Olcaytu Khan-Tokhta Khan relations went more smoothly 

than the previous period. 

 

III.6. Relations between the Caucasus and Uzbeg Khan Period (1313-1340) 

After Tokhta Khan died, his son Uzbeg ascended the throne in 1313/1314. All of the Islamic 

sources confirm detailed stories about Islamic allegiance of Uzbeg Khan like Berke Khan. 

What separates Uzbeg Khan from Berke Khan was that Islam was then the official religion of 

the Golden Horde and spread throughout the country. The Uzbeg Khan period was known as 

the “Golden Age in of the Golden Horde”. Reforms were made throughout the country and 

new cities were established. Mosques and madrasahs were built in the cities. Information 

about the lively social and economic life of the Uzbeg Khan period is described in detail in a 

travel book written by Ibn Battuta in 1333 when he came to the Crimea and toured the 

country of Uzbeg Khan. Ibn Battuta provides detailed information about Uzbeg Khan's daily 

life and rituals as well as his children and wives. 

In foreign policy; although Uzbeg Khan preferred to adhere to the old tradition, he displayed a 

more aggressive attitude. In foreign policy, Uzbeg Khan preferred to have friendly relations 

with Egypt while continuing his claims on Azerbaijan for many years, succeeded keeping the 

Russian principalities under his rule and made his name heard across Eastern Europe. Some 

internal instability also occurred in the  Blue Horde, the eastern part of the Jochi Nation. 

Uzbeg Khan sent Tini Beg Khan to the Blue Horde (Gök Orda) and connected it to the White 

Horde (Ak Orda). Thus, the Blue Horde dynasty came to an end by ending the two-part 

administration system in the Golden Horde. 

Uzbeg Khan, in his policy against the Ilkhanate, established relations with Oljaytu Khan 

between 1313 and 1316 and Abu Said Khan between the years 1316 and 1335. The relations 

he established with Oljaytu Khan were realized by diplomatic means and the ambassadors 
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were exchanged. With the help of primary sources, we can find out that these ambassadors 

followed a route through Georgia. The relations with Abu Said Khan were more intense. 

When Abu Said Khan became the ruler of Ilkhanate, the Ilkhanate began to be weakened. 

However, Uzbeg Khan did not use this situation well enough. In the same way, we see that 

there were various rebellion movements against the Ilkhanian administration on the territory 

of Georgia. For example, Amir Kurmishi was not involved with the Ilkhanian armies during 

the Golden Horde-Ilkhanian clashes, and this was one of the rebellions on the territory of 

Georgia upon the heavy sanctions of the Ilkhanian governance. It is known that King Giorgi 

V also played an active role in suppressing the rebellion. 

We can also understand that Amir Choban, who was the governor of the Ilkhanate, had 

friendly relations with Georgia. King Giorgi Somkheti V., who started to rule the whole of 

Georgia, succeeded to dominate the whole geography from Hereti and Kakheti, Kartli, 

Meskheti, Tao, Şavşat, Klarceti and Ispir. It is possible to divide the second period of Giorgi 

V. into two separate periods. The first period of Giorgi's reign in the Georgian throne for the 

second time was until 1327, when he was a governor in Tbilisi and allied with Amir 

Shepherd. The second period was from 1327 to 1346, covering a powerful period of the state. 

In this second term, Giorgi V lost control of Tbilisi and Eastern Georgia, but he was able to 

establish a strong authority in Western Georgia. When the Ilkhanate period began to unravel 

with Abu Said Khan, a rise in power began under the rule of Giorgi V in the Kingdom of 

Georgia. Giorgi V.  reconnected Abkhazia and Imereti with Georgia. Georgia appeared to be 

under the Mongol rule until 1350, but this was manifested only on coins. In fact, in the 

Armenian manuscript dating 1323, the Georgian King Giorgi V was addressed as the “King 

of Great Armenia and Georgia”. However, in the records dating back 1330-1331, Giorgi V. 

was mentioned as the King of Georgia. After the death of Amir Choban in 1327, the 

remaining Noyans began to act independently and dispersed into Iran, Khorasan, Iraq and 

Azerbaijan and Anatolia. In the meantime, he cleared the areas from the Mongols under the 

rule of Giorgi V. He managed to gather all the eristavias under his rule, especially the ones in 

Kartli. After establishing the Kingdom in the region and providing security there, the king 

succeeded in dominating the whole geography. During the period of King Giorgi V, new 

arrangements were made throughout the country to ensure authority. 

We can easily understand from the sources of this period, especially from the work of-Hafız-ı 

Ebru, that expedition occurred en route Georgia. Of course, during these expeditions, the 

soldiers suffered great casualties. During the Uzbeg Khan period, there was no sea change in 

the foreign policy of the Golden Horde and the Golden Horde continued its long-held policy 
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in the South Caucasus. During the Uzbeg Khan period, the Golden Horde was unsuccessful to 

achieve its ultimate goal of ruling the South Caucasus. 

III.7. Jani Beg Khan Period (1340-1357) 

After the death of Uzbeg Khan, his son Jani Beg Khan succeeded to the throne. Jani Beg 

followed his father Uzbeg Khan's stance on foreign policy except for some issues in the 

Balkans. Jani Beg Khan not only expanded the boundaries of the Golden Horde but also 

improved the state economically and socially. It is known that Jani Beg built mosques and 

many charities. Jani Beg Khan took scholars and scientist under his protection. It is known 

that various initiatives were taken especially in the fields of astronomy and medicine and 

books were written in science and religion. 

During the reign of Jani Beg, the plague epidemic known as Black Death, which was thought 

to have emerged among the Tatar tribes in China or Central Asia, reached the Golden Horde 

and Crimea in 1346. The absence of any tax or census pertaining to this period of the Golden 

Horde prevents us from reaching the exact number of people killed by the plague epidemic. 

We can note that, however, this epidemic seriously affected the Golden Horde in every 

aspect. 

During this period when the Ilkhanate was in the process of collapse, the Golden Horde 

continued its claims on Azerbaijan. Since there was an internal turmoil in this geography, it 

was easier for Jani Beg to conquer this place compared to previous periods. Because; during 

the turmoil in the South Caucasus, Melik Ashraf of the Chobanids ruled this region, Tabriz as 

its centre. Melik Ashraf's mismanagement and notorious personality made his subjects 

uncomfortable with the administration. This led to developments in favour of Jani Beg. 

Because there was an internal turmoil in the land that the Golden Horde had claims for years, 

and the people of this region were disturbed by the new administration. Primary sources claim 

that the ulama of this region asked Jani Beg to conquer it. This shows that there were people 

in Azerbaijan who were committed to Jani Beg. In 1357, Jani Beg conquered Tabriz. 

Following the conquest, Jani Beg stayed in Tabriz for a short time and left his son Berdi Beg 

as the governor of Tabriz with fifty thousand soldiers and he set out to return to his homeland.  

