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zərbaycan tarixi
Qədim Azərbaycan

XI

Azərbaycan tarixi — qədim dövrdən bu günə kimi Azərbaycanın tarixi.
Azərbaycan ərazisində hələ Paleolit dövründən etibarən məskunlaşma var idi
(Azıx mağarasından tapılmış Azıxantrop və Qobustan petroqlifləri). E.ə. IV
əsrdən 705-ci ilə qədər Azərbaycan ərazisində Qafqaz Albaniyası çarlığı mövcud idi, regionun cənub-şərqi hissəsi isə Atropatenanın tərkibində idi. VIII
əsrdə Albaniya və Atropatena Ərəb Xilafətinin tərkibinə daxil olur və islam
və islam mədəniyyəti ilə tanış olur. Ərəb Xilafətinin zəifləməsindən sonra
Azərbaycanda bir sıra feodal dövlətlər meydana gəlir (Şirvanşahlar, Salarilər,
Sacilər, Şəddadilər və Rəvvadilər).

əsrdə Azərbaycanın Böyük Səlcuq İmperiyasının tərkibinə daxil olması Azərbaycan xalqının formalaşması prosesində əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycan
xalqının formalaşması XV əsrdə başa çatır. Arran XII əsrdə Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tərkibinə daxil olur, XIII
əsrdə isə monqolların hücumuna məruz
qalır. Azərbaycan Elxanilər və Teymurilər
dövlətinin tərkibinə daxil olur. Teymurilərin zəifləməsi ilə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri
yaranır. XVI əsrdə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin tərkibinə daxil olur. 1747-ci ildən XIX əsrin əvvəllərinə
qədər regionda Azərbaycan xanlıqları mövcud olmuşdur. Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olduqdan sonra Azərbaycan ərazisi quberniya və uyezdlərə bölünür.
Rusiya imperiyasının süqutundan sonra, 1918-ci
ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. 1920-ci
ildə yaranan Azərbaycan SSR 1936-cı ildə SSRİ-in tərkibinə daxil oldu. 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası SSRİ-dən ayrılaraq müstəqilliyini elan etdi.
VI əsrdə Dərbənd şəhərinin müdafiə divarlarında Pəhləvi dilində həkk edilmiş yazılardan biri: Dara,
Adurbadaqanın amarqarı (yəni maliyyə işləri üzrə baş
məmur)
«Azərbaycan» toponimi parf və ya orta dövr fars
dilində Atropatena adlı qədim dövlətin adı olan Aturpatakandan əmələ gəlmişdir. Makedoniyalı İsgəndərin
işğalından sonra Əhəmənilər imperiyasının Midiya satrapı Atropatın öz çarlığının əsasını qoyduğu Midiyanın
şimalı Atropatena adlandırılmışdır. Adın orijinalının

mənbəyi bölgədə bir vaxtlar geniş yayılmış Zərdüşt
dinidir və mənası «od tərəfindən mühafizə olunan» və
ya «odun məkanı» deməkdir. Orta əsr ərəb coğrafişünasları bu ekzonimin şəxs adı olan Adarbadordan (adar
— atəş, baykan — mühafizəçi) xalq etimologiyasının
nəticəsi kimi əmələ gəldiyini fikirləşmişlər. Abbasqulu ağa Bakıxanov isə bu sözün yaranmasını Xürrəmilər
hərəkatının məşhur sərkərdəsi Babək ilə əlaqələndirmişdir. «Aturpatkan» toponimindən orta dövr fars dili
toponimi «Adərbadqan» vasitəsilə «Azərbaycan» toponimi ortaya çıxmışdır.
Orta əsrlərdə Azərbaycan deyiləndə Atropatena çarlığının yerləşdiyi, Araz çayından cənuba doğru Urmiya gölü ətrafındakı ərazi nəzərdə tutulurdu.
Məsudi və ibn Xordadbeh şimal-şərqdəki Muğan düzünü Azərbaycana aid edir, ancaq başqa coğrafiyaşünaslar isə bu ərazini Azərbaycana daxil etmirdilər.
XIII əsrin əvvəllərindən bir qayda olaraq Azərbaycan
anlayışı şimala qədər yayılır və onun mənası sürətlə
dəyişirdi. Səfəvilər dövründə bir müddət üçün Arazdan şimaldakı müəyyən ərazilər Azərbaycan əyalətinə birləşdirildi. Ancaq Səfəvilərin süqutundan sonra bu mənada istifadə qismən sıradan çıxdı. XIX əsrdə Rusiyadakı azərbaycanlı müəlliflər onu Arazdan
cənubdakı ərazilərlə əlaqədar olaraq istifadə edirdi.
Rus dilində yazılan sənədlərdə Araz çayından şimaldakı ərazilər ilk dəfə Azərbaycan kimi 1786-cı ildə
Stepan Burnaşov tərəfindən göstərildi. XIX əsrin
sonlarında avropalı alim və jurnalistlər Azərbaycan
terminini Şirvan və Arran əraziləri üçün istifadə etməyə başladılar.
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1917-ci ilin 15-20 aprel tarixləri arasında Bakıda Qafqaz müsəlmanlarının Konqresinin iclası ərzində
Azərbaycan üçün muxtariyyət statusu tələbi açıqca dilə
gətirildi. Ancaq Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təklifi ilə
«Azərbaycan» adı qətnamənin yekun mətnindən çıxardıldı. 27 may 1918-ci ildə «Azərbaycan» adı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulduğunu elan edən
Zaqafqaziya seyminin müsəlman fraksiyası tərəfindən
rəsmi olaraq istifadə edilmişdir. Bu hadisə İranda, xüsusilə Azərbaycan intelektualları arasında təəccübə səbəb olmuşdu. Şeyx Məhəmməd Xiyabani və yoldaşları
özlərini AXC-dən fərqləndirmək üçün İran Azərbaycanının adını Azadıstan qoydular.
Azərbaycanda 2 milyon 700 min il bundan
öncə başlayaraq eramızdan əvvəl 4-cü minilliyə
qədər davam etmişdir. Daş dövrü üç mərhələdən –
paleolit dövrü (qədim), mezolit dövrü (orta) və neolit dövründən (yeni daş dövrü) ibarət olmuşdur.
Təxminən 700 min il əvvəl insanlar od əldə etməyi
öyrənərək, özlərini soyuqdan qorumağa, yemək bişirmək, əmək alətlərini düzəltməyə başladılar. 400300 min il öncə Azərbaycanda məskunlaşmış ibtidai
insanların təkamülündə yeni mərhələ başlanır. Azıx
mağarasında aşkar olunmuş ibtidai insan-neandertalın çənə sümüyü (təxminən 350 min il öncə) buna
əyani sübutdur. 100-30 min il öncə ölkə ərazisində
orta paleolit dövrü yaşanmış və bu ərəfədə qədim
insanların ibtidai icma quruluşu formalaşmışdır. Həmin dövr Tağlar mağarasındakı arxeoloji tapıntılar

əsasında tədqiq edilmişdir. Bu zaman insanların əsas
məşğuliyyəti ovçuluq və yığıcılıq idi. Eyni zamanda
Azərbaycanda yaşayan insanlar artıq o dövrdə qonşu
ərazilərin sakinləri ilə mübadilə xarakterli əlaqələr
qura bilmişdilər.
30-10 min il öncə Azərbaycanda paleolit dövrü
mövcud idi. İnsanlar artıq yalnız mağara və zağalarda
deyil, həmçinin müxtəlif çay vadilərində tikdirdikləri yaşayış məskənlərində məskunlaşmağa başlayırlar.
Məhz bu dövrə qəbilələrin formalaşması, ilkin incəsənət
və etiqadların (sitayiş, ibadət) yaranması təsadüf edir.
Əmək alətləri bu zaman yalnız daşdan deyil, həmçinin
müxtəlif heyvan sümüyündən də istehsal edilirdi.
Mezolit dövrü Azərbaycanda e.ə. 11–8-ci minillikləri əhatə edir. Artıq bu dövrdə əkinçilik və heyvandarlığın ilkin formaları yaranır. Bu dövr başlıca
olaraq Qobustandakı qaya üstü rəsmlər və arxeoloji
tapıntılar əsasında tədqiq edilib. Yer üzündə ibtidai insanın ən zəngin “muzeylərindən” biri sayılan bu ərazidə altı minəcən qayaüstü rəsm və ona yaxın qədim
insan düşərgəsi aşkar edilmişdir. Bu rəsmlərdə o dövrkü adamların məşğuliyyəti, əmək fəaliyyəti, ov və balıqçılıq səhnələri, ayin və etiqadları öz əksini tapmışdır.
Arxeoloji materiallar və rəsmlər sübüt edir ki, artıq bu
dövrdə insanlar ox və kamandan istifadə etməyi bilirdilər.
Neolit dövrü Azərbaycanda e.ə. 7ci minilliyə
təsadüf edərək Qobustanın və Həsənlu təpədə (Cənubi
Azərbaycan) arxeoloji materialları timsalında tədqiq

edilmişdir. Bu dövrdən ibtidai insanlarda istehsal xarakterli təsərrüfat formalaşır, arxaik (primitiv) saxsı
məmulatının hazırlanması başlanır.
E.ə. 6-4-cü minilliklərdə Azərbaycan ərazisində
eneolit mövcud idi. Bu zaman oturaq əkinçilik formalaşır, insanlar həyət təsərrüfatı tikililərinə malik olan
evlərdə yaşamağa başlayırdılar. İnsanlar arpa, buğda
və digər bitkiləri yetişdirməyi bacarır, sənətkarlıqla
(daş və sümükdən əmək alətlərinin istehsalı, heyvan
dərilərinin emalı, saxsı məmulatlarının hazırlanması
və s.) məşğul idilər. Bu dövrə arxaik tipli incəsənət
nümunələrinin (gildən hazırlanmış müxtəlif tipli qadın heykəlləri, bəzək əşyaları vəs.) düzəldilməsi təsadüf edir.
Tunc dövrü Azərbaycanda er.əv. 4-1 minillikləri əhatə edir. Tayfa və qəbilə ittifaqlarının yaranması
elə bu ərəfədə başlanır. İnsan məskənlərinin və ümumi əhalinin sayı durmadan artır. Kiçik və Orta Asiya,
Mesopotamiya və Şimali Qafqazla ticarət və digər
əlaqələr yüksələn xətlə inkişaf edir. Azərbaycanda
erkən tunc dövrü Kür-Araz arxeoloji mədəniyyətinə
aid tapıntılar əsasında dərindən öyrənilmişdir. Bu mədəniyyət təkcə Azərbaycanı deyil, həmçinin Cənubi
və Şimal-Şərqi Qafqazı və Kiçik Asiyanın şərq ərazilərini də əhatə edirdi. Bu dövrdə insanlar yumşaq
misi xüsusi sobalarda əridib onu qalayla qatışdıraraq
tunc əldə etməyi öyrənirdilər. Tunc misdən daha bərk
olduğuna görə tezliklə əmək alətləri, silah və bəzək
əşyaları məhz bu materialdan hazırlanmağa başlanır.
Bu dövrə həmçinin əkinçilikldə süni suvarma sisteminin formalaşması, bağçılıq təsərrüfatının təkamülü,
heyvadarlıqda həm iri, həm də xırda buynuzlu heyvanların saxlanması, atçılıq iti sürətlə inkişafı təsadüf
edir. Sənətkarlıqda metal işləmə, zərgərlik, müxtəlif
növ parça istehsalı və toxuculuq kimi yeni sahələr
formalaşaraq yayılmağa başlayır. Orta tunc dövründə (er.əv. 3-2 minilliyin 1-ci yarısı) möhkəm müdafiə istehkamlı iri yaşayış məntəqələri əmələ gəlir. Bu
məntəqələrdəki yaşayış evləri, bir qayda olaraq düzbucaq formasında olub bir neçə otaqdan ibarət idi.
Məhz bu dövrə müxtəlif tayfa ittifaqarının yaranması
və onlar arasında savaş və hərbi münaqişələrin geniş
vüsət alması təsadüf edir.
Dəmir dövrü
Bu dövr ölkədə Xocalı – Gədəbəy, Talış – Muğan, Naxçıvan və Qayakənd–Quruçay arxeoloji mədəniyyətlərinin materialları ilə təmsil olunmuşdur.
Azərbaycanda ilkin şəhər-dövlətləri yaranır, təsrrüfatın
demək olar ki, bütün sahələri sürətlə inkişaf edirdi. E.ə.
13-12 yüzilliklərdə ölkə ərazisində dəmir dövrü başlanır. Bu ərəfədə sinfi cəmiyyətin yaranmasının təməli
qoyulur. Həmin zaman Urmiya gölü ətrafında Zamya,
Karalla, Gilzan, Andia, Zikertu və s. kimi kiçik siyasi
birliklər peyda olur.
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Antik dövr
Azərbaycanın ən qədim tayfa ittifaqları haqqında
ilk məlumata er.əv. 23-cü yüzilliyə aid şumer-akkad yazılı mənbələrində rast gəlinir. Bu mənbələrdə Azərbaycanda mövcud olmuş kuti, lulubi və hurri tayfa ittifaqları haqqında bəhs edilir. Məlum olur ki, Akkad hakimi
Naramsinin dövründə (er.əv. 2236-2200) kutilər Mesopatamiyaya soxulmuş, onların başçısı Enridavazar akkad qoşununu məğlub edərək ölkənin cənub əyalətlərini zəbt etmişdi. Təxminən bu hadisələrdən bir əsr sonra
Azərbaycan ərazisində yaranmış yeni tayfa ittifaqı lulubilər kutiləri özlərinə tabe etdirdilər. Lulubeylərin əsas
əraziləri Urmiya gölü ətrafında olmuşdur. Lakin sonradan onlar öz ərazilərini İran körfəzinə qədər genişləndirə bildilər. Bu tayfa ittifaqının ən parlaq dövrü er.əv. 2
minilliyə təsadüf edir. Hətta qüdrətli Assuriya dövlətini
də lulubeylərdən olan sülalə idarə edirdi. Daha sonra
tarixin səhnəsinə hurritlərin ittifaqı gəlir.
Hələ er.əv. III minilliyin sonuncu rübündə onların yazısı mövcud olmuşdur. Bu tayfa ittifaqı uzun
sürən müharibələr nəticəsində Kiçik və Orta Asiyanın
geniş ərazilərini özünə tabe etdirməyə müvəffəq oldu.
Eyni zamanda Azərbaycanda kassit tayfaları da mövcud idi. Er.əv. 2 minilliyin əvvəlində kassitlər Babilistanı işğal edərək burada 500 ildən artıq hökmranlıq etmişdilər. Artıq er.əv. 2 minilliyin ikinci yarısında er.əv.
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1 minilliyin əvvəllərində ölkədə ibtidai icma münasibətləri süquta yetir və ilk sinfi quruluş quldarlıq formalaşmağa başlayır.
Er.əv. 9-cu yüzillikdə Urmiya sahillərində ilk
Azərbaycan dövləti adlandırıla bilən Manna yaranır.
Onun baş şəhəri İzurtu olmuşdur. Artıq er.əv. 8 əsrdə
Manna Asiyada mühüm siyasi qüvvə rolunu oynayırdı. Dövlətin ən parlaq dövrü hökmdar İranzunun hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Bu zaman Mannaya indiki
Azərbaycanın bütün cənub və bəzi şimal (Naxçıvan)
əraziləri tabe idi. İranzunun varisləri Aza və Ullusuna müxtəlif dövlətlərlə hərbi ittifaqlar yaradaraq öz
ərazilərini genişləndirməyə çalışırdılar. Belə ki, er.əv.
714-cü ildə Ullusuna Assuriya dövləti ilə ittifaqda
Urartunu məğlub edə bilmişdir. Lakin bunun ardınca
Manna dövləti getdikcə tənəzzülə uğramağa başlayır.
Sonuncu dəfə bu dövlətin adına er.əv. 616-cı ilə təsadüf
edən “Hedda salnaməsində” rast gəlinir. Beləliklə, yaşı
3 min ildən artıq olan Azərbaycan dövlətçiliyinin ilkin
nümunəsi Manna dövləti olmuşdur.
Təxminən e.ə. I minillikdə Midiya tayfa ittifaqı
meydana gəlir və artıq e.ə. 7-ci yüzilliyin 1-ci yarısında bir dövlət kimi bərqərar olur. Midiya dövlətinin
paytaxtı Ekbatan (müasir Həmədan) olmuşdur. Demək