It can be said that after the conquest of Azerbaijan, Jani Beg Khan gained a large population 

because of having the people under the rule of Melik Ashraf. A widely accepted account is 

that the war between Melik Ashraf and Jani Beg was at the end of 1356, and in 1357 there 

was a short-term Golden Horde rule in Azerbaijan and a part of Georgia. With this campaign 

by Jani Beg, some of Georgia's lands were briefly dominated by the Golden Horde. However, 

as we have learned from the coins dating back to 1356-1357, after the conquest of the Golden 
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Horde of the Mongol dynasty known as the Jalayidis in Western Iran and Iraq, they ruled East 

Georgia and Tbilisi for a short time by taking advantage of the power vacuum in this region. 

The absence of any coins after 1357 suggests that the Mongol rule in East Georgia was over. 

In fact, in 1358, the Georgians recaptured Tbilisi. 

The Khans of the Golden Horde struggled for almost a century to take Azerbaijan under their 

rule. However, this was not possible until the time of Jani Beg Khan. After the reign of the 

Golden Horde after the reign of Jani Beg Khan, Berdi Beg Khan was not a coin minted in 

Tabriz. During the Jani Beg Khan period, for a short time, the Golden Horde had succeeded 

dominating the lands it targeted for years and reached its natural border limits. After this, the 

Golden Horde began to enter a period of stagnation and collapse, not advancement. Because 

the Golden Horde, which had an important position in the history of the Middle Ages for 

more than one and a half-century, started to weaken. 

III.8. Berdi Beg Khan Period (1357-1360) 

Upon the death of Jani Beg, his son Berdi Beg Khan succeeded him. However, due to the 

influence of Kangli Tuluba, Berdi Beg Khan ascended the throne and killed his twelve 

brothers and sons. During the period of Berdi Beg, the influence of Kangli Tulubai in the 

administration and the failure to establish the order after the change of the throne rapidly 

spread to the Golden Horde territories and unrest emerged among the people and the state 

entered a period of internal turmoil. The policy pursued by Berdi Beg caused discontent in the 

country, while seven other competing feudal people emerged against him while he was still 

alive. The Berdi Beg dynasty, which descended from Batu Khan because of destroying his 

own family, ended with Berdi Beg. The period of Berdi Beg was full of internal turmoils and 

because of this, there was an absence of an active foreign policy until 1380. 

III.9. Events Between 1361-1380 

The first coins minted in Berdi Beg Khan's name dated back to 1357 and the last coins were 

minted in Sarai and Gülistan and dated back to 1360. This is proof of how the Golden Horde 

was involved in the South Caucasus. After Berdi Beg Khan's death, various rulers succeeded 

the Golden Horde throne between the years 1360 and 1380. 

History and Location Table of the Khans of the Golden Horde and Their Coins 

Khan Name Khan’s 

Family 

Coining Date of 

Coins 

Coining Place 

of Coins 

(Domination 

Areas of 

Ruling Years 
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Khans) 

Muhammed 

Berdi Beg Khan 

Batu H. 758-761 Golden Horde 

Country 

3 years 

Kulpa/ Kulna  H.760/761  Sarai, Azov, 

Gülistan, 

Khwarazm 

1 year 

Muhammed 

Nevruz Bik 

Batu H.760/761  Azov, Crimea, 

Sarai, 

Khwarazm 

1 year 

Mahmud Hızır  Orda H.760/761/762 Azov, Sarai, 

Gülistan, 

Khwarazm 

2 years 

Timur Hodja   H.762 Sarai 35 days 

Abdullah Batu H.762/771 Temporary 

Sarai, Bulgarian, 

Continuous 

Western 

Kipchak, Crimea 

and North 

Caucasus 

9 years 

Mürid Orda H.762/764 Temporary Sarai 

and Gülistan 

2 years 

Kildi Bek Khan Batu H.762 /763 Sarai, Mohşi, 

Azov, Gülistan 

1 year 

Ordu Melik Orda H.762 Sarai, Azov A couple of 

months 

Mir Bulad  H.764 Sarai  

Bulad Hodja  H.766 Gülistan  

Aziz Sheik  H.766-778 Sarai, Gülistan 2 years 

Mehmed Bulâk Batu H.771-782 West Side of İdil 11 years 
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(Crimea, 

Western 

Kipchak, North 

Caucasus) 

Tolun Bik  H.773 Sarai  

Arabşah Shiban H.775-779 Sarai 4 years 

Alb Hodja Orda H.775 Saraycık  

İlban Shiban H.775 Saraycık  

Urus Orda H.763/776 Eastern Kipchak 13 years 

H.776/779 Eastern Kipchak, 

Sarai 

3 years 

Çerkes Bik  H.776 Hacıtarhan A couple of 

months 

Ay Bik  H.776 Sarai A couple of 

months 

Kari Khan  H.776 Sarai A couple of 

months 

Kağan Bik Shiban H.777 Sara A couple of 

months 

Toktakiya Orda H.779/780 Eastern Kipchak, 

Sarai 

1 year 

Timur Melik  H.780 Eastern Kipchak, 

Sarai 

A couple of 

months 

Tokhtamysh  H.780 Broken Golden 

Horde Country 

18?-19 

YEARS 

 

Since the period of Berdi Beg Khan, the frequency of such political events has spread 

throughout the Golden Horde. The people were economically and socially devastated, thus 

they preferred to take refuge in places where there was a stable government. There were 

intensive migrations and the people preferred to side with strong rulers. This period of turmoil 

ended with Tokhtamysh Khan. 

 

III.10. Tokhtamysh Khan Era Caucasus Relations (1379-1397) 
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After the death of Urus Khan in 1378/1379, Tokhtamysh Khan, with the help of Timur, 

succeeded the throne in 1380 in the city of Signak. At the end of the following year, 

Tokhtamysh Khan advanced to the Idil tribes and came to the capital Sarai and gradually 

dominated the West Kipchak, Crimea and the North Caucasus. Tokhtamysh Khan, who 

maintained the lineage of Batu Khan, provided unity in the Jochi Nation and eradicated any 

rivalry against him in the Golden Horde and became the sole ruler. Tokhtamysh Khan 

extended the land area and managed to increase the number of soldiers under his command. 

After these successful moves in 1380, Tokhtamysh Khan ended the period of stagnation and 

ensured his authority in many Golden Horde cities, especially in Sarai. With the exception of 

Khwarezm and Azerbaijan, he seized all of the territories that were formerly affiliated with 

the Golden Horde. In the history of the Golden Horde army, the Tokhtamysh Khan period is 

generally seen as a period of advancement. 

After defeating his rivals and strengthening his authority over the Russian principalities, 

Tokhtamysh Khan aimed to conquer Azerbaijan, the main target of the Golden Horde foreign 

policy since the Batu Khan. On the other hand, as mentioned above, the conditions in the 

South Caucasus changed after the Ilkhanians. Timur turned his ambitions to Azerbaijan in 

1384 and the ruler of the region Ahmed Celayir had to retreat to Baghdad. However, Timur 

did not stay long in Azerbaijan and returned. 

Taking advantage of Timur's preoccupation with Iran, Tokhtamysh Khan, in 1381, 1384 and 

1386, issued money on his behalf in Khwarezm. As Timur was busy with Iran, he could not 

deal with the threat of Tokhtamysh Khan, and Tokhtamysh Khan started to focus on the 

claims on Azerbaijan. Tokhtamysh Khan gathered his army, entered Tabriz and plundered the 

city. Tokhtamysh had to conquer the Caucasian passages in Georgia in order to close the 

passageways. This time Timur conquered Kars and Tbilisi. 

The rebellions that took place in Imereti following the invasions of Timur in 1386 showed 

that the power of the monarchy was not under the rule of Giorgi V. or under the rule of Bagrat 

V. However, if Timur had not revived the power of the Mongols in West Asia, it would have 

been likely that the Georgian Kingdom would be freed from this period of economic and 

political weakness immediately after the damage of the Black Plague to Georgia following 

1366. However, Timur invaded the country without giving Georgia a chance to recover. 

Timur, who spent the summer of 1386 in Georgia, aimed to strengthen his dominance in the 

North Caucasus against Tokhtamysh. 

Georgia was conquered by Timur because of his moves in Tokhtamysh’s foreign policy. In 

the Timur- Tokhtamysh Khan issues, the geography and peoples of the South Caucasus were 



 76 

seriously damaged. Following these events, on 14 April 1395, two major armies came 

together in Terek river. Although it is not clear which side would win at the beginning, Timur 

became victorious as a result of the war. Tokhtamysh’s army was dissolved and suffered a 

great loss. As a result of the war, Tokhtamysh Khan fled the battlefield with a group of 

soldiers. 

In 1391 and 1395, Timur supported two princes from Jochi as a result of his two Dasht-i 

Kipchak campaigns against Tokhtamysh and led them to embark on a struggle to govern the 

Golden Horde. Thus, by supporting some candidates against Tokhtamysh, he prepared the 

complete end of Tokhtamysh Khan and also accelerated the disintegration of the Golden 

Horde. This move of Timur also helped to strengthen the Russian principalities. The Golden 

Horde, which entered the period of stagnation after the Jani Beg Khan period, ensured its 

unity with Tokhtamysh Khan but entered the process of disintegration after the heavy defeat 

against Timur. Of course, the only reason for the collapse of the Golden Horde was not this 

defeat, but one of the most important reasons. The Golden Horde continued to exist as a 

political entity until 1502. 

, 

 

CHAPTER IV 

The Cultural and Economic Life on the Golden Horde  

In this part of the study, the governmental structure, military organization, economic, 

religious and social life, science, culture and literary life of the Golden Horde are examined. 

Golden Horde was not able to dominate the whole of Georgia. Therefore, it could not affect 

its economy and cultural life of the Georgian Kingdom directly and indirectly. The purpose of 

writing this chapter is to show the Golden Horde as a whole during the course of the study 

and to base the military and political activities of the Golden Horde. This section consists of 

five main headings and their subheadings. 

IV.I. Governmental and Provincial Organization in the Golden Horde 

Genghis Khan gathered the great congress in 1206 and established the Mongol Empire. The 

Mongols, as Gregory of Akner called "Archer Nation", were a militaristic nation. It is clear 

that the military organization dominated the other branches of the state and society in the 

Golden Horde as well.  

The Golden Horde was established officially in 1241 but it was a part of the Great Mongol 

Empire until Mengu-Timur period. Therefore, the state organization of Golden Horde was 

based on the Genghis Law and the principles applied in the Great Mongol Empire. The 
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Mongolian aristocracy was the highest level of Golden Horde society. For this reason, the 

Golden Horde largely applied the principles of the Central Khanate. However, as in other 

nations of the empire, the application of the rules of the Great Mongolian government in the 

Golden Horde could vary according to the geography and ethnic environment of the 

conquered region. As mentioned in the first part of our thesis; The Golden Horde was a 

political formation with a dual state organization in respect to the steppe state administration. 

While the East Dasht-i Kipchak region, which was called the left arm in the establishment of 

the state in the Golden Horde, which dominated the geography of Dasht-i Kipchak, was 

governed by Orda-İçen Khan, the brother of Batu Khan. The Western Dasht-i Kipchak region, 

which was called the right arm, was governed by Batu Khan. However, this separation was 

not determined as two separate khanates, but in the form of dual administration. As we have 

written in the relevant place, Batu Khan and his sons followed the Western region of the 

White Horde, while Orda-İçen and his descendants ruled the eastern side of the state as the 

Blue Horde. 

 

From the primary sources, we see that the people of the Golden Horde did not follow the 

caliph's orders, like the Iraqi and Persian people, they had their own laws and that there were 

Cherkes, Russians, Lezgis in the administration. With this information, we understand that the 

governance of the Golden Horde had different ethnic groups. This diversity enabled the 

Golden Horde to act more politically flexible in governance. The rulers of the Golden Horde 

only used the title of ‘khan’. Because the person who is ascended to the throne was supposed 

to be from the khan's family in the Golden Horde. The most important example of the 

principle of “the continuity of the Golden Horde family" was Tode Mongke Khan period. 

Although Tode Mongke was a ruler who had no mental balance, he remained in power for a 

certain period of time and his actions and movements were directed by statesmen. This proves 

that the lineage of the House of the Golden Horde was important for the state. 

The Kurultai, which convened every year at the highest level and decided on important issues, 

was a council in which important decisions of the state were made. The Kurultai, the largest 

executive organ of the Khanate, had to make decisions according to the law. 

Information about the "principality administration" is very limited in the Golden Horde. In the 

states, the division was largely based on natural boundaries such as mountains and deserts. 

The Mongols were a nomadic community as it is known that they used wide areas in the 

northern part of the Caspian Sea as barracks. The first conquest movements of the Mongols to 

the South Caucasus were, therefore, to conquer land in this region. 
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After Georgia entered the Mongol domination, the Mongols completely reshaped the existing 

political organization. During this period, they divided Georgia into six regions. Under this 

administration, Georgian feudal lords were given the administration of various Mongolian 

cities. In fact, when the ruler of a country voluntarily entered the order of the Mongols, the 

Mongols left the administration of their country to him under a written treaty, but if a ruler 

defying the Mongols was defeated, the Mongols would immediately eliminate him. But this 

was exceptional for the kings of Georgia. The Georgian administration and its people tried to 

protect the administration of their homeland, where the Mongols were unable to fully settle in 

spite of their long struggle with the invaders from the east. 