olar ki, eyni dövrdə Azərbaycanda skiflərin dövləti də
mövcud idi. Bu dövləti Qafqaza Dərbənd keçidindən
daxil olmuş köçəri tayfalar yaratmışdır. Həmin dövlət
Ön Asiyanın o zamankı tarixində mühüm rol oynadığına baxmayaraq er.əv. VI əsrin 90-cı illərində yox olmuşdur. Elə bu dövrdə də Midiyanın yüksəlişi başlanır.
Kiaksar şahın dövründə (er.əv. 625-585-ci illər) Midiya
xüsusilə güclənərək Urartu və Cənubi Qafqazı özünə
tabe etdirmiş, Assuriya imperiyasına bir neçə döyüşdə
qalib gəlmişdir. Lakin artıq er.əv. 6-cı yüzilliyin ortalarında bu dövlət tənəzzülə uğrayır və onun əraziləri
ilk fars dövləti olan Əhəmənilər imperiyası tərəfindən
zəbt edilir. Bu imperiyanın hökmdarı şahənşah II Kirin
dövründə (er.əv. 559-530) ölkənin paytaxtı Ekbatana
talan edilmiş, Midiyanın özü isə Əhəmənilər dövlətinin əyalətlərindən birinə çevrilmişdir. Müxtəlif xalqları
və əraziləri özünə zor gücü ilə tabe etdirən bu dövlət
artıq er.əv. 4-cü yüzilliyin 2-ci yarısında Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən zəbt edilmişdir. Makedoniyalı
İsgəndərin imperiyası Balkan yarımadasından Şimali
Hindistana və Qafqazdan Misir və Fars körfəzinə qədər
uzanan nəhəng bir ərazini əhatə edirdi. Bu imperiyanın
əmələ gəlməsi tərkibində və qonşuluğunda olan xalqların mədəni, mənəvi, elmi və ictimai həyatlarına böyük
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ərazilərə təsiri zəifləyir. Bundan istifadə edən Parfiya Atropatenanı zəbt
edir. Hakimiyyətə Parfiya mənşəli
Ərşakilər sülaləsi gətirilir. Bu şəkildə
Atropatena Sasani imperiyasının (er.
224-651) yüksəlməsinə qədər mövcud olmuşdur.

təsir göstərmiş, qədim dünya tarixində yeni bir dövrün
ellinizmin yaranmasına gətirib çıxardı. Ellinizm dövründə Azərbaycan ərazisində iki yerli dövlət Albaniya
və Atropatena mövcud olmuşdur.
E.ə. 321-ci ildə yaranmış Atropatena dövlətinin
ilk hakimi Atropat hesab edilir. Araz çayından cənubda yerləşən əraziləri əhatə edən Atropatenanın paytaxtı
Qazaka idi. Atropatenada əkinçilik, heyvandarlıq və
sənətkarlıq yüksək inkişaf etmişdir.
Ölkədə iri şəhərlər mövcud idi, ölkədaxili və
beynəlxalq ticarət əlaqələri durmadan inkişaf edirdi.
Atropatenada dövlət dini Zərdüştlük olmuşdur. Er.əvvəl III əsrin 20-ci illərində Artabazanın dövründə ölkənin əraziləri xeyli genişlənərək Xəzər dənizindən Kiçik
Asiyaya qədər böyük bir ərazini əhatə etmişdir. Həmin
illərə Parfiya imperiyasının (er.əv. 248-227) güclənməsi də təsadüf edir. Özlərinə Mərkəzi Asiya, Cənubi
Qafqaz, İran və Mesopotamiyanın bir sıra əyalətlərini
tabe etdirərək bu dövlətin hökmdarları qəsbkar siyasət
yürüdürdülər. Bu işdə onların əsas rəqibi nəhəng və
qüdrətli Roma İmperiyası (e.ə. 6 – e.5 əsrlər) olmuşdur.
Roma və Parfiya arasında Qafqazı o cümlədən Azərbaycanı özünə tabe etdirmək uğrunda ardı-arası kəsilməyən müharibələr aparılırdı. İlk mərhələdə Atropatena Parfiyanın müttəfiqi kimi çıxış etmiş və bu dövlətlərin birgə səyi nəticəsində romalılar bir neçə döyüşdə
məğlub edilmişdir. Lakin e.ə. 20-ci ildə Atropatenada
II Ariabarzan hakimiyyətə gəlir. O hələ gənc ikən Romada tərbiyə almış və bu səbəbdən onun pərəstişkarı
olmuşdur.
Eramızın 2-ci ilində Atropatena və Roma qoşunu Parfiya və onun müttəfiqlərinin ordusunu həlledici döyüşdə məğlub etdi. Sonradan romalıların bu
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Orta əsrlər
Eramızın 3-18-ci əsrləri Azərbaycan tarixində orta əsr və ya feodalizm dövrü kimi məlumdur. Tədqiqatçılar bir qayda olaraq bu dövrü üç əsas
mərhələyə bölürlər. 3-10 yüzilliklər
erkən orta əsrlər, 11-15-ci əsrlər klassik feodalizm və 16-18-ci əsrlər son
feodalizmdir. Bu dövrdə təsərrüfatın
əsas formaları əkinçilik, heyvandarlıq və sənətkarlıq olmuşdur. Həmin

periyası (224-651) ilə bağlı idi. Sasanilərin sonuncu
şahinşşaha III Yezdəgird (632-651) ərəblərin yürüşlərinin qarşısını almaq məqsədilə Varaz-Qriqora hərbi
yardım məqsədilə müraciət edir. Alban ordusu başında
Varaz-Qriqorun oğlu Cavanşir durur. 630-642-ci illərdə o ərəblərə qarşı müharibələrdə iştirak etmiş, 637-ci
ildə Qadsiyyədakı döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə III
Yezdəgird tərəfindən müxtəlif mükafat və hədiyyələrlə
təltif edilmişdir. 15-ci yüzilliyin ikinci yarısında Ərdəbil və onun ətraf əyalətlərinin yüksəlişi başlanır. Bu
ərazidəki torpaqlar Şeyx Səfinin (1252-1334) varisləri
tərəfindən idarə edilirdi. Onlar və tərəfdarları islamın
şiə məzhəbini qəbul etmiş və on iki şiə imam şiəsi olmuşlardır. Bu səbəbdən onlar başlarına on iki zolaqlı
çalma taxırdılar. Məhz buna görə də onlara Səfəvilərlə
yanaşı, həm də Qızılbaşlar da deyirdilər.
633-cü ildə Ərəb qoşunları Sasanilər dövlətinə
hücum etdi. Alban hökmdarı öz oğlu Cavanşirin rəhbərliyi ilə Sasanilərə kömək göstərdiyinə görə Cavanşir

müddət orta əsr şəhərlərinin yüksəlişi və çiçəklənməsi
dövrüdür. Onlar həm siyasi və inzibati mərkəzlər olmaqla yanaşı, həm də iqtisadiyyat və ticarətdə, mədəni,
elmi və dini həyatda mühüm rol oynayırdılar. III-VII
əsrlərdəki Azərbaycan tarixi bilavasitə İran Sasani im-

Sasani şahı III Yezdəgerd tərəfindən mükafatlandırıldı.
638-ci ildə ərəblər Sasanilərin paytaxtı Ktesifonu tutdular. Ərəblərə qarşı mübarizənin mənasız olduğunu
görən Cavanşir 7 illik mübarizədən sonra geri qayıtdı.
Cavanşir ərəblərə qarşı Bizansla birləşmək qərarına

gəldi. Sonra xəzərlər Albaniyaya hücum etdilər, 665-ci
ildə qalib gəldilər və sülh bağlandı.
661-ci ildə Xilafətdə Əməvilər hakimiyyətə
gəldilər. Cavanşir şəraiti nəzərə alaraq Şam şəhərinə
gəldi və I Müaviyyə ilə sülh bağladı. Sülhə görə Cavanşir xərac verməli idi. Lakin xəlifə güzəştə getmədi, səbəbi Albaniyanın coğrafi mövqeyi və Cavanşirin şəxsi nüfuzu olmuşdur. Lakin ərəblər Albaniyaya
toxunmadan digər Azərbaycan ərazilərini tutdular.
Bizanspərəst feodallar Cavanşirə sui-qəsd edib 681-ci
ildə onu öldürdülər. Cavanşirdən sonra əvvəl xəzərlər, sonra 705-ci ildə ərəblər Albaniyanı tutdular və
Cavanşirin varisi Varaz Trdatı Şam şəhərində edam
etdilər. Azərbaycanın həm şimalında, həm də cənubunda islam dini yayıldı.
748-ci ildə Azərbaycan ərazisində ərəb soyğunçuluğuna və vergi siyasətinə qarşı üsyan başladı. Beyləqanda başlayan üsyan Bərdədə, Ərdəbildə yatırıldı.
Üsyana yerli feodallar başçılıq edirdilər. Hərəkatların ən böyüyü Xürrəmilər (Pəhləvi dilində “əbədi od”
deməkdir) hərakatı idi. Tarixdə ilk dəfə qırmızı bayrağı
onlar qaldırmışlar. Xürrəmilərin ilk çıxışı 778-ci ildə,
ikincisi isə 808-ci ildə olmuşdur.
816-cı ildə Cavidanla Əbu İmranın çəkişməsi onların ikisinin də ölümü ilə nəticələndi və Babək
18-yaşında Xürrəmilərin rəhbəri oldu. Babək 798-ci
ildə Ərdəbildə anadan olmuşdur. 819-cu ildə Babək
ilk dəfə olaraq ərəblər üzərində qələbə çaldı. Sonra
Şəki, Qarabağ, Bərdə və Beyləqanı ərəblərdən azad
etdi. 829-cu və 830-u ildə Babək ərəblər üzərində daha
iki uğurlu qələbə qazandı. Sonra ərəblər məcbur olub
Bizansla müharibəni dayandırdılar və diqqəti Babəkə
yönəltdilər. Türk əsilli ərəb sərkərdəsi Afşin Babəkə
ağır zərbələr vurdu və xürrəmilərə sülh təklif etdi.
Babək bunu xəyanət hesab etdi və sülhü qəbul etmədi. 937-ci ildə Afşin Bəzz qalasını tutdu. Babək qaçıb
Arana gəldi. Ərəblər onun başına 2 milyon dirhəm qoymuşdular. Babək Şəki qalasının sahibi Səhl ibn Sumbatın xəyanəti ilə ələ keçirildi. 837-ci ildə Afşin Babəki
Samirə şəhərinə Xəlifə Mötəsimin yanına yola saldı.
Babək 838-ci ildə martın 14-də edam edildi.
IX əsrdə xilafət zəiflədi və xırda feodal əmirlikləri yarandı. Əmirlikləri ərəb canişinləri idarə edirdi.
Belə bir şəraitdə Azərbaycan torpaqlarında Şirvanşahlar, Sacilər, Səlarilər, Şəddadilər və Rəvvadilər dövlətləri yarandı. Ərəb xilafətindən sonra Azərbaycan
torpaqlarında ilk olaraq Şirvanşahlar dövləti (8611538) yarandı. Şirvan bir vilayət kimi Dərbənddən
Kür çayına qədər Xəzər sahili əraziləri əhatə edirdi.
Dövlətin mərkəzi Şirvan şəhəri idi. 861-ci ildə ərəb
mənşəli Məzyədilər sülaləsinin nümayəndəsi Heysam
ibn Xalid Şirvanın müstəqilliyini elan etdi və Şirvanşah titulunu daşımağa başladı. 918-ci ildə Şirvanşah
Əbu Tahir qədim Şamaxını bərpa etdirib, paytaxtı Şamaxıya köçürdü.
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X əsrin axırları Şirvanşahlar dövləti Qəbələni,
Bərdəni, Dərbəndi ələ keçirdi. Şəki və Sənariyə də Şirvanşahlardan asılı oldu. 1066-ci ildə isə Şirvanşahların
Səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşməsi ilə Azərbaycan
Səlcuq imperiyasının tərkibinə qatıldı. Bu, türklərin
Azərbaycana üçüncü axını idi. XI əsrin sonunda Səlcuq
imperiyası tənəzzülə uğramağa başladı. Sultan Səncərdən (1118-1157) sonra Səlcuq imperatorluğu dağıldı.
Şirvanşahlar Səlcuq türkləri ilə əlaqəni pozub gürcülərlə yaxınlaşdı. XII əsrin 30-60-cı illərində Şirvanşah
özünün qüdrətli dövrünü yaşadı.
Sacilər dövlətinin (879-941) əsasını türk nəslindən olan Sacilər qoymuşdur. Afşin bu nəslin nümayəndəsi olmuşdur. Ərəblər Azərbaycanın idarəçiliyini
Sacilərə həvalə etmişdilər. IX əsrin sonlarında Əbu
Sac Divdadın oğlu Məhəmmədin adı ilə pul kəsilirdi.
Məhəmmədin qardaşı Yusif 912-ci ildə ərəblərə xərac
ödəməkdən imtina etdi və X əsrin əvvəllərində Zəncandan Dərbəndə qədər, Xəzərdən qərbə, Ani və Dəbil
şəhərlərinədək ərazicə Sacilər dövləti yarandı. Paytaxtı
Marağa, sonra Ərdəbil oldu. Gilan hakimi Mərzban ibn
Məhəmməd 941-ci ildə sonuncu Saci hökmdarı Deysəmi taxtdan saldı və Salarilər dövlətini yaratdı. Salarilər dövlətinin (941-981) paytaxtı Ərdəbil şəhəri idi.
Dövlətin sərhəddi Dəclə və Fərat çayınadək uzanırdı.
Mərzban ibn Məhəmməd öldükdən sonra dövlət süquta
uğradı, Rəvvadilər və Şəddadilər dövləti yarandı. Təbriz, Marağa, Əhər hakimi Əbülhica Salari hökmdarı
İbrahimi taxtdan saldı və Rəvvadilər (981-1054) dövlətinin əsasını qoydu. Bu sülalənin banisi Əl-Rəvvad
Xəlifə Əlinin dövründə Bəsrə və Kufədən Azərbaycana köçürülmüşdür. Bu dövlət Azərbaycanın cənubunu
əhatə edirdi. Sonra Muğan hakimliyini də ələ keçirdi.
1028-ci ildə Qəznəvi hökmdarı Sultan Mahmud Qəznəvi tərəfindən sıxışdırılan 2000 oğuz ailəsi Rəvvadilər
dövlətinə köçürüldü. Qəznəvi dövlətinin (962-1187)
əsasını Alptəkin qoymuşdur. Dövlətin paytaxtı Qəznə
şəhəri idi. Sultan Mahmud Qəznəvinin dövründə ərazilər artdı. Qərbi İran Qəznəvi dövlətinin tərkibinə keçdi. Hindistanın şimalı və şimal-qərbi 1026-cı ildə işğal
edildi. Dövlət Hindistandan Xəzərə qədər ərazini əhatə
edirdi. Burada hökmdar sultan adlanırdı. XI əsrin I yarısında Sultan Məsudun dövründə dövlət zəiflədi. Verginin çoxluğuna görə daxili çəkişmələr artdı. 1040-cı
ildə Dəndənəkan döyüşündə Səlcuqlar tərəfindən məğlub edilən Qəznəvilərin əlində yalnız Əfqanıstanın bir
hissəsi və Pəncab qaldı. 1187-ci ildə Qəznəvi hökmdarı
Xosrov Məliki əsir alan qurlular bu dövlətin varlığına
son qoydu.
Məhəmməd bin Şəddad 951-ci ildə Dəbil əmirliyini yaratdı və 971-ci ildə Gəncəni tutaraq Şəddadilər
dövlətinin (971-1086) əsasını qoydu. Paytaxtı Gəncə
şəhəri idi. Fəzl İbn Məhəmməd 1027-ci ildə Xüdafərin körpüsünü saldı. Bir sıra yürüşlər nəticəsində Şəddadilər səlcuqlardan asılı vəziyyətə düşdü. Bu dövrdə
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slavyanların da qarətçi yürüşləri olurdu. Kiyev knyazı
İqorun dəstəsi bir sıra yürüşlər edirdi. Azərbaycanın vahid tam dövlət olmaması slavyanlara qarşı mübarizəni
çətinləşdirirdi.
1499-cu ilin avqustunda Şeyx Heydərin 13 yaşlı
oğlu İsmayıl Lahicandan Ərdəbilə yola düşür. Bu zaman onu yeddi nəfərdən ibarət ən yaxın şəxslər müşayiət edirdi; Hüseyn bəy Lələ Şamlı, Əbdüləli bəy Dədə
(Dədə bəy), Xadim bəy Xüləfa, Rüstəm bəy Qaramanlı,
Bayram bəy Qaramanlı, İlyas bəy Ayğut oğlu Xunuslu
və Qarapiri bəy Qacar. Onlar Deyləmdən keçib Gilana, Taroma gəldilər. Taromda sayı 1500 nəfərə çatmış
qızılbaş qüvvələrinə baxış keçirildi. Yerli hakim Əmir
Hüsaməddindən ehtiyat edən İsmayıl Taromu tərk edir.
Birbaşa Ərdəbilə gəlməyib, cənuba və cənub-qərbə
doğru - Xalxal tərəfə dolama yolla kiçik bir dövrə vurulur. Qış Astarada, Ərcivanda keçirilir. Qızılbaş rəhbərlərinin müşavirəsində Anadoluya, Ərzincana hərəkət
etmək qərarı verilir. Ərzincanda İsmayılın bayraqları
altında türkdilli şamlı, ustaclı, rumlu, təkəli, zülqədər,
əfşar, qacar, varsağ tayfalarından, həmçinin “Qaradağ
sufilərindən” ibarət 7000 qazi toplanır. Burada keçirilmiş qızılbaş ağsaqqallarının müşavirəsində qərara
alınır ki, təxirə salmadan mövcud qüvvələrlə başlıca
zərbə Səfəvilərin qəddar düşməni olan Şirvanşah Fərrux Yəsara qarşı yönəldilməlidir. I Şah İsmayıl 1500cü ildə ordusu ilə Şirvanşah hökmdarı Fərrux Yasarın
üzərinə hücuma keçir. Gülüstan qalası yaxınlığındakı
Cabanı düzündə baş vermiş Cabanı döyüşündə Şirvanşahlar məğlub edilir və I Fərrux Yasar öldürülür. Səfəvilər Şirvanşahlar dövlətini özlərindən asılı vəziyyətə
salır. Ələ keçirilmiş qənimət qızılbaşlar arasında bölüşdürülür. İsmayıl üç gün döyüş meydanında qalır, sonra
isə Şamaxıya qayıdır və şəhər əyanları tərəfindən ehtiramla qarşılanır. Sonra İsmayıl Mahmudabada gedərək
1500/1501-ci ilin qışını orada keçirir. Məhəmməd bəy
Ustaclı və İlyas bəy Xunuslu isə Şirvanşahların ikinci
əsas şəhəri Bakını tutmaq üçün göndərilir. Qalanı ələ
keçirmək üçün sərkərdələrinin göstərdiyi cəhdlərin
müvəffəqiyyətsizliyini görən İsmayıl 1501-ci il yazın
əvvəlində özünün başlıca qüvvələri ilə Mahmudabaddan Bakıya hərəkət edir. Qalanın müdafiəsinə Fərrux
Yasarın oğlu olan Qazı bəyin arvadı başçılıq edirdi.
Bakı tutulur və qənimət qızılbaşlar arasında bölüşdürülür. Səfəvilərin Cabanı döyüşündə darmadağın etdiyi
Şirvanşahlar qoşunun bir hissəsi Gülüstan, Buğurt və
Surxab qalalarında müqavimət göstərməkdə davam
edirdi. Buna görə də İsmayıl Bakını tutduqdan sonra
Gülüstan qalasına doğru hərəkət edir. Gülüstan mühasirədə olarkən Təbrizdən Musa xəlidənin göndərdiyi çapar gəlib xəbər gətirir ki, Əlvənd Mirzə (Abdul
Müzəffər Nur Əhməd) böyük bir qoşunla paytaxtdan
(Təbriz) çıxmışdır O, Şirvanşah qoşunlarının qalıqları ilə birləşmək və qızılbaşlarla vuruşmaq üçün Şirvana hərəkət edir. Bu səbəbdən qızılbaşlar Gülüstan