As a result of the Mongol raids, we have identified the administrators who were assigned to 

the Kingdom of Georgia under the Mongol domination. Some of these managers were 

dismissed from time to time and were reinstated. The activities of the managers listed below 

are included in the second and third chapters of our thesis. As we mentioned, since the 

Mongols were a state based on the military organization, the administrators also had 

commanding authority. Some of the executives we named below were involved in both 

military and tax collection, while others only took on the task of collecting taxes or 

commanding the Georgian armies. As can be seen from the table below, the Mongolian rulers 

who were assigned to Georgia were appointed from the Central Khanate until 1258, and later 

they were appointed by the Ilkhanate. Before the Ilkhanians, Georgia was ruled by local kings 

under the supervision of commanders sent by the Great Khan. After the Batu Khan period, it 

is evident that the political and military affairs of the executives who came to Georgia did not 

have any friendly relations with the capital Sarai because the Golden Horde's relations with 

the Central Khanate were not as good as before. 

Name of Ruler Who Is Assigned Estimated Date of 

Assignment 

Curmagun Noyan Ögedai Khan 1232 

Ayltana Khatun  The wife of Curmagun. 

After Curmagun's death, 

She acted as the Khan for 

a short time. 

Baycu Noyan Ögedai Khan After 1239  

Amir Argun 

 

Although he was sent to 

Töregene by Khatun, he 

1243- 1275  
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 was reassigned by the 

great khan Möngke 

Khan. 

Then he was reassigned 

by Hulagu. 

*Between the years 1243 

and 1275, he did not 

actively rule. He 

collected taxes for the 

Mongols from Georgia 

and Armenia as well as 

occasional campaigns 

against Georgia.  

Hodja Aziz Hulagu Khan 1262 

Siramun Noyan Abaqa Khan 1265 

Acai Argun Khan 1284 

Kutluğ Buka (Amir Buqa) Argun Khan 1289-1293 

Amir Kutlukşah Ghazan Khan 1301-1302 

Kurmishi Oljaytu Khan Before 1318  

Sheik Mahmud This task was given by 

Amir Choban during the 

period of Abu Said. 

After 1319  

İkbalsah After Sheikh Mahmud was 

dismissed, Iqbalshah, the 

son of Amir Choban and 

assigned this duty. 

Before 1327  

 

IV.2. Military Organization in the Golden Horde Era 

The Golden Horde units came together in the form of four main groups: the right-wing, the 

western group and the left-wing, the eastern group. The central army consisted of guards 

under the command of the khan. The administration of the Khanate was important in the 

Golden Horde, as was the case in other nations of the Mongol Empire. The Mongol army was 

abandoned from the old tribal system and was restructured according to the “tenth” system of 

the Turks. In the same way, he established a military order in the Golden Horde according to 

the tenth system. The army consisted of groups of ten, one hundred, one thousand and ten 

thousand. The commander of each unit was responsible for the order and discipline of its 

territory. The commanders of ten thousand people in the Golden Horde were called 
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“divisional lords”. During the period of the Mongols, the Georgian state took part as an 

auxiliary force in all wars of the Ilkhanate, especially after 1258. 

IV.3. Economic Life and Trade in the Golden Horde 

The great geography dominated by the Golden Horde led to a diversity in the economy. Since 

the Golden Horde was a steppe nation, farming provided the most important resource of 

livelihood, while enlarging its territory and conquering Black Sea port cities, trade of 

agriculture and animals became dominant. Many reasons for the wars that existed in the 

political history of the Golden Horde were based on seizing trade routes or protecting the 

cities where trade was conducted. 

Genghis Khan said that “it is possible to conquer many countries on the horse, but it is not 

possible to keep these countries on horseback”. The fact that the inhabited peoples such as 

Khwarazm, Bulgarian, Crimean, Russian principalities, Hungary and Bulgaria were among 

the conquered lands which were more difficult to hold. In the Ilkhanate-Golden Horde 

struggle that started in the second half of the 16th century, the desire to dominate this region 

stems from the fact that this region played an important role in trade. While the Golden Horde 

became one of the strongest states of the period on such a large geography, it has strengthened 

its power with the taxes and trade it received from these regions since it could not be enriched 

in a way other than trade. As a matter of fact, the ports of Kerch, Caffa, Sudak and Azov in 

the Crimean region were the ports of the Genoese and Venetian merchants' commercial 

warehouses. Stamp taxes were collected from the caravans travelling between these cities and 

the ships visiting the ports mentioned above. These stamp taxes were among the main sources 

of income of the Khanate. 

The first census of the Golden Horde was prepared during the time of Batu Khan, and instead 

of Berke Khan, Batu Khan ordered a second census on Russian principalities. However, some 

sources say that the first census on the Russian principalities was made in 1257, which was in 

the period of Berke Khan. By this census, not people were counted but houses. This was a 

census, as well as the number of people to be taxed. In this census of 1257, clerics, priests, 

clergy in general were exempted from all kinds of taxes and obligations. 

The Mongols brought a previously unknown tax application to the geography of the South 

Caucasus, especially to Armenia and Georgia. As we have learned from Juveyni, Amir Argun 

took important roles in the Mongolian rule by presenting himself as a child. Amir Argun, who 

was appointed as the governor of Khorasan before 1243, took over the administration of the 

places connected to this region. These places stretched from Georgia to Anatolia and Mosul. 

Arriving in Khorasan in 1243, Amir Argun started to work on tax collection, which was only 
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one of his duties. According to Gregory of Akner; In 1251, under the order of Möngke Khan, 

Amir Argun came to the South Caucasus to conduct a census for tax purposes. According to 

Kartlis Tskhovreba, Batu Khan decided to have a census done in all the countries he ruled. He 

found Amir Argun for this job. Batu Khan sent Argun on a trip to Russia, the Caspian Region, 

Ossetia and Dasht-i Kipchak to determine how much cavalry and troops the small and large 

Noyans could participate in the expeditions according to their salaries.  After the census of 

Argun Khan, Batu Khan sent him to Kublai Khan in the Karakorum. 

Juveyni writes that Amir Argun was on his way to Georgia via Khorasan in 1258 to inform 

Hulagu about the problem of two David who existed in the kingdom of Georgia. Juveyni 

wrote that the existing taxation system was in favour of the rich and against the poor. He 

states that Amir Argun realized this and made an arrangement to change this. Kiragos 

mentions the existence of personal taxes called Thoghar/Tagar. 

As in all other sources, it is written that Amir Argun came back in Hulagu period in Kartlis 

Tskhovreba. According to Kartlis Tskhovreba; when Amir Argun came to Hulagu Khan, the 

Khan was very happy to see him and sent him to Georgia to see King David. Argun 

conducted a census in these areas and streamlined the country's affairs. When Argun arrived 

in Georgia, the Georgian people were in a very difficult situation. The people, animals, fields, 

pastures, vineyards were counted. They ordered that every landowner had to host soldiers. 