qalasının mühasirəsini dayandıraraq Naxçıvana doğru
hərəkət edirlər. Bu hadisə Tarix-i Şah İsmayıl əsərində
bu cür təsvir olunur:
...İsmayıl dövlətin sütunlarını - Hüseyn bəy
Lələni, Məhəmməd bəy Ustaclını, Əbdi bəy Şamlını,
Xadim bəy Xüləfanı, Qarapiri bəy Qacarı yanına cağırdı və onlardan soruşdu: “Siz Azərbaycan taxtgahını,
yoxsa Gülüstan qalasını istəyirsiniz? “Onlar cavab verdilər: “Azərbaycanı!”

Rusiya ilə İran arasında bölən birinci müqavilə. Bu
müqavilə tarixə imzalandığı yerin adıyla Gülüstan
müqaviləsi kimi daxil olur. Müqaviləni İran tərəfdən
şahın vəkili Mirzə Əbdülhəsən xan, Rusiya tərəfdən
isə Ratişev imzalayır. Bu sülh müqavilənin şərtlərinə
əsasən Şimali Azərbaycan xanlıqlarından İrəvan və
Naxçıvanı çıxmaq şərtilə yerdə qalan bütün xanlıqlar
(Talış, Şirvan, Quba, Bakı, Gəncə, Qarabağ, Şəki) Rusiyaya verilir.

1501-ci ildə Şərur döyüşündə Əlvənd Mirzə də
məğlubiyyətə uğradılır. Əlvənd Mirzənin də məğlub
edilməsi ilə 2 əsas təhlükəni sovuşduran İsmayıl 1501ci ildə Təbrizə daxil olub özünü şah elan edir.
Qacarlar — 1796 və 1925-ci illər arasında İran
və Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş türk sülaləsidir.
Qovanlı Türk tayfasından olan Qacarlar, Monqol işğalı
zamanlarında İrəvan ətrafında kök salmışlar və Səfəvi
sülaləsini Azərbaycanda və İranda hakimiyyətə gətirən
yeddi Qızılbaş-türk tayfalarından biri olmuşlar.

Türkmənçay müqaviləsi — İkinci Rusiya-İran
müharibəsi nəticəsində 1828-ci il 10 Fevral-da Rusiya
ilə İran arasında Türkmənçay kəndində bağlanmışdır.
Müqavilənin imzalanmasında tanınmış rus yazıçısı
A.S.Qriboyedov və Azərbaycan mütəffəkiri A.A.Bakıxanov da iştirak etmişlər. Bakıxanov bu tarixi hadisədə tərcüməçi kimi iştirak etmişdir.

Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri
Gülüstan müqaviləsi – 1813-cü ilin 12 oktyabr
tarixində Rusiya İmperiyası ilə Qacar İran dövləti
arasında imzalanmış və tarixi Azərbaycanın ərazisini

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
1918-ci ilin mayın 26-da Gürcüstan ZDFR-dən
çıxmasını və müstəqil respublika olduğunu bəyan etdi.
Belə şəraitdə mayın 27-də Zaqafqaziya seyminin müsəlman dairəsi Müvəqqəti Milli Şuranın yaradılması qərarına
gəlir. Onun başçısı M.Ə.Rəsulzadə seçilir. F.Xoyski başda
olmaqla Şuranın Milli Komitəsi yaradılır. 1918-ci ilin
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mayın 28-də Milli Şuranın ilk iclasında Şimali Azərbaycanın müstəqil dövlət oduğu elan edilir. Qəbul olunmuş və 6 bəndən ibarət İstiqlal Bəyənnaməsində deyilir ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası müstəqil
dövlət olaraq, ərazisində yaşayan bütün vətəndaşların
bərarbər hüquqa malik olduqlarına zəmanət verir və
ölkədə yaşayan bütün xalqların azad inkişafını təmin
edir. Dövlətin ilk paytaxtı Gəncə şəhəri olur.
ADR hökuməti Tiflisdən bura iyunun 16-da köçür. Həmin vaxtda birinci Müvəqqəti hökumət təşkil
olunur. Fətəli xan Xoyski Nazirlər Şurasının sədri seçilir, eyni zamanda o daxili işlər naziri vəzifəsini də icra
edirdi. ADR tarixində cəmi beş hökumət təşkil olunmuşdur. Onlardan üçünə F.Xoyski, ikisinə isə N.Yusifbəyli
başçılıq etmişdir. Bu hadisələr zamanı Şimali Azərbay-
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canda iki siyasi qütb mövcud idi. Mərkəzi Gəncə olan
Yelizavetpol quberniyasının ərazilərində ADR dövləti,
ölkənin şərq bölgələrində isə bolşeviklər başda olmaqla Sovet hakimiyyəti fəaliyyət göstərirdi. Hələ 1918-ci
ilin aprelin 25-də bolşeviklər özlərinin Bakı kommunasını və Bakı Xalq Komissarları Şurasını yaratmışdılar. Bu hökumət Sovet Rusiyasına tabe olub qarşısına ADR-i ləğv etmək məqsədini qoymuşdur. Dövlət
müstəqilliyini qorumaq məqsədilə ADR hökuməti
1918-ci iyunun 4-də Osmanlı imperiyası ilə sülh və
dostluq haqqında müqavilə imzalayır. Osmanlı ordusu
Gəncəyə daxil olur. Bundan sonra xüsusi Azərbaycan
hərbi korpusu yaradılır. Bu korpus Osmanlı ordusu ilə
birgə Qafqaz islam ordusunu təşkil edir. İyul ayında
Gəncə üzərinə hərəkət edən Bakkomunanın silahlı
dəstəlri həmin ordu tərəfindən
bir neçə döyüşdə darmadağın
edilir və geri oturdulur. 1918ci ilin iyulun 31-də Bakı Xalq
Komissarları Şurası hakimiyyətdən imtina edir. Şəhərdə
hakimiyyət daşnak və menşeviklərdən təşkil olunmuş Sentrokaspi (Mərkəzi Xəzər) diktaturasının əlinə keçir. Lakin
artıq sentyabrın 15-də Qafqaz
islam ordusu Bakını azad edir.
Bunun ardınca şəhərə ADR-in
rəhbərliyi də köçür. 1918-ci
ilin dekabrın 7-də Azərbaycan
parlamentinin təntənəli açılışı
olur. Parlament 97 deputatdan
ibarət olmuş, onun sədri isə
Əlimərdan bəy Topçubaşov seçilmişdir.
Beləliklə, ərazisi 98 min
km² və əhalisi 2 mln.800 min
olan ADR parlament respublikası kimi fəaliyyət göstərməyə
başlayır. Ümumiyyətlə mövcud
olduğu dövrdə Azərbaycan parlamenti 315 qanun layihəsini
nəzərdən keçirmişdir. Bütün bu
qanunlar dövlətçiliyin, demokratik milli hakimiyyətin mənafeyinə xidmət edirdi. Lakin
ADR düşmən qüvvələrin əhatəsində idi. Artıq 1918-ci ilin
payızında Ermənistan Respublikası ərazi iddiaları ilə ADR-ə
qarşı təcavüzkar müharibəyə
başlayır. Xarici müdaxilədən
qorunmaq məqsədilə 1919-cu
ilin iyununda Dövlət Müdafiə
Komitəsi yaradılır. Beynəlxalq

sahədə də ADR müstəqilliyinin dünya ölkələri tərəfindən tanınmağı məqsədilə fəal siyasət yeridirdi. Bu
məqsədlə 1919-cu ilin yanvarında başda Ə.M.Topçubaşov olmaqla ADR nümayəndə heyəti Paris sülh konfransının işində iştirak etmişdir.
1920-ci ilin yanvarın 20-də Paris konfransının
Ali Şurası ADR-i müstəqil bir dövlət kimi tanıyır. Tezliklə Bakıda ABŞ və Britaniya, Osmanlı imperiyası və
Belçika, Yunanıstan və İran, Danimarka və Litva, Fransa və Gürcüstan, İsveçrə və İsveçin diplomatik missiyaları fəaliyyətə başlayır. 1920-ci ilin aprelində ADR
ordusunun əsas qüvvələri qərb sərhədlərində erməni
təcavüzünün qarşısını almaq məqsədilə cəmləşdirilmişdir. Həmin zaman general A.İ.Denikini məğlub edən
Sovet Rusiyasının 11 Qızıl Ordusu Şimali Qafqazdan
ADR ərazisinə soxuldu. Respublikada gizli fəaliyyət
göstərən bolşeviklər də daxildən silahlı qiyam qaldırmağa hazırlaşırdılar.
1920-ci ilin aprelin 27-də bolşeviklər Bakıda
silahlı qiyam qaldırdılar. Dövlətin mühüm strateji obyektləri poçt, teleqraf, neft mədənləri, vağzal və liman
onlar tərəfindən ələ keçirildi. Həmin gün 11 Qızıl Ordu
Bakıya yaxınlaşdı. Belə şəraitdə ADR parlamenti hakimiyyəti Azərbaycan inqilabi komitəsinə təhvil verməyə
məcbur oldu və bununla da ilk Azərbaycan Demokratik
Respublikasının fəaliyyətinə son qoyuldu. ADR təkcə
Azərbaycanda deyil, bütün Şərqdə ilk dünyəvi, demokratik, hüquqi, müstəqil dövlət olmuşdur. Onun qəbul
etdiyi siyasi sənədlər və ümumiyyətlə ADR-in varlığı
Şərq ölkələrindəki demokratik və azadlıq hərəkatına
böyük təsir etmiş, onlar üçün örnək olmuşdur..