Amir Argun, who conducted a census in the regions where the Khanate reigned, came back to 

Georgia during the reign of Abaqa Khan. This time his task was to find out and report to what 

extent the Mongols destroyed the region. As a result, he ruled that Hereti and Kakheti had 

been completely destroyed in the period from the first Mongols to the Berke Khan period. 

Amir Argun stayed in Tbilisi for a while. King II. As we learned from the Stepanos chronicle, 

Amir Argun came to Georgia and Armenia again and conducted a census in 1273 to 

determine the number of soldiers and people. Under the direction of Mengu-Timur, the 

Golden Horde continued to have more tolerance on the Russian principalities. During the 

Mengu-Timur period, the system of granting privileges to Muslim merchants was ended. 

Regular tax officers were appointed in this period. Starting from the 1300s, the rulers of the 

Ilkhanate along with Ghazan Khan chose Islam. However, they increased taxation against the 

Christian states (Armenia, Georgia et al.). 

IV.4. Religion in the Golden Horde 

Among the Mongols, it is possible to see rulers who believe in different religions. We do not 

have detailed information about the religions that the people adhered to. However, with the 

knowledge that Islam was the official religion of the Golden Horde, it is possible to think that 
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starting from 1320, most of the people were Muslim. Religious tolerance was existent in the 

Golden Horde. We can understand this by the fact that the khans and their sons adhered to 

different religions. We can also see that the brothers believed in different religions as in the 

case of Batu Khan and Berke Khan. The phenomenon of religion in the political formation of 

the Golden Horde supported each other with politics, culture and other aspects. For example, 

while Sartak Khan adopted Christianity, Berke Khan adopted Islam. 

In the Golden Horde, tolerance towards Orthodox Christians was the common judgment of 

almost all sources. For example, in the 1257 census, the clergy was exempted from tax and 

other obligations. The Russian church did not suffer any damage from the Mongol rule, on the 

contrary, it increased both its wealth and its number of adherents. Tax exemption continued to 

be the case for the priests, monks and other servants of Russian churches and monasteries 

until Mengu-Timur period. However, in this period, the families of these monks were also 

exempt from tax. The land of churches and monasteries and all those working there were 

exempted from tax, and the rights granted to the Russian church were further expanded. They 

were also exempted from the compulsory military service. 

IV. 5. Social Life and Important Cities of the People of the Golden Horde 

In contrast to the eastern provinces of the Golden Horde, city life was developed in the 

direction of the successors of Batu and Berke. During the times of Batu and Berke Khans, the 

headquarters was first established in the Bulgarian cities and later in the city of Sarai, and in 

some periods, it was established in the steppes. This tradition continued in the 14th and 15th 

centuries. It is known that Tokhtamysh and Uzbeg Khans spent their summers in steppes and 

winters in cities.  

As it is known, the medieval city architecture was generally built as an in-castle settlement. 

This architectural style did not continue in the time of the Golden Horde. According to the 

Mongols, the cities were not protected by fortresses but by countries. 

We know that there were about 30 cities of the Golden Horde. Of course, for such a large 

geography, the number of cities would probably be more. Some of the cities we could identify 

from the history of the Golden Horde are: Azov, Barcin, Baku, Bulgarian, Derbent, Gulistan, 

Crimea, Crimean-Cedid, Hungarian, Hungarian-Cedid, Mahmud-Abad, Mohshi, Ordu, Ordu-

Cedid, Ordu-Pazar , Recan, Sarai, Sarai-Cedid, Saraycık, Sığnak-Cedid, Tabriz, Ükek, 

Hacıtarhan, Şabran (Shirvan) and Shamah. The existence of these cities shows us that the 

Golden Horde was not only a “steppe” country. Apart from these cities, of course, we are 

aware of the cultural centres such as Ürgenç and Saksın, the capital city of the Khwarezm 

region. 
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The capital of the Golden Horde was “Sarai” and it was built by Batu Khan. It was founded 

on a plain on the left bank of the Volga River on the return of the Kipchak expedition. On his 

return from Mongolia in 1254, Rubruck mentions of a new city, “Sarai” founded by the Volga 

River by Batu Khan. However, it does not depict either the city or the Sarai. After 1261, it is 

certain that the geographical location of the capital changed or developed during the Berke 

Khan period. The capital moved from the Sarai to the Yeni (New) Sarai, higher than the 

Volga River, as commercial developments increased and prosperity ensured a more 

favourable location in the direction of the trade routes. 

Ibn Battuta wrote in detail that Sarai was one of the most beautiful cities in the world and had 

a lively social life. 

CONCLUSION 

After the establishment of the Mongolian state in 1206 by Genghis Khan, the Mongol State, 

which developed and grew rapidly, became an important global power in world politics. This 

power affected many states from Eastern Europe to the Pacific Ocean, leading some of these 

states to collapse and others to enter a period of stagnation. The Mongols who came to the 

South Caucasus by an order of Ogedai Khan, the son of Genghis Khan, were first seen in the 

Georgian region in 1220 and dominated the region for more than a century from that date on. 

The Georgians, one of the most powerful nations in the region until the Mongol attacks, tried 

to resist against the Mongolian armies but they failed. Many small resistance movements or 

alliances with neighbouring states tried to stand up against the Mongol attacks but were 

defeated by the Mongol attacks because of internal problems and lack of competent rulers. 

The results obtained during the research are substantially new. We can summarize our 

research results as follows: 

1. In Kartlis Tskhovreba, the main source of Georgian history, Batu Khan is called the 

Great Khan. This is interesting because none of the sources in the bibliography 

mentions about this information. Although Batu Khan was seen as a popular and 

respected ruler in the Mongol Empire, he was not the ruler of the Great Mongol 

Empire. However, after the death of Güyük Khan, Möngke Khan helped him ascend 

the throne. The reason why Kartlis Tskhovreba was held in this way is that this period 

had close relations with the Georgian administration and Batu Khan, and the relations 

between the Mongol empire and Georgia were established through Batu Khan. 

2. After the Mongols conquered Georgia, the Kingdom of Georgia and the Mongolian 

troops who ruled this region were taking orders from Batu Khan who lived in the city 
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of Sarai between 1241 and 1255. In fact, during this period, even though Georgia was 

not officially under the control of the Golden Horde, the issues between Karakorum 

and Georgia (the entire geography of the South Caucasus) were governed by Batu 

Khan. 

3. The situation mentioned in the above article is a point that the historians of the 

political relations of the Golden Horde-Ilkhanian have missed. Because the political 

stance of Batu Khan is another reason for the Golden Horde’s claiming rights over the 

South Caucasus geography. (See other reasons in Part 2) 

4. The main target of the Mongols in the period we focussed was always Azerbaijan and 

Tabriz. However, Georgia and the Kingdom of Armenia were also affected by their 

geographical proximity. Apart from the Golden Horde-Ilhanate wars, the activities of 

the Khorezmshahs and the establishment of a state in Azerbaijan by taking advantage 

of the power void after the Canaybek Khan are the examples of this situation. 