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası
1920-ci ilin aprelin 28-də Azərbaycanda Sovet
hakimiyyəti qurulandan bir müddət sonra da ölkə öz
müsətqilliyini saxlaya bilmişdir. Aprelin 30-da Rusiya
ilə Azərbaycan arasında hərbi-iqtisadi müqavilə imzalanmışdır. 1921-ci ildə tərkibinə Gürcüstan, Ermənistan
və Azərbaycan respublikaları daxil olmuş Zaqafqaziya
Federasiyası təşkil edildi. 1922-ci il dekabrın 30-da
Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının (SSRİ) yaranması və Zaqafqaziya Federasiyasının bu quruma daxil
olması ilə Şimali Azərbaycanın müstəqilliyinə son
qoyuldu. İkinci dünya müharibəsi (1939-1945) bəşəriyyətin 20-ci yüzilliyində ən ağır və dəhşətli bir dövr
olmuşdur. Azərbaycan xalqı bu müharibədə əsl şücaət
və əzmkarlıq nümayiş etdirmişdir. Azərbaycanın Sovet dövrü tarixində 1969-cu il dönüş nöqtəsi olur. Bu
ilk növbədə Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist
Partiyasının birinci katibi seçilməsi ilə əlaqədar idi. Artıq həmin ilin avqustunda onun tərəfindən respublikada xalq təsərrüfatına və mədəni quruculuğa rəhbərliyi
əsaslı şəkildə yaxşılaşdırmaq, dövlət və əmək intizamını möhkəmləndirmək, kadrların məsuliyyətini artırmaq
xətti müəyyən edilmişdir.
Üçüncü respublika
Yeni tarixi inkişaf mərhələsində Azərbaycan
Respublikasının qarşısında dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, demokratiya, hüquqi, dünyəvi dövlət
qurulması, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası, Dağlıq
Qarabağ probleminin milli maraqlara uyğun həlli, əhalinin təhlükəsizliyinin və rifahının təmin edilməsi kimi
mühüm tarixi vəzifələr dururdu.
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AZƏRBAY C A N ƏRAZİSİ...
1991 və 1992-ci ilin I yarısında ölkəyə rəhbərlik edən şəxslər dünyada və dağılan İttifaq məkanında
baş verən siyasi proseslərə, dünya hadisələrinin inkişaf
meyllərinə tam zidd siyasət yeridərək, xalqın müstəqillik iradəsinin əksinə gedərək, bütün mümkün vasitələrlə SSRİ-ni qoruyub saxlamağa, daha sonra isə nə bahasına olursa-olsun Azərbaycanın bu qüvvələrin təsir dairəsindən çıxmasına yol verməməyə cəhd göstərirdilər.
Azərbaycan Respublkasının müstəqillik əldə etdiyi və
suveren dövlət quruculuğuna başladığı ərəfədə, yəni
1991 və 1992-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağda vəziyyət gündən-günə gərginləşirdi. SSRİ dağıldıqdan sonra
Ermənistan genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başladı.
1992-ci ilin fevralında Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar məskunlaşan Xocalı şəhərində qocalar, qadınlar
və uşaqlar da daxil olmaqla 613 nəfər dinc sakin rus
hərbçilərinin köməyi ilə ermənilər tərəfindən xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirildi. Bundan sonra, 8 mayda ermənilərin Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların dayağı
olan Şuşanı işğal etməsi ilə yerli əhali burdan qovuldu.
Şuşanın süqutu ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində
etnik təmizləmə əməliyyatı tamamlandı.
1992-ci il mayın 18-19-da Ermənistan silahlı
qüvvələri Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda
olan Laçın rayonunu işğal etdilər. Nəticədə 63 mindən
artıq Laçın sakini daimi yaşayış yerlərindən qovuldu.
Eyni zamanda, Ermənistan silahlı qüvvələri Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda Azərbaycan-Türkiyə sərhədinin strateji əhəmiyyətə malik sahəsinə hücum etdi. Bu müddət ərzində Respublikanın
siyasi həyatında da mühüm hadisələr cərəyan etməkdə
idi. Xocalı faciəsindən sonra 1992-ci ilin martın 6-da
Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibov istefaya getməyə məcbur oldu. Həmin il mayın 14-də Mütəllibov
yenidən hakimiyyətə qayıtdı, mayın 15-də isə Xalq
Cəbhəsi parlamentin binasına hücum təşkil etdi. Mayın
18-də parlament dörd gün əvvəl qəbul etdiyi qərarının
qanunsuz olduğunu elan etdi və beləliklə, Mütəllibovun
bir daha hakimiyyətə qayıtmaq cəhdləri puç oldu.
1992-ci ilin may-iyun aylarında Azərbaycan
Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti ələ aldı. Ölkənin prezidenti
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy se-
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çildi. Lakin cəbhədəki uğursuzluqlar nəticəsində 1993cü ilin yayında Azərbaycanda siyasi vəziyyət gərginləşdi.
1993-cü ilin martın 27-dən aprelin 3-ü müddətində Ermənistan silahlı qüvvələri Kəlbəcər rayonunu da
işğal etdilər. Dağlıq Qarabağ ərazisindən kənarda yerləşən iki rayonun işğalı bir daha onu göstərdi ki, ermənilər tərəfindən törədilən bu münaqişə Dağlıq Qarabağın azadlığı uğrunda mübarizə ideyasından xeyli uzaq
olaraq, əslində qəsbkar və işğalçı siyasətin davamı idi.
1993-cü illin əvvəlində baş verən bütün bu hadisələr
ölkəni dərin siyasi-iqtisadi və sosial böhrana qərq edib
iyun ayındakı Gəncə qiyamı ilə nəticələndi. Baş nazir,
Milli Məclisin sədri, güc nazirliklərinin rəhbərləri istefaya getdi. Artıq 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda dərin siyasi və ictimai bir böhran hökm sürürdü.
Hərc-mərcliyin baş alıb getdiyi Azərbaycan vətəndaş
müharibəsi həddinə gəlib çatdı.
1993-cü ilin iyununda bir qrup Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatının və ziyalıların dəvəti ilə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri, 1969-1982-ci
illərdə Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin 1-ci katibi olmuş Heydər Əliyev Bakıya
gəldi. Heydər Əliyev hələ 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıtmış öncə Bakıda, sonra isə Naxçıvanda
yaşamış, həmin ildə Respublika Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. Heydər Əliyev 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olmuş, 1992ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində
keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir.
Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyunun 15-də Azərbaycan
Ali Sovetinin sədri seçildi, iyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı.
1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi
nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçildi. Yeni hökumət qarşısında respublikanı davamlı böhrandan çıxarmaq, qonşu ölkələrlə pisləşmiş münasibətləri bərpa etmək, iqtisadiyyatı ayağa
qaldırmaq, ölkə daxilində sabitliyi təmin etmək, erməni
təcavüzünün qarşısını almaq kimi çətin vəzifələr dururdu. Lakin 1993-cü ilin yay-payız aylarında bir-birinin

ardınca Dağlıq Qarabağdan kənarda yerləşən Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları işğal olundu.
Bu işğallar nəticəsində respublikada qaçqınların sayı
bir milyona çatdı.
Beləliklə, bu təcavüz nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının 17 min kvadrat kilometrədək torpağı
işğal olundu ki, bu da ölkə ərazisinin 20 faizini təşkil
edir. Bu münaqişədə 18000 nəfərdən çox ölkə vətəndaşı həlak olmuş, 50 mindən çox adam yaralanmış və
ya əlil olmuşdur. Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi,
elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş
yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə
uyğun müstəqil dövlət quruculuğu başlandı. Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan
1994-cü il oktyabr (Gəncə) və 1995-ci ilin martında
(Qazax-Ağstafa-Bakı) dövlət çevrilişi cəhdlərinə son
qoyuldu, ölkədə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi. Bu illərdə milli ordu quruculuğunda ciddi
dəyişikliklər başladı. Beyləqan və Füzuli istiqamətində
düşmənə əks zərbələr endirilərək torpaqların müəyyən
bir hissəsi azad edildi.
1994-cü ilin mayında Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin həllində ilk mərhələ kimi cəbhə xəttində bu günədək davam edən atəşkəs əldə olundu.
Respublika rəhbərliyinin fəal diplomatiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın demokratik dövlətlərinin və
aparıcı ictimai təşkilatlarının respublikaya, onun zorla
cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətinin əsaslı
surətdə dəyişilməsinə nail ola bildi. ATƏT-in Lissabon
zirvə toplantısında (1996) bu beynəlxalq təşkilatın 54
üzvündən 53-ü (Ermənistan istisna olmaqla) Dağlıq
Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın milli mənafelərinə uyğun prinsipləri müdafiə etdi. Respublika
rəhbərliyi ölkənin iqtisadi potensialını bərpa edərək inkişaf etdirmək məqsədilə iri miqyaslı beynəlxalq sazişlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində çox gərgin fəaliyyəti öz bəhrəsini qısa müddətdə
verdi.
1994-cü ilin sentyabrında Bakıda «Əsrin Müqaviləsi» adı almış neft müqaviləsi bağlandı. Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsinə yönəldilmiş bu

və digər müqavilələr Azərbaycana yaxın illərdə qoyulacaq xarici sərmayənin 60 milyard dollardan çox olmağını nəzərdə tutur. Bu müqavilələr dəyərli siyasi məna
kəsb edir və Azərbaycanın beynəlxalq siyasətində rolunu gücləndirən amil funksiyasını daşıyır. Azərbaycan neftinin dünya bazarına nəqli sahəsində də uğurlu addımlar atılmış, «Bakı-Supsa» boru kəməri tikilib
istifadəyə verilmişdir. Strateji əhəmiyyət kəsb edən
«Bakı-Tbilisi-Ceyhan» əsas neft ixrac boru kəmərinin
tikintisi uğurla həyata keçirilməkdədir.
Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə
Böyük İpək Yolunun bərpasında TRASEKA–ümumdünya kommunikasiya proqramının həyata keçirilməsində
Azərbaycan aparıcı rol oynamış, 1998-ci ilin sentyabrında 32 ölkənin və 14 beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli nümayəndələrinin Bakıda keçirilmiş beynəlxalq
konfransı proqramın icraçı katibliyinin Bakıda yerləşməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldovanı əhatə edən
GUEAM birliyinin yaranmasında Respublika Prezidenti
Heydər Əliyevin önəmli xidməti olmuşdur.
1995 və 2000-ci illərdə çox partiyalılıq əsasında
parlament seçkiləri keçirilmiş, Konstitusiya məhkəməsi yaradılmış, Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv olunmuş,
ölkə ərazisində bələdiyyələr fəaliyyətə başlamışdır.
1995-ci il noyabrın 12-də yeni müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası qəbul olunmuşdur.
Məhz Konstitusiya əsasında fəaliyyət göstərən parlament-Milli Məclis və burada qəbul olunmuş qanunlar
əsasında Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, hüquqi demokratik islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatlar ölkə
həyatının bütün sahələrini əhatə edir. 1996-cı ilin iyunundan Azərbaycan Avropa Şurasına «xüsusi qonaq»
statusu almış, 2001-ci il yanvarın 25-də isə onun tam
hüquqlu üzvü olmuşdur. 2001-ci ilin noyabrın 9-10-da
dünya azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən I qurultayı
Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və gücləndirilməsi sahəsində çox dəyərli qərarlar
qəbul etmişdir. 1998-ci ilin oktyabrın 11-də keçirilən
seçkilərdə Heydər Əliyev seçicilərin 76,1 faizini toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
seçilmişdir.
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Təbriz Cənubi Azərbaycanın paytaxtı
və İranın əhalisinə görə (Tehran, Məşhəd, İsfahan, Kərəcdən sonra) 5-ci ən böyük şəhəri,
Şərqi Azərbaycan ostanının inzibati mərkəzi.
Təbriz şəhəri azərbaycanlıların mənəvi və mədəni paytaxtı hesab olunur.
2017-ci siyahıyaalınmasına əsasən, əhalisi 2.900.000 nəfərdir. Əhalisinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edir. Şəhər Eynəli
(Eynalı) dağının cənubunda, Səhənd vulkanik
qalxımından şimalda, Surxab dağının ətəyində, dəniz səviyyəsindən 1350-1410 metr yüksəklikdə yerləşir.
Şəhərin adı barədə mütəxəssislərin yekdil qərarı yoxdur. Bəzi tarixçilər Tarui sözünün qədim türk dilində ikiqat qala mənasını
verdiyini deyirlər. Tədqiqatçılar qeyd edirlər
ki, bu iki qat qala müasir Təbriz şəhərinin yerində olmuşdur. Müasir Təbriz sözünün tələffüzünün özü-özlüyündə müəyyənləşdiyi ehtimal edilir.

Mənbələrdə Tarui, Tarmakis, Turi, Taris,
Tavrez, Tavriz, Toris, Təvreş, Tarbiz, Tabriz, Terbiz və s. kimi qeyd olunan “Təbriz” sözünün etimologiyası və şəhərin salınma tarixi haqqında
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi müəlliflər bu
adın Surxab dağı nın qədim adı “Tori” ilə əlaqədar olduğunu, digərləri isə Təbriz kəlməsinin Təbriz-Tavris-Tavaris, yəni (tav)+(aris) “dağ+arası”
deyərək qeyd edirlər. İ.M.Dyakonov “Təbriz”
sözünün ilk forması olan “Tarui-Tarmakis” sözünün qədim aşşur dilində “ikiqat qala” adlandırıldığını qeyd edir. “Təbriz” sözünü “günəş saçan”
mənasında izah edənlər onun əsasının qoyulmasını
daha qədimə apararaq, atəşpərəstliklə əlaqələndirirlər. J.Şarden Təbrizdə olarkən şəhərin maliyyə
idarəsində xəzinədar işləmiş Mirzə Tahirə istinadən “Təbriz” sözünü atəşpərəstliklə əlaqələndirib,
tab-işıq, riz-saçan mənasında (“işıq saçan”) kimi
izah etmişdir. Səid Nəfisi də “Təbriz” sözünün ilk
şəklinin “tab” olduğunu bildirərək qeyd edir ki, bu
ad vaxtı ilə Səhənd dağlarında atəş püskürən vulkanlarla əlaqədar olmuşdur. “Təbriz” sözünü dağ
adı ilə əlaqələndirən Kontarini yazır: “Bu şəhərin
yaxınlığında bir neçə qırmızı rəngli dağ müşahidə olunur. Deyirlər ki, onlar Tori dağları adlanır”.
Təbriz şəhəri üç tərəfdən – şərqdən Surxab, qərbdən – Yanıq, cənubdan – Səhənd dağlarının ətəkləri ilə əhatə olunmuşdur.
Təbriz hələ eramızdan əvvəl şəhər-qala olmuşdur. Təbriz yaxınlığında Həsənli təpəsində, Ziviyə və Yanıqtəpə də aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı tapılmış maddi mədəniyyət nümunələri bu
ərazidə sənətkarlığın yüksək inkişaf etdiyini göstərir. Həmçinin Aşşur hökmdarı II Sarqona (e.ə.722-