However, the Georgian administration and the Georgian people were also affected by 

all of these political developments. 

5. The first political relations between the rulers of the Kingdom of Georgia and the 

Golden Horde were in the period of Batu Khan and the last political relations were in 

the period of Jani Beg Khan. However, the first significant alliance attempt was made 

between Tokhta Khan and the Georgian King David. 

6. Georgia was occupied by Mongols, Khwarazmian dynasty, the Ilkhanids, the Golden 

Horde, Celayirs and Timur between the years 1221 and 1397. Apart from these 

invasions, the epidemic of Black Plague also affected the country in terms of 

manpower, which in turn made Georgia weaker in political and economic terms. The 

Georgian administration and its people, who seemed to accept the situation as a 

necessity during these occupations, were not satisfied. It is possible to see this from 

the occasional rebellion movements in this period. King David's correspondence with 

Tokhta Khan is an example of this conclusion. 

7. During the invasions mentioned above, the Georgian administration tried to resist by 

making smart moves in multiple times. In particular, in the early days of the Mongol 

conquests, the Georgian army was able to exhibit strong resistance against the 

Mongols who did not know the geography of Georgia well, because they were only 

used to their own territory. 
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8. Between the 13th and 14th centuries, the indigenous economic, social, cultural, 

military and political life of Georgia was at stake. However, all of Georgia managed to 

preserve its cultural and religious values in this process. 

We think that it is possible to divide the Mongol attacks on this region into four phases. The 

political attitude of Georgia against the Mongol attacks and its actions in the foreign policy of 

the Golden Horde has enabled us to distinguish these phases. 

• The first stage is the process that took place from the first arrival of the Mongols to 

Georgia in 1220/1221 until the death of Batu Khan in 1255. This first phase was the 

period in which the new events that would take place in the region soon sprouted. 

Georgia was conquered by the Mongols in 1232. The Golden Horde, which was 

stationed in a geography that is close to the northern part of Georgia, and the relations 

between the Mongols and Georgians in this period were provided by Batu Khan, who 

formally established the Golden Horde. In this case, the fact that Batu Khan's 

headquarters was closer to the central Karakorum is also influential, whilst the good 

relations with Möngke Khan, who came after Güyük Khan with the help and support 

of the wooden Batu Khan, also had an effect. In the first phase, the kings of Georgia 

were solving the problems with Batu Khan. For example, Queen Rusudan's agreement 

with Batu Khan, Avag's sending troops to Batu headquarters, and David Narin and 

David Ulu's visit to Batu before his visit to the Karakorum and his great troops went 

under the supervision of the Golden Horde. The reason why Georgia first solved the 

problems with Batu Khan, one of the sons of Jochi; it was the closest and most senior 

Mongol Khan to this geography. Although the Mongol Empire continued to depend on 

the Karakorum in their internal affairs, the Jochi Nation knew this region very well in 

military and political terms. Therefore, shortly thereafter, the two Mongol states would 

claim rights on this geography and the people of the same geography will continue to 

stand between this struggle. In the first phase, these Mongol attacks; For the people of 

Georgia and the South Caucasus and their administration, there had been a struggle for 

survival that they had never met before and did not know how to resist. 

• In the second half of the 13th century, fragmentation of the central Mongol political 

structure occurred. The second phase of the Georgian-Mongolian relations was 

affected by these disintegrations; 1255-1266 between the years of the Golden Horde-

Ilkhanate wars began. The fact that Hulagu established the Ilkhani State based in 
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Tabriz changed the politics of the Near East and the Caucasus. It is not possible to 

clearly examine and reach clear-cut conclusions on the inclusion of the lands of 

Georgia and Azerbaijan in the territory of Hulagu. Since this geography was given to 

Hulagu Khan by the Great Khan, Hulagu Khan was now in charge. Batu's brother, 

Berke Khan, came under the rule of the northern Mongolian nation: the Golden Horde. 

The fact that Hülâgû came to the region to establish a strong political formation and 

the activities he carried out on the region was disturbing for other states close to the 

geography, especially for the Anatolian Seljuks. In particular, the conquest of 

Baghdad, which was considered one of the centres of the Islamic world by Hulagu, 

disturbed the Egyptian Mamluk State in the south. For this reason, the Mamluk State 

began seeking an alliance and saw the Golden Horde as the most appropriate 

candidate. The main reason for this is the common religious ties between the Golden 

Horde and this state's kinship with the Ilkhanians, the greatest enemy of the Mamluks. 

This alliance initiative, established in accordance with the interests of both states, led 

to the establishment of new political blocs. The beginning of the wars between the 

Golden Horde and Ilkhans; The Mamluk Sultan Baybars encouraged Berke Khan to 

fight against Hulagu. In addition, while Genghis Khan's division of the land among his 

sons, he did not set certain boundaries caused the state to claim rights between the 

Golden Horde and the Ilkhans State. At this point, as Napoleon Bonaparte said; 

“Geography dictates foreign policy”, Georgia can help us explain the second phase of 

Mongolian relations. Because the lands of Azerbaijan and Georgia on the trade route 

and its rich pastures have attracted the attention of both Mongolian nations. These 

reasons led to the first encounter of Berke Khan and Hulagu in 1262. Thus, the goal of 

the South Caucasus in the foreign policy of the Golden Horde started with Berke 

Khan. For the periods that followed, this geography would maintain its importance in 

the foreign policy of the Golden Horde. This second stage for the Kingdom of 

Georgia; It became subject to the Ilkhanid State founded in Azerbaijan. 

• It is possible to determine the third phase of the Mongolian-Georgian relations, 

especially with the Golden Horde between the years 1266-1282. With the passing of 

Mengu-Timur to the administration of the Golden Horde in 1266, the state gained full 

independence so that it was able to make easier decisions in the foreign policy of the 

Golden Horde. Although the Golden Horde during the Mengu Timur period, between 

1266-1282, the rebellion movements of the opponents of Ilkhani on the geography of 

Georgia could not be evaluated well; the Tekudar rebellion that occurred in the period 



 87 

of 1269 was the beginning of the end for the Ilkhanid State. For the Georgian 

administration, it is possible to interpret this third phase as a process of determining 

how to oppose the newly established Ilkhanid State. 

• The relations between the Golden Horde and Georgia have been quite stagnant due to 

the internal turmoil in the Golden Horde between 1282 and 1291. During this period, 

even though the Golden Horde did not abandon its ambitions of the South Caucasus 

and even organized small-scale campaigns, the population of Nogai over the capital 

Sarai was a more priority problem that Jochi Nations should solve. Tokhta Khan, who 

ended the dual rule in the Golden Horde and reigned in 1291, followed a more active 

course in foreign policy until 1357. Therefore, it covers the fourth phase of the 

Mongolian-Georgian relations between 1291 and 1357. This period, which includes 

Tokhta Khan, Uzbeg Khan and Jani Beg, was a period in which the Golden Horde was 

successful both in domestic and foreign policies. Following 1297, King David's 

attempt to ally against Ilkhans with Tokhta Khan would bring the Golden Horde one 

step closer to its goal, but Ghazan Khan's active policy did not allow it and the 

Georgia-Golden Horde alliance failed. It should be noted that although the Georgian 

administration had created various rebellions against them from the first day of the 

Mongols in the region, they had taken their place in the Ilkhans ranks in the Golden 

Horde-Ilkhans relations. In fact, during the Ilkhans-Golden horde wars, the Georgians 

have always been an auxiliary force on the Ilkhans front against the Golden Horde. 

However, with the intelligent move of King David, the Golden Horde was able to find 

support for its aims on the South Caucasus and also had the opportunity to take action 

again. In the studies carried out on the Golden Horde or the Ilkhanians, David's move 

to help is interpreted as having created an environment for the Golden Horde to re-

claim. In our opinion, this is a correct interpretation, but it is incomplete. It is because 

although the Golden Horde was dealing with internal problems between the years 

1282 and 1291, it never gave up the claim on this region, only in this period a more 

favourable environment was created for its claims. Moreover, the Golden Horde did 

not make any attempt to do so. Since the day when Georgia was introduced to the 

Mongol invasion, the alliance of the Kingdom of Georgia with the Golden Horde was 

the first time in this period. The Kingdom of Georgia, which allied with the Ilkhanians 

who were enemies of the Golden Horde in the previous periods, was for the first time 

with the Golden Horde. This attempt by King David of Georgia was an important 

attempt against the Ilkhanians, who were threatened by both the Golden Horde and the 
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Kingdom of Georgia. Although the Golden Horde did not make good use of this 

initiative in its foreign policy, it entered a period of promotion in its domestic policy. 

With the rise of Uzbeg Khan between 1313 and 1340, the Golden Horde strengthened 

socially and economically and continued its claims on the South Caucasus. During the 

period when the Ilkhanid State was about to collapse, many rebellion movements 

began on the territory of Georgia. However, Uzbeg Khan did not manage South 

Caucasus politics successfully. The success of the raids against the Ilkhanians by 

Uzbeg Khan was most influenced by the Georgian region and its people. When the 

Ilkhani period began to unravel with Abu Said Khan, a rise in the reign of Giorgi V 

began in the Kingdom of Georgia, and Giorgi V rebuilt Abkhazia and Imereti to 

Georgia. After the death of Uzbeg Khan in 1340, during the reign of Jani Beg Khan, 

the Golden Horde achieved its purpose and Azerbaijan and a part of Georgia were 

seized by the Golden Horde for a short time. Despite the success achieved for almost a 

century, Jani Beg Khan did not take advantage of this situation well. When Berdi Beg 

Khan, who had left his place, heard the news of his father's death on the road, he 

withdrew from the region and the Celayids, who conquered the region, had conquered 

the region for a short time. This fourth phase, which we identified as 1291-1357, was 

quite difficult for the Kingdom of Georgia. Although Georgia no longer survived the 

Mongol invasions, it lasted to 1357 to recover from Timur's conquest of Georgia six 

times before the outbreak of black plague that first appeared in a large territory after 

the Celayir raids. 

Based on Ibn Khaldun's “geography is destiny”, we can say that all peoples of the South 

Caucasus are equally affected by these Mongol attacks that have been going on for two 

centuries. Because, although the main target point of the Golden Horde is shown to be 

focused on Azerbaijan-Tabriz, it is impossible to keep the states in the South Caucasus apart 

from each other. The people of this region have a common destiny because they share a 

common geography. From this point, it is fair to state that most of the Mongol raids on 

Georgia over the centuries were not the main target. However, we cannot conclude that 

Georgia was of significant importance for the Mongols. Because the Mongol forces targeting 

Azerbaijan did not stop using Georgian and Armenian soldiers as auxiliary forces. The 

Mongols' discovery of the Georgians, the most powerful military forces in the region, enabled 

them to take advantage of the Georgian armies during their expansionist adventures. In 

addition, Georgia's military power, as well as its geopolitical position, has prompted the 

Mongolian nations to want to keep the region in their hands. Since Georgia is in the direction 



 89 

of arrival and departure of other targeted countries (for example, Russia and Eastern Europe 

were the targets of Batu's Dasht-i Kipchak campaign) and because of the proximity of the two 

countries that they want to dominate (for example, Tokhtamysh Khan's Azerbaijan), Georgia 

was left in the middle of these attacks. It is an indisputable fact that the Golden Horde, which 

continued its political life for 240 years, had profound effects on the peoples of the North and 

South Caucasus. After the death of Jani Beg Khan, his son Berdi Beg Khan succeeded to the 

throne, but he killed all his brothers and sons the White Orda line. Berdi Beg Khan’s 

inconsistent management and shortly after his death on the territory of the Golden Horde 

between the years 1361-1379 many khans merged. In 1379, Tokhtamysh Khan seized the 

Golden Horde Khanate alone and reclaimed unity. Following this, the Golden Horde entered a 

period of confusion again. Between 1397-1502 the Golden Horde began to shrink gradually 

and replaced the new khanate. After the Tokhtamysh Khan period, Ulug Muhammad, who 

mentioned himself as a powerful inn, won the Kazan Khanate and soon after Hacı Giray 

founded the Crimean Khanate in 1502. The state was officially demolished by Ivan's 

unification with the Crimean Khans and a campaign against the Golden Horde in a small 

territory. 

THE CHRONOLOGY OF GEORGIA-THE GOLDEN HORDE RELATIONS  

1155:     Temujin was born. 

1206:                                         Genghis Khan assembled the Kurultai and established 

the Mongol Empire. 

1220:  The Mongol armies under the command of Jebe Noyan and 

Subitai Noyan organised a campaign towards the Caucasus. 

1221:    The first attacks against Georgia occurred. 

1223:  The Mongols won the Battle of the Kalka River (The First 

Desht-i Kipchak campaign) against the Russians. 

*The King Lasha Giorgi died and the Queen Rusudan ascended 

the throne. 

1225:  The Georgians suffered a defeat against the Khwarazmian 

dynasty in Garni. Jalal ad-Din Mingburnu conquered Tabriz and 

was recognised as the sovereign ruler in the whole province. 

1226: The Khwarazmians took over Tbilisi and caused great damage 

to the city. 

1227:     Genghis Khan died. 
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1232: The Mongols under the command of Chormaqan organised the 

second campaign towards Georgia. 

1238: Kaykhusraw II and Tamar, who was the daughter of the Queen 

Rusudan, made a marriage of state. 

1239: As a result of the Georgian-Mongolian alliance, Georgia fell 

under the rule of the Mongols. 

1241:   The Golden Horde gained official status as a political entity. 

1246: David VI Narin and David Ulu from Georgia also participated in 

the congress which Güyük Khan was chosen as the Great Khan.  