705) məxsus kitabədə onun e.ə. 716-ci il də Manna
ölkəsinə daxil olduğu, Uşkayanı aldıqdan sonra
möhkəmləndirilmiş Tarui-Tarmakis qalasına gəlib
çatdığı qeyd olunur. II Sarqonun kitabəsində deyilirdi: “Tarmakis qalasının divarları ikiqat idi. Orada Fərat çayı qədər geniş olan kanal var, onun ətrafı isə qalın meşəliklərlə əhatə olunmuşdu. Şəhərdə
gözəl binalar var idi... Mən Tarmakis şəhərinə hücum edən zaman əhali buranı tərk edib çöllərə qaçdı. Bu mahalı ələ keçirdim, müdafiə əhəmiyyəti
olan istehkam vəziyyətinə salınmış yaşayış yerləri
arasında döyüşə başladım”.
Səhənd dağının ətəyində yerləşdiyi və möhkəm istehkam qalalarına malik olduğu üçün Tarmakis hərbi-strateji baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qala özü də su ilə doldurulmuş,
dərin kanallarla əhatə olunmuşdur. Q.A.Melikişvili Tauri-Tarmakisi möhkəmləndirilmiş şəhər hesab etmişdir. İ.Əliyev haqq Tauri-Tarmakis Tavriz
şəhəri adlandırmışdır. Təbriz şəhəri e.ə. VIII əsrdə
mövcud olduğu halda, onun şəhər kimi hələ e.ə.
II minilliyin axırlarında təşəkkül tapması ehtimal
edilir. Beləliklə Təbriz şəhərinin üç min illik tarixi
vardır.
Hələ Manna dövləti dövründə bu şəhər mühüm mərkəzlərdən biri olmuşdur. Antik müəlliflərdən Polibi, Diodor və Ptolomey bu şəhərin Ovront
dağının (Səhənd) ətəyində yerləşməsi haqqında
məlumat verir. III əsrdə Təbriz Atropatenanın əsas
şəhərlərindən idi. Sasanilər dövründə strateji əhəmiyyəti olan Təbrizdə qarnizon saxlanırdı. VII əsrin ortalarında isə ərəb qoşunları Təbrizi işğal etdi.
Xilafət dövründə Təbriz mahal mərkəzi idi. Babək
hərəkatı Təbrizə də yayılmışdı. 852-ci il zəlzələsi
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zamanı Təbriz dağılmış, bir müddət sonra bərpa
edilmişdi. Xilafətin zəiflədiyi dövrdə Azərbaycanda yaranmış Rəvvadilər dövlətinin paytaxtı Təbriz
idi. Təbrizin yun, ipək və pambıq parçaları, xalçaları xarici ölkələrə də ixrac olunurdu. X əsr ərəb
müəlliflərindən Müqəddəsi, İbn Havqəl və b. Təbrizdən abad bir şəhər kimi bəhs etmişlər. 1054-cü
ildə Səlcuq sultanı I Toğrul Təbrizi tutdu. 1174-cü
ildən Qızıl Arslanın iqamətgahı olan Təbriz sonralar Azərbaycan Eldənizlər dövləti nin paytaxtına
çevrildi.
1220-ci ildə monqol qoşunu Təbrizi iki dəfə
mühasirəyə aldı. Təbriz əhalisi bac verməklə qarət
və dağıntılardan xilas oldu. 1224-cü ildə monqol
qoşunları yenidən Təbrizə yaxınlaşdı. Şəhər rəisi
Şəmsəddin Tuğrai Təbrizin müdafiəsini təşkil etdi.
1225-ci ildə Xarəzmşah Cəlaləddin Təbrizi tutdu.
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1231-ci ildə monqol qoşunu Təbrizə hücum etdi.
1256-ci ildən Təbriz Elxanilər dövlətinin tərkibinə
daxil oldu. Sonralar bu dövlətin paytaxtı Marağadan Təbrizə köçürüldü. Elxanilər dövründə Təbrizin ərazisi 5-6 dəfə genişləndi. XIII əsrin 60-cı illərində Təbrizdə monqol zülmünə qarşı baş vermiş
çıxışlar amansızlıqla yatırıldı.
Sultan Mahmud Qazan xanın hakimiyyəti dövründə ‘(1295-1304) Təbriz Yaxın və Orta
Şərqin ən böyük sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət
mərkəzlərindən biri idi. XIII əsrin sonlarından XIV
əsrin 30-cu illərinədək Təbriz təkcə Azərbaycanın
deyil, bütün Yaxın və Orta Şərqin iri sənətkarlıq,
ticarət və mədəniyyət mərkəzi kimi şöhrət tapmışdır. Təbriz Şərqlə Avropa ölkələri arasındakı beynəlxalq ipək və toxuculuq malları ticarətində əsas
və həlledici rol oynayırdı. Marko Polonun məlu-

matları bu zaman Təbrizin Avropa-Şərq iqtisadi
əlaqələrinin həyata keçirildiyi çox mühüm beynəlxalq ticarət mərkəzi olduğunu göstərir. İtalyan
səyyahı Təbrizin xarici ticarət əlaqələrindən bəhs
edərkən yazır ki, bura Şərq malları almaq üçün
Avropa tacirləri, xüsusən, genuyalılarda gəlirlər.
Venesiya və genuya respublikalıları Təbrizdə möhkəmlənmək üstündə mübarizə aparırdı. Venesiya
respublikası Xəzər dənizində gəmiçilik sahəsində
xüsusi imtiyazlar ələ keçirmiş, Hülaki hökmdarı
Əbu Səidlə müqavilə bağlayaraq Elxanilər imperiyası ərazisində imtiyazlı ticarət hüququ əldə etmişdi. Təbrizdə Venesiyanın ticarət məntəqələri
açılmış, Venesiya konsulu fəaliyyətə başlamışdı.
1321-ci ildə Təbrizdə olmuş italyan səyyahı
Odorik de Pordenon yazır ki, Hülaku hökmdarının
bu şəhərdən əldə etdiyi gəlir Fransa kralının bütün
Fransa dan əldə etdiyi gəlirdən çoxdur.
1357-cı ildə Altun Orda xanı Canıbəy Təbrizi ələ keçirərək Elxanilər dövlətinə son qoydu.
1359-cu ildə isə Cəlairi Şeyx Üveys Təbrizi ələ keçirərək Cəlairilər dövlətinin paytaxtına çevirdi. O,
Təbrizdə geniş tikinti işləri apardı. 1386-cı ildə isə
Altun Orda xanı Toxtamışın qoşunu Təbrizi mühasirəyə aldı. Əhali şəhər hakimi əmir Vəli və Xalxal
hakimi Mahmudun başçılığı ilə müdafiəyə qalxdı.

Toxtamış bac verilərsə, mühasirədən əl çəkəcəyini
bildirdi. Lakin o, 250 tümən qızıl pul bac aldıqdan
sonra şəhərə soxuldu. Təbriz on gün talan edildi.
1386-ci ildə Əmir Teymur Təbrizi ələ keçirdi. Təbriz sənətkarlarının bir hissəsi Səmərqəndə aparıldı. Teymurun oğlu Miranşah Azərbaycanın hakimi
olarkən Təbrizdə xeyli tarixi və mədəniyyət abidəsini dağıtdırdı. Teymurun ölümündən sonra (1405)
Miranşahın oğlu Ömər Mirzə Təbrizə hakim oldu.
1406-cı ilin iyul ayında Cəlairi Sultan Əhməd Təbrizdə möhkəmlənməyə çalışdı. 1410-cu ildə Qara
Yusif Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinin (14101468) əsasini qoydu. Təbriz yeni dövlətin paytaxtı
oldu. 1468-ci ildən Təbriz Qaraqoyunlular dövlətinə son qoymuş Uzun Həsən tərəfindən yaradılan
Azərbaycan Ağqoyunlular dövlətinin paytaxtına
çevrildi. Ağqoyunlu Uzun Həsən Təbrizdə Nəsriyyə və Məqsudiyyə mədrəsələrini, Uzun Həsən camisini, məşhur Qeysəriyyə üstüörtülü bazarını tikdirdi. Onun varisi Sultan Yaqub dövründə Təbrizdə möhtəşəm Həştbehişt saray kompleksi tikildi.
XV əsrdə Azərbaycan ərazisindən çox mühüm əhəmiyyəti olan beynəlxalq karvan yolları keçirdi. Bu yollardan biri Yaxın və Orta Şərq bazarlarını Təbriz – Xəzərsahili Azərbaycan rayonları və
Həştarxan vasitəsilə Moskva ilə birləşdirirdi. Şərq
ölkələrinin Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin
həyata keçirilməsində Təbriz-Bursa-İstanbul yolunun böyük əhəmiyyəti vardı. Uzun müddət geniş
ərazili feodal dövlətlərinin paytaxtı olmuş Təbriz
şəhəri bu beynəlxalq karvan yollarının hamısının
qovşağında yerləşməklə, sanki Avropa-Asiya ticarətini tənzim etmişdi.
1501-ci ildə qızılbaşlar I İsmayılın başçılığı ilə Təbrizə daxil oldular. Təbriz Azərbaycan
Səfəvilər dövlətinin paytaxtı elan edildi. 1514-cü
ildə Osmanlı Sultanı I Səlimin qoşunları Təbrizi
tutdu. Altı gündən sonra I Səlim Təbrizi tərk etməyə məcbur oldu. O, mindən artıq Təbriz ustasını
ailəsi ilə birlikdə İstanbula apardı. Səfəvi-Osmanlı
müharibələri dövründə Təbriz dəfələrlə əldən-ələ
keçirildi və qarət edildi. 1562-ci ildə Təbrizdə olan
ingilis səyyahı Cenkinson yazır ki, “bu şəhərin ticarət əhəmiyyəti əvvəlki dövrə nisbətən azalmışdır”. Bunun əsas səbəbi Osmanlı sultanının hərbi
yürüşləri olmuşdu. 1585-1586-cı illərin Osmanlı
işğalı zamanı Təbriz ağır zərbələrə məruz qaldı.
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Oruc bəy Bayat yazır ki, osmanlılar tərəfindən ələ
keçirilib talan edilənədək Təbrizdə 80 mindən artıq ev sahibi (yaxud 360 min nəfər) yaşayırdı.
XV-XVII əsrlərdə Təbriz Yaxın Şərqin mühüm sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzlərindən idi. Mənbələrdə həmin dövrlərdə Təbrizdə 300 mindən artıq əhalinin yaşadığı haqqında
məlumatlar vardır. Xandəmir və Oruc bəy Bayat
Təbrizi “Şərqin paytaxtı”, “aləmin məskun olan
dörddə bir hissəsinin ən abad şəhəri” kimi qiymətləndirmişlər.
Təbriz XVII əsrdə də Azərbaycan memarlığının başlıca inkişaf mərkəzlərindən ümdəsi
idi. XVII əsrin ortalarında Təbrizdə 250 məscid,
47 mədrəsə, 300 karvansara, 15 min dükan vardı.
XVII əsrin 60-cı illərinin sonunda – 70-ci illərinin
əvvəllərində Təbriz öz sahəsinə, əzəmətinə, sərvəti, ticarəti və əhalisinin sayına görə Səfəvi dövlətinin ikinci şəhəri idi və şəhərdə 500 min nəfər
yaşayırdı. Osmanlı səyyahı İbrahim Əfəndi Peçevi isə “Şəhərin özündə 19 came məscidinin, insan
qəlbini riqqətə gətirən fəvvarəli 21 hamamın, 200
karvansaranın, 12 min köşkə malik olan bəzəkli
bazarların, saysız bağ və xiyabanların olduğunu
göstərirdi”.
XVII əsrin sonlarında Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi tənəzzülü ilə əlaqədar olaraq Təbrizin əhalisi getdikcə azaldı. Ticarət və sənətkarlıqla
məşğul olan əhalinin şəhərlərdən kütləvi surətdə
axını iqtisadiyyatın həcminin azalmasına gətirib
çıxardı. Həmin dövr ərzində Təbriz şəhərinin əhalisinin sayı üç dəfədən çox azaldı.
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XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi imperiyasının dərin siyasi, iqtisadi böhran keçirməsi daxili
mübarizəyə yol açdığı kimi, qonşu Rusiyanın və
Osmanlı imperiyasının Səfəvi mülklərini bölüşdürmək uğrunda mübarizəyə başlamağa şərait
yaratdı. 1725-ci ildə Osmanlı qoşunu Təbrizi ələ
keçirdi. 1730-cu ildə görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi Nadir xan Əfşar Təbrizi osmanlılardan azad
etdi. 1735`də Nadir xan Əfşar tərəfindən Azərbaycan torpaqları Rusiya və Osmanlı işğalından tamamilə azad edildi. Təbriz Nadir şah Əfşarın yaratmış olduğu imperiyanın əsas şəhərlərindən birinə
çevrildi. 1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın öldürülməsindən sonra Azərbaycanın digər bölgələrində
olduğu kimi Təbrizdə də müstəqil dövlət – xanlıq
yaradıldı. XVIII əsrin ortalarında Əmiraslan xan
Əfşar mərkəzi Təbriz şəhəri olmaqla Azərbaycanda hakimiyyəti ələ aldı. 1758-ci ildə Təbriz Urmiyalı Fətəli xan Əfşarın, 1761-ci ildə isə Xoylu Nəcəfqulu xan Dümbülünün hakimiyyəti altına düşdü. 1791-ci ildə Təbriz xanlığını Ağa Məhəmməd
xan Qacar ələ keçirdi.
Qacarlar dövründə Təbriz vəliəhdin iqamətgahı idi. 1826-1828-ci illər Rusiya-İran müharibəsi zamanı Rusiya qoşunu Təbrizi tutdu (oktyabr,
1827). Türkmənçay müqaviləsinə (1828) əsasən
Təbriz İranın hakimiyyətində qaldı.
Qacar sülaləsi dövründə Təbriz İran vəliəhdi
nin qərargah şəhəri, 1905-1911-ci illərdə isə İran
inqilabının mərkəzi olmuşdur. İnqilaba Təbrizin
qəhrəman oğulları – Səttar xan və Bağır xan rəhbərlik edirdi. 1911-ci ilin dekabrında rus kazak or-

dusunun yardımından istifadə edən Məhəmmədəli
şah Təbrizi ələ keçirdi, dinc əhaliyə divan tutuldu.
1917-1919-cu illərdə Cənubi Azərbaycanda İngiltərənin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı güclü xalq hərəkatı başladı. Şeyx Məhəmməd
Xiyabaninin rəhbərliyi altında Təbriz üsyançıları
valini şəhərdən qovdular. 1920-ci ilin aprelin 7-də
Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərliyi ilə Təbrizdə silahlı üsyan nəticəsində hakimiyyət İctimai
İdarə Heyətinin əlinə keçdi. 1920-ci il iyunun 23də Ş.M.Xiyabaninin rəhbərliyi altında Milli Hökumət təşkil olundu. İyunun 24-də Milli hökumət
Alaqapıya köçdü. Milli Hökumət kənd təsərrüfatı,
maarif, maliyyə, səhiyyə, ədliyyə sahələrində islahatlar keçirməyə başladı. Təbrizdə pulsuz qız məktəbinin açılması o dövr üçün fövqəladə hadisə idi.
Yeni açılmış məktəblərə Bakıdan müəllimlər dəvət
edildi. Bununla yanaşı, hökumət 12 min nəfərlik
milli qvardiya yaratmağa başladı. Təbrizdə xalça
fabrikinin tikintisinə başlandı, şəkər zavodu, toxuculuq və dəri fabriklərinin tikilməsi, kənd təsərrüfatı bankının və milli bankın açılması, pul islahatı
və şəhər bələdiyyəsinə seçkilərin keçirilməsi planlaşdırıldı. Maarif, mədəniyyət, səhiyyə, ədliyyə,
vəqf və hərbi işlər üzrə idarə və nazirliklər yaradıldı. 1920-ci il sentyabrın 12-də əksinqilabi qüv
vələr Təbriz üzərinə hücuma keçdilər, Alaqapını
ələ keçirdilər, sentyabrın 14-də «Təcəddüd» qəzetinin binasını dağıtdılar. Həmin gün Ş.M.Xiyabani
öldürüldü. İrticaçılar üsyançılara divan tutdular.
Beləliklə, Cənubi Azərbaycandakı milli azadlıq
hərəkatı ingilis qüvvələrinin köməyi ilə İran irti-

cası tərəfindən yatırıldı. Buna baxmayaraq, Təbriz
üsyanı Cənubi Azərbaycanda, eləcə də İranda yaşayan xalqların tarixində mühüm rol oynadı. Məhz
bu üsyanın nəticəsi olaraq 1920-ci il iyunun 25-də
Vüsuqəddövlə istefaya çıxdı və 1919-cu ildə imzalanan İngiltərə-İran sazişi 1921-ci ildə ləğv edildi.
1945-ci ilin yayında Cənubi Azərbaycanda demokratik hərəkatın II mərhələsi başlandı.
Mürtəce qüvvələrin hücumlarının qarşısını almaq
məqsədilə 1945-ci ilin sentyabrında Azərbaycanın
tanınmış demokratlarından bir qrupu, başda Seyid Cəfər Pişəvəri olmaqla, Azərbaycan Demokratik Firqəsini (ADF) yaratdılar. Partiyanın elan
olunan bəyanatında demokratik İranın tərkibində
Azərbaycana inzibati-təsərrüfat və mədəni muxtariyyət verilməsi irəli sürülürdü. 1945-ci il oktyabrın 2-4-də ADF-nin keçirilən qurultayında siyasi
mübarizənin dinc yolla davam etdirilməsinə qərar
verildi. Noyabrın 21-də xalqın tanınmış xadimlərindən ibarət Azərbaycan Xalq Konqresi çağrıldı.
O, özünü Müəssislər Məclisi elan edərək, ümumi
seçkilər yolu ilə Azərbaycan Milli Məclisinin çağırılması və Milli hökumətin yaradılması tələbini
irəli sürdü. Müəssislər Məclisinin qərarında deyilirdi ki, Milli hökumət İran dövlətçiliyi çərçivəsində fəaliyyət göstərərək Azərbaycanın milli-mədəni
muxtariyyətini təmin etməlidir. Noyabrın 27-dən
dekabrın 10-dək Azərbaycanın hər yerində seçkilər
keçirildi. Dekabrın 12-də toplanmış Milli Məclis
S.C.Pişəvərinin başçılığı ilə Milli hökumət yaratdı.
Hökumət 10 nazirlik, ali məhkəmə və baş prokurorluqdan ibarət idi. Bu hadisə tarixə 21 Azər hərəkatı
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kimi daxil olmuşdur. Milli hökumət birinci dərəcəli vəzifə kimi yerlərdə yeni inzibati-ərazi orqanlarını yaratmağa başladı. 1946-cı ilin yanvar-fevral
aylarında seçkilər keçirildi və müvafiq strukturlar
yaradılmağa başlandı. 1946-cı ili fevralında Milli hökumət aqrar qanunu qəbul etdi. Qanuna görə
“xalisə” adlanan dövlət torpaqları, Azərbaycandan
qaçmış və ona qarşı mübarizə aparan mülkədarların və sahibkarların torpaqları müsadirə olunaraq kəndlilər arasında bölüşdürüldü. Mayın 12-də

məsələsi”nin BMT-də baxılmasına nail oldu. Sovet ordusu Cənubi Azərbaycandan çıxarıldı. ABŞ
və İngiltərənin İrana siyasi-hərbi yardım göstərmələrinə razılıq alındı. İran hökuməti parlamentə
seçkilərə nəzarət bəhanəsi ilə Azərbaycana qoşun
yeritdi. Öz hərbi-texniki üstünlüyündən istifadə
edən İran qoşunları dekabrın 12-də Təbrizə daxil
oldular. Minlərlə insan güllələndi və həbsə alındı.
Kütləvi təqiblər başlandı. ADF və Milli Hökumətin rəhbərləri güllələndilər, dar ağacından asıldılar.

Cəzadan xilas olmaq üçün on minlərlə vətənpərvər
mühacirət etməyə məcbur qaldı. 1941-1946-cı illər
milli-azadlıq hərəkatı məğlubiyyətə uğradı. Müəyyən obyektiv daxili səbəblərlə yanaşı, ABŞ, İngiltərə və SSRİ-nin İrandakı siyasəti də öz təsirini
göstərdi. Hər üç dövlət imperiyapərəst maraqlarını bütöv bir xalqın taleyindən üstün tutdu. Cənubi
Azərbaycandakı milli-azadlıq hərəkatı məğlubiyyətə uğrasa da, ölkənin sonrakı tarixinə böyük təsir
göstərdi, xalqda öz milli varlığı, tarixi və mədəniyyətinə bağlılığı ideyasını möhkəmləndirdi.
İranda 1978-1979-cu illər inqilabında da
Təbriz əhalisi ən fəal şəkildə iştirak etdi. 1979-cu
il fevralın 11-də Tehranda qələbə çalan inqilab fevralın 16-da Cənubi Azərbaycanda başa çatdırıldı.
İnqilab dövründə azərbaycanlılar 25 min nəfərə
yaxın qurban verdilər. Azərbaycan türklərinin fəal
iştirak etdiyi antişah və antiimperialist inqilab qələbə ilə başa çatdıqdan sonra onlar milli muxtariyyət
alacaqlarını gözləyirdilər. Lakin qələbənin ilk günündən hakimiyyəti ələ alan Ayətullah Xameyni
tərəfdarları ümumxalq rəy sorğusu ilə 1979-cu il
aprelin 1-də İran İslam Respublikası elan etməyə
nail oldular. Bütün İran əhalisi kimi, Azərbaycan
türklərinin də böyük əksəriyyəti bərabərlik və de-

mokratik azadlıqlar verilməsini, milli hüquqların
yüksək səviyyədə təmin edilməsini gözləyirdilər.
Bu tələblər yeni Konstitusiyanın müvafiq maddələrində az-çox öz əksini tapsa da, onların çoxu
kağız üzərində qaldı. Azərbaycan türkləri üçün ən
ağrılı məsələ milli dilin statusunu müəyyən edən
Əsas Qanunun 15-ci maddəsi idi. Yerli dillərin fars
dili ilə yanaşı mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində və məktəblərdə mili ədəbiyyatın tədrisində işlənməsi azad edilsə də, Azərbaycan məktəblərində buna icazə verilmədi. Təbriz hal-hazırda
Cənubi Azərbaycanın ən böyük şəhəri, iqtisadi və
mədəniyyət mərkəzi, Şərqi Azərbaycan əyalətinin inzibati mərkəzidir. Əhalisinin sayı təxminən
1.597.319 nəfərdir, onların mütləq əksəriyyəti
Azərbaycan türkləridir.
Şəhər qırmızı rəngli torpağa sahib olan Eynal-Zeynal (Aynalı) və yaxud Surxab yüksəkliyinin
Cənubunda yerləşir. Bu ovalığın səviyyəsi Urmiya
gölünün Şimal-Şərq bucağına tərəf getdikcə azalır. Eynal-Zeynal yüksəkliyi dəniz səviyyəsindən
1800 m hündürlükdə yerləşməklə bərabər, şəhərin
Şimal-Qərbindən başlayaraq Qaradağ silsiləsini
Səhənd dağı ilə birləşdirir. Şəhərin Cənubunda dəniz səviyyəsindən 3547 m hündürlüyə malik olub,

“Əmək haqqında qanun” verildi. Milli hökumət
1946-cı il yanvarın 16-da “Dil haqqında” qanun
qəbul etdi. Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili elan
olundu. İyun ayında Təbriz Universiteti təsis olundu. Az bir vaxtda ana dilində məktəblər, qiraətxanalar, kitabxanalar, birliklər, qəzet və jurnallar fəaliyyətə başladı. Milli-demokratik hərəkatın ictimai
həyatın bütün sahələrində uğurları şah hökumətində böyük təşviş yaratdı. Buna görə də İranın hakim
dairələri demokratik hərəkatı boğmağa hazırlaşırdı. Hökumətə başçılıq edən Əhməd Qəvam xalqı
aldatmaq üçün Milli hökumətlə danışıqlara başladı. 1946-cı ilin iyununda Təbrizdə onlarla müqavilə bağladı. O, həmçinin ABŞ, İngiltərə və SSRİ
arasındakı ziddiyyətlərdən də istifadə edərək “İran
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zirvəsi daim qarla örtülü olan Səhənd dağı ilə
şəhər arasında təxminən 50 km məsafə var. Bu
dağ qədim Aşşur mənbələrində Uauş dağı adlandırılır. Dağın şimalında və şəhərin cənubunda
yerləşən Yanıq adlanan təpələr, dəniz səviyyəsindən 500–600 m hündürdə yerləşir. Şərq tərəfdən
şəhəri çox yüksək olmayan Sarıdağ (farslar bu
dağı Zərdkuh adlandırır) əhatə edir. Şəhərin ərazisi dəniz səviyyəsindən 1350–1500 mm-ə qədər
yeksəklikdə yerləşir. Beləliklə Təbriz şəhərinin
ətrafında olan dağlar onu üzük qaşı kimi əhatə
etmişdir.
Şəhər və onun ətrafının əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, orada insan məskənlərinin hələ qədim
dövrlərdən yaranmasına səbəb olmuşdur. Təbriz
şəhəri və onun ətrafında olan əkin sahələri, habelə bağlar su ehtiyatı az olan kiçik dağ çayları
və arxlar vasitəsiylə suvarılır.
Lakin elə çaylar da vardır ki, onlardan yalnız ilin müəyyən dövrlərində istifadə etmək olur.
Qalan dövrlərdə isə suyun tərkibində duz məhlulları çox olduğundan suvarılma işi çətinləşir.
Belə çaylardan biri də Acıçay çayıdır. Bu çay Savalan dağının Şərq ətəklərindən başlanğıcını alaraq, Sərab mahalını suvardıqdan sonra Xanımrud
mahalında İskəndərçayla birləşir və Təbriz şəhərinin şimalından keçir. Acıçay Mayan, Axola,
Baranlı, Satınlı və Şora kəndlərinin ərazisindən
keçərək Urmiya gölünə tökülür.
Orta əsr müəllifi Həmdullah Qəzviniyə
görə vaxtilə Təbriz şəhərinin ətrafında 600-ə qədər kəhriz mövcud olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda kəhriz suvarma sisteminin
tarixi çox qədimdir. Təbriz ərazisi kontinental
əraziyə malikdir. Burada qışda tempratur -28,
yayda isə +25/30 dərəcə olur.
Təbriz orta əsrlərdən günümüzə qədər xalçaçılıq mərkəzi kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Xalçaçılıqda Təbriz məktəbi məşhurdur.
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• Çap və çap evi - Birinci çap evi, Ərəb əlifbasıla, Mirzə Zeynalabdin Təbrizi vasitəsilə, 1233 hicri
qəməri ilində, Təbrizdə qurulub. Birinci kitab ki bu çap evində çap olunub. Mirzə İsa xan Qaimməqamın
Cəhadiyyə risaləsidir. Bu çap evi 1245 hicri qəməri ilində bağlandı. O zamanlar çap kəliməsi işlənmirdi
və oraya Basmaxana, mətbəə, daroltəb və daroltebae deyərdilər.
• Kitabxana - Tərbiyət kitabxanası İranın birinci umumi kitabxanasıdır ki, 1300 günəş ilində
Məhəmmədəli Tərbiyət vasitəsilə Təbrizdə qurulub. Bu kitabxana əvvəlcə “Maarif umumi kitabxana və
qiraətxana” adlanmışdı. Amma sonralar onu yaradanın ehtiramına Tərbiyət adı verildi. 1335 günəş ilində Təbrizin milli kitabxanası quruldu və inqilabdan sonra Tərbiyət kitabxanasının xətti nüsxələri oraya
aparıldı. Rəb rəşidi vəqfnaməsi ki, İranın birinci səbt olunmuş əsəridir. Bu kitabxanada saxlanılır.
• Kinoteatrları - İranın birinci ümumi sineması Təbriz şəhərində qurulub, 1279 günəş ilində Fransalılar tərəfindən onların kilisalarının yanında qurulub. 4 il sonra Tehranda birinci ümumi sinema salonu
Mirzə İbrahim xan Səhhaf başı vasitəsilə quruldu.
• Təhsil - İranın birinci yeni məktəbi Mirzə Həsən Rüşdiyyə vasitəsilə Təbrizin Şeşgilan məhəlləsində qurulub. Mirzə Həsən Rüşdiyyə cavanlığında Beyruta gedib orda mədrəsələrdə dərs vermək
yollarını araşdırıb sonra İstanbula getdi. Sonra Misirə gedib, Təbrizə qayıdandan sonra bir yeni mədrəsə
qurdu.
Memoriyal mədrəsəsidə Təbrizin qədim mədrəsələrindəndi ki Amrilalılar tərəfindən idarə olunurdu.
• Yeni ədəbiyyat - Mirzə Əbdulrəhim Nəccarzadə Təbrizi, (Mirzə Əbdürrəhim Talıbov) yeni inşa
ya ədəbiyyat başlayanı tanılır. O zamanının ağır kəlmələrini qırağa qoymağınan sadə kəlmələr işlətməyə
başladı ədəbiyyatda.
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Bu günlərdə Təbriz xalçası dünya bazarlarında
çox istənilənlərdəndir və Avropadan ABŞ-a kimi çox
sayda müştəriləri vardır. Modern Təbriz xalçaları çeşidli
dizayn və boyalarda olur. İran xalçalarını bütün dünyada
məşhur edən Təbriz xalça tacirləri, İranın əyalətlərindən
də xalça tədarük edib İstanbul bazarlarına Avropa və
Amerika istehlakçıları üçün göndərirdilər.
Təbriz küftəsi bir özəl yeməkdir ki Təbrizdə bişirilir. Restoranların bəzisində ancaq Təbriz
küftəsi təklif edirlər.
Təbriz qədim dövrlərdən Azərbaycanın
paytaxtı olmaqla yanaşı, həm də atəşpərəstliyin
mərkəzlərindən biri olmuşdur. Hazırda Təbriz
yaxınlığında Allahu-əkbər dağı üstündə (Baba
dağı yaxınlığında) möhkəm daş divarlara malik
olan atəşgah binasının qalıqları saxlanlır. Bu atəşgah xalq arasında Zərdüşt peyğəmbər atəşgahı adı
ilə məşhurdur.
İlk dəfə olaraq İranda Təbriz şəhərində birinci
çap evi, birinci asfalt olunan xiyaban, birinci telefon,
birinci yeni məktəb və ... qurulubdur. Bunun üçün
İranda Təbrizə birincilər şəhəri deyilir. Bu barədə
Səməd Sərdariniya bir kitabı Fars dilində yazib.
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Mirzə Fətəli Axundov nümayiş yazmağın atasıdır İranda. Mirzə Ağa Təbrizi də birinci kəsdir ki
farsca numayişnamə yazmağa başlayıb.
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• Uşaq bağçası və kar və lallar
məktəbi - İranın birinci Uşaqlar baxcası
və birinci kar və lallar mədrəsəsidə Təbrizdə qurulub. Cabbar Bağçaban Təbrizdə bir uşaqlar baxçası “Bağçeye ətfal”
adında qurdu.
• Ticarət otağı - İranda birinci Ticarət otağı 1285 günəş ilində Təbrizdə
qurulub. Tehranın ticarət otağı Təbrizin
ticarət otağından sonra qurulub.
• Rabitə - İranın brinci telefon
mərkəzi 1280 qəməri ilində Qasım xan
Vali vasitəsilə Təbrizdə quruldu. Qasım
xan Vali neçə il sonra Təbrizin birinci
bələdiyyə başçılığına seçildi.
• Enerji - Qasım xan Vali 1281
qəməri ilində eliyə bildi ki İranın birinci
elektrik fabrikinin imtiyazını ələ keçirtsin. O eliyə bildi ki Məcidiyyə xiyabanının qıraqların işiqlandırsın.
• Şəhər içi avtobus kredit kartı Təbriz birinci şəhərdir İranda ki orda
avtobuslar kağız biletinin yerinə kredit
kart işlədirlər.
Təbriz tarixi boyu dəfələrlə (858,
1041 və 1721-ci illərdə) zəlzələlərlə viran olub. Bu zəlzələlər tarixi abidələrin
çoxunu məhv edib. Bu zəlzələlərdən
salamat çıxan ən önəmli abidələr Ərk
qalası və Göy məsciddir. Təbrizdə səkkizdən çox böyük muzey var:
• Beynəlxalq nəqliyyat
Təbriz Sento yolu, İran dəmir
yolu və Təbrizin beynəlxalq aeroport
(hava limanı) vasitəsilə dünyanın ayrı-ayrı ölkələri ilə əlaqəsi var.
• Şəhər içi
Təbrizin ümumi taksi və avtobus
şəbəkəsi var. Bir neçə xüsusi quruplar
da vardır ki taksi xidməti göstərirlər.
• Metro şəbəkəsi (Şəhərə aid olan
yeraltı qatar şəbəkəsi)
Hal-hazırda Təbrizin təkmilləşdirilmiş qatar şəbəkəsi yoxdur, ancaq dövlət tikintisini davam etdirir.
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rdəbil — İranda şəhər. Ərdəbil ostanının mərkəzidir.
Ərdəbilin 5000 ilə yaxın tarixi vardır. Bu, şumer abidələrində qeyd edilib.
2011-cı il əhalinin siyahıya alınmasının nəticələrinə görə
Ərdəbil şəhərinin 564,365 nəfər əhalisi var. Ərdəbil özünün
xalı, xalça, ipək və s. məhsulları ilə şöhrət qazanmışdır. Həmçinin, İranın kartof becərilən ən böyük bölgələrindən biridir. Məşhur Şeyx Səfiəddin və Şah İsmayıl məqbərələri bu
şəhərdə yerləşir. Ərdəbilin digər tarixi abidələrinə gəldikdə,
Cümə məscidini və şəhərin Kəhralan adlanan hissəsindəki
Şeyx Cəbrayıl məzarlığını qeyd etmək olar.