1249: The first Georgian resistance movement against the Mongols 

resulted unsuccessfully. 

1257: Berke Khan made the first census in Kievan Rus’ for taxation 

purposes. 

1258: With the help of the Georgian armies, Hulagu conquered 

Baghdad. In the same year, the Ilkhanid Empire was established 

as Tabriz is its centre. 

1262: Battle of the Terek River, which was won by Berke Khan, took 

place in the South Caucasus between Berke and Hulagu. 

1265: Hulagu Khan died and Abaqa Khan ascended the throne. 

* A military struggle took place between Abaqa Khan and Berke 

Khan. Following this war, Abaqa Khan built walls called “Siba” 

for defence purposes around the Kura River. 

* King David VI Narin sent a letter to Baybars, telling him that 

he had cordial relations with Berke Khan, an ally of the Mamluk 

Sultan. This is the beginning of Georgian-Mamluk relations. 

1266:  Berke Khan died and Mengu-Timur came to power. Mengu-

Timur was the first ruler of the Golden Horde to coin money on 

his behalf. 

    * The Golden Horde has gained full independence. 

1269: The Tequdar rebellion took place on the territory of Georgia 

against the Ilkhanid State and resulted in failure. 

1270: The first Ilkhanid-the Golden Horde agreement was made 

between Mengu-Timur and Abaqa Khan by the encouragement 

of Kublai Khan. 
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1275: Mengu-Timur carried out a general census on Kievan Rus’. 

1277: The war, which took place in Elbistan between the Mamluks and 

the Ilkhanids, resulted in the victory of the Mamluks despite the 

Georgians took side with the Ilkhanids. 

1284: Arghun Khan ascended the Ilkhanid throne and donated the 

territory of Atabeg Avag to King Dimitri. 

1288:              Talabuga planned to attack the Ilkhanate through the Kura 

River  

but this did not materialise. 

1289:    Demetre II was executed by the order of Arghun Khan. 

1293: King David VI Narin died and political divisions existed in the 

Georgian Kingdom due to problems between David’s sons. 

1297: Ghazan Khan invited King David before him by a letter. King 

David refused to do so, but instead sent his younger brother 

Vakhtang to the Golden Horde to form an alliance with Tokhta 

Khan against Ghazan Khan. 

1299: Ghazan Khan sent a diplomatic delegation to Georgia. However, 

because King David’s attempt to ally with Tokhta was heard by 

the Ilkhanids, the Mongols declared Giorgi as the sovereign king 

in Tbilisi. 

1300:    Nogai was killed by the soldiers of Tokhta Khan. 

1310: Amir Choban has taken new measures to strengthen the defence 

against the Golden Horde around the Kura River. 

1313:    Uzbeg Khan became the ruler of the Golden Horde. 

*Olcayto Khan attacked the Al-Rahba Castle and King Giorgi 

assisted him in this attack. 

*Uzbeg Khan sent an ambassadorial delegation to Olcayto 

Khan. 

1314: King Giorgi V the Brilliant (Brtskinvale) took over the throne 

for a second occasion. 

*Uzbeg Khan sent an ambassadorial delegation to Olcayto Khan 

for friendship and resolution. 

1319: Amir Kurmishi, who was wanted to be punished by the 

Ilkhanids for his refusal to join the war between the Ilkhanids 
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and the Golden Horde, escaped to Georgia and organised a 

rebellion. 

1320: Uzbeg Khan converted to Islam and Islam became the official 

religion of the Golden Horde. 

1321: Amir Ariktai rebelled in Georgia and declared Ghazan Oglan the 

ruler but the rebellion was soon suppressed by the Ilkhanids. 

1325: Amir Choban entered the territory of the Golden Horde through 

Georgia. This war was won by the Ilkhanids against the Golden 

Horde. 

1332: Uzbeg Khan granted permission (Yarligh) to the Venetian 

tradesmen to trade in Azov on 9 October 1332. This Yarligh is 

known as the oldest one by historians. 

1346: The Black Plague emerged on this date and turned into an 

epidemic in a short period of time. In a later period, the Golden 

Horde and Georgia were affected by this epidemic. 

1357: Canibeg Khan ended the rule of Chobanids and conquered parts 

of Georgia and Azerbaijan. 

 *The absence of any coins since this date shows that the Mongol 

rule in Eastern Georgia has ended. 

1358: The Georgians recaptured Tbilisi. 

1360: From this date up to 1380, nearly 25 khans declared 

independence in different regions of the Golden Horde.   

1380: Tokhtamysh Khan succeeded to the throne and restored unity in 

the Golden Horde. 

1502:    The Golden Horde was overthrown.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

 

 

 

 

 

 

The main provisions of the work are reflected in the following international scientific 

conferences 

The published articles extracted from the thesis:  

1- A.B. Büyükçınar, “First Phase of Georgia and Mongolia Relationship: 1220-1247”, 

The Journal of Institute Black Sea Studies, 4 (6), Trabzon, 2018. ISSN 2458-7680 | e-

ISSN 2458-9705 p.267-282. 

2- A.B. Büyükçınar, “Berke-Hulagu War on the South Caucasus”, Sivilizasiya, Bakı 

Avrasiya Universiteti Elmi-Nəzəri Jurnal, Bakü, 2018. p.105-112. 

3- A.B. Büyükçınar, “The Last Ruler of the Golden Age of Georgian Sources: Queen 

Tamar”, The Journal of Institute Black Sea Studies, 3 (4), Trabzon, 2017. ISSN 2458-

7680 | e-ISSN 2458-9705 p.27-46. 

4- A.B. Büyükçınar, “A review of the name and Ethnic Identity of The Golden Horde”, 

Georgian National Academy of Sciences Adjara Autonomous Republic Regional 

Scientific Centre, Batumi, 2019. ISSN 2449-2507 p.78-83. 

5- A.B. Büyükçınar, “A Survey on the Ethnic Origins of the Tartars”, The Orient And 

The Caucasus, No:8, Tbilisi, 2019. ISSN 1512-1666. p. 103-118. 

6- A.B. Büyükçınar, “The Golden Horde -Ilkhanids Struggle in the South Caucasus 

(1261-1265), İKSAD International Black Sea Coastline Countries Symposium, 

Batumi, May 2-5, 2019. ISBN- 978-605-7875-69-3 p.340-352. 

The presented conference papers on the topic of the thesis:  

1- A.B. Büyükçınar, “Genghis Khan And Establishment of Mongolian Empire”, 

Humanities in the Information Society III, Batumi Shota Rustaveli State University, 

Batumi, (30.11.2018- 2.12.2018). (to be published soon) 

2- A.B. Büyükçınar, “The Golden Horde -Ilkhanids Struggle in the South Caucasus 

(1261-1265), İKSAD International Black Sea Coastline Countries Symposium, 

Batumi, May 2-5, 2019. ISBN- 978-605-7875-69-3  

 



 94 

 

 

 

 