Ərdəbil
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Şəhərin cənub-qərb hissəsində yerləşən
Şorəbil gölü və gölün ətrafındakı əyləncə məkanı
Ərdəbilin yüksək turizm potensialının göstəricisidir. Bundan əlavə şəhər kənarında yerləşən Səreyn
yaşayış məntəqəsi müalicə əhəmiyyətinə malik isti
suyu ilə şöhrət qazanmışdır. İstisu özünə həm ölkə
daxilindən, həm də ölkə xaricindən hər il minlərlə
turist cəlb edir. Savalan dağı isə yay fəslində yerli və xarici alpinistlərin maraq obyektinə çevrilir.
Ərdəbil şəhərinin səfalı yerlərindən biri də “Fındıqlıq” adlanan ormanlarıdır ki, Azərbaycanla sərhəddə, Talış dağlarının ətəklərində yerləşir.
Səfəvilər dövlətinin qurulduğu tarix İranın
Mədəniyyət şurası tərəfindən Ərdəbil Milli Günü
adlandırılıb.
Dehxuda “Hüdudülaləm”ə istinad edərək
şəhərin adını Ordvil, “Anandrac”ın müəllifinə
görə Ərdəbil (bu mənbədə sözün mənası acıqlı fil
kimi izah olunur), Yaqut Həməviyə görə Bazane
Firuz, Firuzkerd,Firuzabad adlandırılır.
Ərdəbil adı, şübhəsiz, Sasani üsuli-idarəsi tərəfindən verilən Bazan - Feyruz adından daha erkən
hesab olunmalıdır. Bir səra tədqiqatçıların fikrincə,
bu sözün birinci “Ərdə” - hissəsi qədim İranın düzlük və kosmik nizam ilahəsi Arta ilə əlaqədardır.
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D.Behazinə görə Ərdəbil, yaxud Artabil Avesta dilindədir. Ərdəbil iki “arta” və “vil” sözlərindən ibarət olmaqla müqəddəs anlamını daşıyır.
Ona görə “ər” şəxs adlarının əvvəlində – Ərdəvan,
Ərdəşir, Ərdəviraf, yaşayış yerlərində isə Ərdəstan, Ərdəkan sözlərində müqəddəslik mənasında
işlədilmişdir.
Fars dilində vil ya da bil təklikdə işlədilmir. Bu
sözlərə ancaq yer adlarında sonluq kimi Devil, Şorabil, Əndəbil, Ləndovil, Şabil, Mobil formalarında təsadüf edilir. Bir sözlə, müəllif Ərdəbil şəhərinin salınması tarixini Sasanilərindövründən daha
əvvələ aid edir. Ona görə məhz bu şəhər Qafqaza
yaxın olduğuna görə, Firuz oranı ordu mərkəzi
edib və onun abadlaşdırılmasına səy göstərmişdir.
Ərdəbil Azərbaycanın qədim şəhərlərindən
biridir. Bu şəhər dəniz səviyyəsindən 1100 metr
hündürlükdə yerləşir. Ərdəbil şəhərinin məhsuldar
torpağa malik düzənlikdə yerləşməsinə baxmayaraq onu hündür dağlar əhatə etmişdir. Şəhər Qərbdən Savalan dağı, Şərqədən Bağro dağı, Cənubdan
Büzgüş, Şimaldan isə Talış dağları ilə əhatə olunur.
Ərdəbil əlverişli təbii-coğrafi şəraitə malikdir.
Dəniz səviyyəsindən 4820 m hündürlüyə malik
olan Savalan dağı keçmişdə vulkan olmuşdur.Ha-
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zırda bu vulkan sönmüşdür. Bu dağ Ərdəbil şəhərinin iqliminə yaxşı təsir edir. Həmin dağın ətəyində Ərdəbil şəhərindən az aralıda yerləşən Səreyin,
Sarı dava və Qotur suyu adlı mineral sular da bu
qədim şəhəri şöhrətləndirmişdir.
Şəhər tarixi yaxşı tədqiq edilməmiş, şəhər ərazisində və ətrafında arxeoloji qazıntı işləri aparılmamışdır. Ərdəbil şəhəri və onun ətrafında bir sıra
abidələr, o cümlədən bir metr uzunluğunda ağır
dəstəkli qılınclar, müxtəlif xəncərlər, baltalar, ox
ucluqları, ox qablarının metal hissələri, sırğa və
boyunbağılar da tapılmışdır və yüksək sənətkarlıq nümunəsi kimi qiymətləndirilən bu tapıntılar
hal-hazırda Tehran şəhərində, İran Bastan Muzeyində “Ərdəbil tapıntıları” bölməsində saxlanılır.
İranın tarixçi və coğrafiyaşünaslarından
Fəxrəddin Musəvi Ərdəbili, Cəmşid İbadulla Məliki, Əli Rəzməra, İsmayıl Dibac, Ələkbər Dehxuda, Məsud Keyhan, Daryuş Behazin, Baba Səfəri
və başqaları orta əsr mənbələrinə əsaslanıb şəhərin

orta əsrlər tarixi haqqında məlumatlar vermişlər.
İran Ensiklopediyasının müəllifi Dehxuda Fidovsi və Yaqut Həməviyə istinad edərək yazmışdır:
“Sasani sülaləsinin nümayəndəsi Firuz tərəfindən
salınmış Ərdəbil şəhəri mühüm iqtisadi rola malik
olan Zaqafqaziya və Azərbaycan şəhərləri arasındakı ticarət yolu üzərində bina edilmişdir. Oradan
meyvə qurusu, xalça və yun ixrac edilirdi. Əməvilərin dövründə isə Azərbaycanın paytaxtı Marağadan buraya köçürülmüşdür.”
Bir çox alimlər buradakı şəhərin əsasının Sasani çahı Firuz tərəfindən qoyulması fikrini qəbul
etmirlər. Çünki şəhərin adı hələ Atropatenada Atropatidlər sülaləsinin dövründən yazılı mənbələrdə çəkilir. Bu isə şəhərin əsasının da farslar (Sasanilər) yox, atropatenlilərtərəfindən qoyulduğunu
sübur edir.
D.Behazin Şahnaməyə əsaslanıb Ərdəbili
“İranın” qədim və mühüm şəhərlərindən biri hesab
edir. Ona görə Kəyanilərin hakimiyyəti dövrün-

də Bəhmən qalası (farsca Dej-Bəhmən) Ərdəbilə
yaxın ərazidə yerləşmişdir. Keyxosrov bu qalanı
fəth etdikdən sonra Azərgüşnasp məbədini orada
tikdirmişdir (mənbədə göstərilən fikri yalnışdır,
çünki, Azərgüşnasp məbədi Qazaka şəhərində
yerləşir). D.Behazin sözünə davam edərək yazır:
“Ərdəbil Sasanilərin və ərəblərin ilk dövründə
Azərbaycanın paytaxtı, Abbasilərin dövründə isə
iranlıların (müəllif azərbaycan türklərini iranlı
(fars) hesab edir) ərəblərə qarşı apardığı mübarizənin mərkəzi olmuşdur.
D.Behazin də öz növbəsində şəhərin V əsrdə
Firuz tərəfindən bina edilməsi və Bazane Firuz adlanması fikrini müdafiə edir. Lakin o, yazır: “Mənim tədqiqatım görə Ərdəbil şəhərinin bina edilməsi Firuzun vaxtından daha qədimdir. Ona görə ki,
V Bəhram Firuzdan 34 il əvvəl hunların hücumu
zamanı Ərdəbil yolu ilə Amilə, Gurgana və sonra
isə Xorasana getmişdir. O, Vis və Ramin əsərinə
istinad edərək Ərdəbil şəhərinin bina edilməsini Parfiya dövrünə aid edir (lakin müəllif Manna
dövləti zamanında burada şəhərin və şəhər ətrafı
yaşayış məntəqələrinin olmasını nəzərə almır).
Antik müəlliflərin əsərlərindən fərqli olaraq
orta əsr müəlliflərinin əsərlərində şəhərin tarixi,
abidələri, ictimai həyatı və sairə ilə əlaqədar çoxlu
dəyərli məlumatlar vardır. Lakin antik mənbələrdə
məlumatın qıtlığı heç də o anlama gəlmir ki, bu
dövrdə şəhər az inkişaf etmişdir. Çünki, əldə olan
azsaylı arxeoloji tapıntılar (əgər şəhər ərazisində arxeoloji tədqiqat işləri aparılmış olsaydı daha
zəngin materiallar əldə edlərdi) şəhər ərazisində
yaşayışın ən azı Tunc dövründə olduğunu göstə-

rir. Firdovsi əsərində Bəhmən qalasının Keyxosrov
tərəfindən atəşgaha çevrilməsindən və bu qalanın
Ərdəbildə yerləşməsindən danışır. Həmdullah
Qəzviniyə görə Ərdəbil Siyavu.un oğlu Keyxosrov
tərəfindən bina edilmişdir. Əfsanəvi hökmdar olan
Keyxosrov tərəfindən şəhərin bina edilməsi fikri
də özü-özlüyündə şəhərin qədim tarixindən xəbər
verir. Firdovsinin Bəhmən qalası və Ruinqala adlandırdığı toponimlər hazırda Ərdəbilin Qərbində,
Savalan dağının ətəyində farslaşdırılmış şəkildə
Ruyin-dizeq və Dej-Vican formada təsadüf edilir.
Bundan başqa şəhər ətrafında bir başa atəşpərəstliklə bağlı ay adlarına, o cümlədən Şəhrivar və
Əmərdad toponimik adlarına da rast gəlmək olur.
Buna əsasən bir sıra müəlliflər şəhərin əsasnın Zərdüşt dövründə qoyulduğu fikrini irəli sürürlər.
Ərdəbil şəhəri ətrafında faydalı qazıntıların
olması, Yaxın və Orta Şərqi Şimal ölkələri ilə birləşdirməsi, strateji və ticarət yollarının bu şəhərdən
keçməsi hələ qqədim dövrlərdən onun iqtisadiyyatına böyük təsir göstərmişdir. Bu ticarət yolları haqqında məlumat verən ərəb coğrafiyaşünası
İstəxri yazır: “Bərdədən Yunanıstana 7 ağac (bir
ağac təqribən 6 km-ə bərabərdir), oradan Beyləqana 7, Beyləqandan Varsana 7, buradan Bəlbaxa 7,
Bəlbaxdan Bərzəndə 7, Bərzənddən isə Ərdəbilə
15 ağac məsafə vardır.”
Ərdəbil şəhərində olmuş Yaqut Həməvi əsərində bu şəhərin abadlığı, əhalisi, sənətkarlıq və
ticarəti haqqında geniş məlumat verir. O, bu şəhəri
Bazani Firuz adı altında təsvir edir.
Sasanilər dövründə mərzbanlıq mərkəzlərindən biri də bu şəhər olmuşdur. Şəhərin iqtisadi
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və ictimai əhəmiyyətindən istifadə edən ərəblər
öz ordularını burada saxlayırdılar. Sonralar Yusif
ibn Divdad Azərbaycanın paytaxtını Marağadan
Ərdəbilə köçürmüşdü. Monqol yürüşləri dövründə şəhər əhali tərəfindən inadla müdafiə olunsa da
monqollar şəhəri ələ keçirərək əhaliyə divan tutmuş və şəhəri dağtmışdı.
Bəzi müəlliflər şəhərin adını azəri dili əsasında
izah etməyə çalışırlar. Belə ki, İran dilləri qrupuna
daxil olan azəri dilində “arta” – müqəddəs, “vil” –
şəhər deməkdir. Bu fikrin tərəfdarları iddia edirlər
ki, Ərdəbilin müqəddəs şəhər adlandırılması bilavasitə atəşpərəstliklə əlaqədardır.
Bu fikrin nə qədər doğru olmasında asılı olmayara hal-hazrda da şəhərin ətrafında atəşgahların
qalıqları qalmaqdadır.
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Ərdəbilin əmələ gəlməsi haqqında Azərbaycan xalq yaradıcılığnın nümunəsi olan “Savalan əfsanəsi” də maraqlı məlumat verir.
Həmin əfsanədə göstərilir ki, bu
ərazidə Ərdə və Bil adlı iki qoçaq
türk tayfası yaşayırmış. Bu tayfalar
yadelli düşmənlə (güman ki, burada Azərbaycana soxulan İran dillilər
nəzərdə tutulur) vuruşa-vuruşa zirvəsi
qarla örtülmüş əzəmətli bir dağa gəlib çatmışlar. Onlar xan çobanın dağa
döndüyünü görüb dağı Savalan adlandırmışlar. Əfsanədə deyildiyinə görə hər iki
tayfa birləşib orada şəhər salır və adını da
Ərdəbil qoyurlar.
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Abdulla Fazili qeyd edir ki, məlumat müəyyən
qədər əfsanəvi xarakter daşısa da şəhərin adının
izal baxımından diqqəti cəlb edir.
1220-1221-ci illərdə şəhərdə olmuş Əbuon
şəhərin abadlığı və bolluğu haqqında belə yazır:
“Səfalı və ürəkaçan yerdə bina edilmiş bu böyük
şəhərin bol suyu, meyvə ağacları və çoxlu ərzaq
malları var. Xəzər dənizindən Ərdəbilə iki
günlük yoldur. Şəhərdən bir günlük məsafədə yerləşən meşələr olduqca əzəmətlidir.
Şəhərə düşmən təhlükəsi üz verdikdə əhali
qaçaraq bu meşədə özünü qoruya bilir.”
Ərdəbil şəhəri Elxanilər və Teymurlular
dövründə də inkişaf edir. Xüsusilə Səfəvilərin hakimiyyəti zamanı Ərdəbil ictimai-iqtisadi nöqteyi-nəzərdən özünün yüksək səviyyəsinə qalxaraq Yaxın Şərqin ən məşhur
şəhərlərindən birinə çevrilir. II Şah Abbasın
dövründə Azərbaycanda və İranda olan fransız səyyahı Tavene Ərdəbil şəhərinə aid olan
ipək ticarətinin əhəmiyyətini dönə-dönə vurğulayır.
1746-cı ildə Muğanın Ultan qalasında
(Suqovuşanda) Nadir şahın tacqoyma mərasimi keçirildikdən sonra, o, bu hadisəni
Ərdəbildə təntənə ilə qeyd etmişdr. Qacarların hakimiyyəti dövründə isə Azərbaycanın
başqa şəhərləri kimi Ərdəbil də yavaş-yavaş
öz əhəmiyyətini itirməyə başlayır. Ərdəbildə
gözəl memarlıq nümünələri var.
XIX əsrin əvvəllərində Abbas Mirzənin
göstərişi ilə fransız generalı Qardan Ərdəbildə müdafiə xarakterli qala tikintisinin
layihəsini verir və tikintisinə rəhbərlik edir.
Qala xalq tərəfindən Narınqala adlandırılır.
Rza şahın dövründə qala sökülərək yerində
yeni binalar, o cümlədən poçt-teleqraf binası
inşa edilir.
Şəhər daim təcavüzlərə məruz qaldığından şəhərdə ən qədim və qədim dövrün
abidələri o qədər də çox deyil. Ruinqala
şəhər ətrafında olan ən qədim abidələrdən biridir. Ərdəbil Cümə məscidi də qədim abidələrdən olmaqla, Azərbaycanın
ən qədim məscidlərindən biri, Azərbaycan
memarlığının qiymətli incisidir. Məscid
Səlcuqlular dövründə tikilmişdir. Mütəxəs-
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sislərin qeyd etdiyinə görə Ərdəbil Cümə məscidi ərəb işğalından sonra şəhərdə yaradılmış ilk
abidədir. Uca minarəsinin uçmasına baxmayaraq
məscid öz əzəmətini saxlamışdır. Səfəvilər dövründə yaradılmış memarlıq abidələri isə şəhərə
xüsusi əzəmət və gözəllik verir. Burada Azərbaycan incəsənətinin ən qiymətli nümunələrindən

olan Şeyx Səfi türbə kompleksi xüsusilə diqqətə layiq əsərdir. Türbədə Şeyx Səfinin məzarı üstündəki
sənduqə Seyid Sədrəddin Musa dövründə hazırlanmışdır. Bu türbənin arxasında Seyid Sədrəddinin
oğlunun məzarı, onun yanında isə Xacə Əli Siyahpuşun məzarı yerləşir. Şeyx Heydər və Şah İsmayıl
Xətainin türbələri kompleksi tamamlayır. Həmçinin Həlimə xatun və Fatma xatun türbələri də buradadır. Şeyx Səfi türbə kompleksinə daxil olan Çinixana binası da gözəl memarlıq nümunəsi hesab
olunur. Buraya Çinixana adı ona görə verilmişdir ki, binanın divarlarında hər çini qabın özünə məxsus, sənətkarın istedad və zövqünə uyğun olaraq yerlər hazırlanmışdır. Azərbaycan ustaları tərəfindən
hazırlanan
və onların
divardakı
yerləri adamı
heyrətə
salır.Azərbaycan xalçaçılıq tarixinin ən
Ərdəbilqablar
xalçaçıları
tərəfindən
toxunmuş
Şeyx Səfi
xalçası
mükəmməl nümunələrindən olmaqla, İngiltərənin Viktoriya və Albert Muzeyində saxlanılır.
Ərdəbildəki Saleh abidələri, Ərdəbil kilsəsi, Ərdəbil İmamzadəsi, Yəqubiyyə, İbrahimabad, Daşkəsən, Təpə, Almas və Asəf körpüləri də Azərbaycanın maraqlı və qiymətli abidələridir. Bunlar hamısı
Memar Əcəminin hünərləridir.
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adir şah (Nâdir Şâh; 22 oktyabr 1688 – 19 iyun 1747) – Azərbaycan, Türküstan və Hindistanın şahı (1736-1747) və türk-soylu əfşarlar sülaləsinin banisi. Azərbaycan türklərindən olan böyük sərkərdə, dövlət xadimi. Azərbaycan tarixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri. Tarixdə həmçinin Nadirqulu bəy və Təhmasibqulu xan adları ilə də tanınır.
Hərbi nailiyyətlərinə görə bəzi tarixçilər ona Şərqin Napoleonu və ikinci Makedoniyalı
İsgəndər kimi ləqəblər vermişlər.

Nadir şah 1689-cu ilin noyabrında (bəzi
mənbələrdə bu tarix 1688-ci il kimi verilmişdir)
Xorasan vilayətinin Dərgəz mahalının Dəstgird
kəndində köçəri maldarlıqla məşğul olan bir ailədə
dünyaya gəlmişdir. Müəlliflər bu məşhur sərkərdənin hələ uşaq yaşlarından diribaş, hazırcavab,
fərasətli və bacarıqlı olmasını qeyd edirlər. XVII
əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti qorxunc bir iqtisadi və siyasi böhran keçirirdi.
Ölkənin mərkəzi və şərq hissəsi əfqan işğalı altına
düşmüşdü. Azərbaycan, Şirvan və bunlarla həm-

sərhəd ərazilər Osmanlı İmperiyası tərəfindən işğal olunmuşdu. Rusiya da Qafqazda böyük fəallıq
göstərməyə başlamışdı. 1723-cü ildə I Pyotr Bakı
üzərinə yürüş etmiş və faktiki olaraq, Mazandaran vilayətindən başqa heç bir yer müstəqil deyildi. Burada isə hələ Səfəvilərin hakimiyyətinin
sonlarından bəri möhkəmlənmiş Fətəli xan Qacar
hökmranlıq edirdi. O, Səfəvi şahı Sultan Hüseynin əfqanların əlindən qurtulmuş oğlu Təhmasibi
öz sarayında saxlamışdı. Az sonra Təhmasib özünü
şah elan edir.

NADIR ŞAH
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Ölkədə qərarlaşmış vəziyyət həm kəndlilər,
həm şəhər əhalisi, həm də zadəganlar arasında haqlı narazılıq doğururdu. Bu narazılıq get-gedə artırdı. Bircə işğalçılara qarşı mübarizədə rəhbərliyi öz
üzərinə götürə biləcək lider çatışmırdı. Nəhayət,
belə bir lider də tapıldı. Bu, o zaman çox da tanınmayan Nadirqulu xan Əfşar idi. İranın gələcək şahı
Nadirqulu xan türk tayfalarından əfşarların Qırxlı
boyundan idi. Onun əcdadları hələ I Şah İsmayıl
zamanında Azərbaycandan Xorasana köçürülmüşdülər. Hələ on səkkiz yaşı tamam olmamış o anası
ilə birlikdə Xarəzm özbəklərinin yürüşlərindən birində əsir alınır və qul edilir. Çox keçmədən əsirlikdən qaçıb Xorasana qayıdan Nadirqulu Əbivərd
hökmdarı Baba Əli bəyin yanında qulluğa götürülür. O, başına kiçik bir dəstə toplayıb, Xorasan
əyalətlərinin bir neçəsini tutduqdan sonra özünü
Nadirqulu bəy adlandırmağa başlayır. Nadirqulu
bəyin hünərvər Xorasan yürüşlərinin qarşısı qüdrətli feodal Məlik Mahmud tərəfindən dayandırılır.
Nadirqulu kömək üçün şah I Təhmasibə müraciət
edir. 1726-cı ildə şah Təhmasib və Fətəli xan Qacar Məlik Mahmudu devirib, burada Səfəvi şahının
hakimiyyətini bərpa etməkdən ötrü böyük qoşunla
Xorasana gəlir və Nadirqulu bəy onlarla birləşir.
I Təhmasib Nadirqulu bəyi Xorasanda öz canişini təyin edir. Bundan sonra Nadir özünə Təhmasibqulu xan adını götürür. O, Təhmasibə ilk
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növbədə təsir qüvvəsi get-gedə böyük sürətlə artan
Fətəli xan Qacarı neytrallaşdırmaqdan ötrü lazım
idi. Ancaq şah (heç Nadirin özü də ondan geri qalmırdı) bununla da kifayətlənmir.
Məlik Mahmud idarəçiliyinin mərkəzi Məşhəd alınan zaman şah Təhmasibin əmri ilə Fətəli
xan öldürülür. Çünki Nadir onu Fətəli xanla Məlik Mahmud arasında gizli sövdələşmə olduğuna
inandırmışdı. Bundan sonra Nadirqulu xan şahın
silahlı qüvvələrinin baş komandanı təyin olunur.
Bir qədər keçmiş Nadir Məlik Mahmudun qoşunlarını əzərək, onun özünü qətlə yetirir. Bundan
sonra Nadirin saraydakı mövqeyi güclü şəkildə
möhkəmlənir.
Hadisələrin sonrakı inkişafı göstərir ki, artıq
1727-ci ildən Nadir şah Təhmasiblə də əlaqələri
tam qırır və bütün Xorasanda özünün hökmranlığı uğrunda mübarizəyə başlayır. Nadir nəzarətdən
çıxmış kürd və türkmən qəbilələri və şah qoşunları
üzərində bir neçə qələbə qazanır. Şah özünün məğlubiyyətini etiraf edir və barışıq üçün yollar axtarır.
Bu arada Nadir bir sıra qətiyyətli yürüşlər vasitəsilə
bütün şimal-şərqi İranı birləşdirir. İrandakı əfqan
şahı Əşrəf də artıq onun qalibiyyətli yürüşlərindən
narahatlıq keçirməyə başlayır. Əşrəf öz qoşunlarını Xorasana, Nadirin üzərinə yeridir. 1729-cu
ilin 30 sentyabrında Mimandost çayı sahilindəki
döyüşdə (Mimandost döyüşü) Əşrəfin qoşunları
darmadağın edilir. Bu parlaq qələbəsi ilə də
Nadir ölkənin yadellilərdən təmizlənməsi
uğrunda mübarizəsinin başlanğıcını qoyur.
Əşrəfin qoşunları Tehrana doğru geri çəkilərək, oradan da İsfahana yönəlirlər. Nadirin əfqanlarla haqq-hesab çəkəndən sonra
Azərbaycan üzərinə yeriyəcəyini anladığı
üçün Osmanlı sultanı, Əşrəfin köməyinə
böyük bir ordu göndərir.
Nadirlə Əşrəf arasında həlledici döyüş 1729-cu ilin 13 noyabrında İsfahan
yaxınlığında (İsfahan döyüşü) baş verir. Bu
dəfə Nadir birləşmiş əfqan-türk qoşunları üzərində parlaq qələbə qazanır. Onların
gözü elə qorxur ki, həmin gün bir daha döyüşə girməyib İsfahandan çəkilirlər. Nadir
təntənəli şəkildə şəhərə girir və öz əlləri ilə
Səfəvi tacını şah Təhmasibin başına qoyur.
Üstündən bir qədər keçəndən sonra Nadir
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öz qoşunlarını əfqanları təqib etməkdən ötrü Fars vilayətinə göndərir. Qaçaqaçda Əşrəf öldürülür və
bu da döyüşün taleyini həll edir. Ölkənin şərqi tamamilə təmizlənir. İndi qarşıda yalnız Azərbaycanı və
onun yaxınlığındakı torpaqları Osmanlı türklərindən azad etmək qalırdı. 1731-ci ildəki hərbi əməliyyatlar nəticəsində Nadirqulu xan osmanlıları əzərək Azərbaycanı, Həmədanı və Kirmanşahı azad edir.
Osmanlılar yalnız Arazdan şimalda qalırlar.
Təhmasib özünün zəifləmiş nüfuzunu bərpa etməkdən ötrü həmin əyalətləri şəxsən azad etmək
qərarına gəlir. Ancaq məğlub olaraq, 1731-ci ildə ölkə üçün biabırçı bir sülh müqaviləsi (Kirmanşah
müqaviləsi) bağlayır. Həmin müqaviləyə əsasən, Araz çayının şimalındakı bütün ərazilər, eləcə də Kirmanşahın bir sıra əyalətləri osmanlılara verilirdi.

Nadirqulu xan müqaviləni tanımaqdan imtina edir və qədim türk ənənələrinə görə, xan və əyanların qurultayını çağırır.
Qurultay şah Təhmasibi taxtından salaraq, onun III Şah Abbas
adlandırılan səkkiz aylıq oğlunu şah elan edir. Faktiki olaraq, bütün hakimiyyət Nadirin əlində cəmləşir. Bundan sonra Nadir iki
il ərzində bir-birinin ardınca qazandığı parlaq qələbələrlə bütün
Azərbaycanı və Şərqi Gürcüstanı osmanlılardan təmizləyir.
A.Bakıxanovun yazdığına görə, Nadirqulu xanın sərkərdəlik istedadı Gəncənin mühasirəsi zamanı özünü daha parlaq bir
tərzdə göstərmişdi. O zaman Gəncədə osmanlıların qarnizonu
otururdu. Mühasirə tamam daralsa da, qarnizon Abdulla paşadan
kömək gələcəyi ümidi ilə təslim olmurdu. Abdulla paşa Qarsda
idi və özünün vədləri ilə mühasirədəkilərə verirdi. Nadir qoşunların bir hissəsini Gəncə qapısında qoyaraq, 15 minlik döyüşçü
götürüb, Dağıstan yolunu bağlayır və Qars üzərinə hücuma keçir. Abdulla paşa öz sərkərdəlik məharəti ilə ad çıxarmış Nadirlə
döyüşə girməkdən boyun qaçırır və qalaya girib, uzunmüddətli mühasirəyə hazırlaşır. Hadisələri sürətləndirmək məqsədi ilə
Nadir belə bir fənd işlədir: gecənin birində mühasirəni götürüb
tələsik geri çəkilir. Aldanmış Abdulla paşa 100 minlik qoşunu
ilə qaladan çıxaraq, Nadiri İrəvana qədər təqib edir. Üçmüədzinin cənub-qərbində qəflətən qoşunu geriyə döndərən Nadir
osmanlılarla ölüm-dirim savaşına girir. Qəfləti döyüş osmanlı qoşununda vahimə yaradır və Nadirqulu xan bu dəfə də tam
qələbə qazanır. Bundan sonra İrəvan qalası və Tiflis qalasındakı
osmanlı qarnizonları ona döyüşsüz təslim olurlar. 1735-ci ilin
sonlarına doğru Qafqaz osmanlı ordularından tamamilə təmizlənir ki, bunu da Nadir şahın böyük qələbəsi hesab etmək olar.
Burada yerli əhalinin osmanlı türkləri ilə mübarizədə Nadirqulu
xana göstərdiyi yardım da qeyd olunmalıdır. O da qeyd edilməlidir ki, sonradan həmin əhali Nadirin özünə qarşı çıxmışdır. Və
həmin mübarizədə gələcək müstəqil Azərbaycan xanlıqlarının
əsası qoyulmuşdu. Nadirqulu şahın tabeçiliyindən ilk çıxan belə
müstəqil xanlıq Şəki xanlığı olmuşdu. 1735-ci ildə bağlanmış
Gəncə müqaviləsinə görə, Rusiya hələ I Pyotrun tutduğu Bakı
və Dərbənd şəhərlərini bu şərtlə güzəştə getmişdi ki, Nadir Osmanlı ilə mübarizəsini dayandırmayacaq və onunla separat sülhə
girməyəcəkdi. Lakin Nadirqulu xan bu şərtləri pozur və 1736-cı
ildə Osmanlı İmperiyası ilə sülh sazişi imzalayır. Sazişə görə, Türkiyə 1722-ci ilə qədər Səfəvilər dövlətinə məxsus olmuş bütün torpaqları Nadirə qaytarır. Yalnız həmişə sünni Türkiyəyə meyli ilə seçilmiş
Dağıstan xalqları itaət göstərmirlər. Nadir əz qoşunlarını Dağıstana yeridir, böyük əziyyətlə Qazıqumuğa qədər gedir və geri qayıdır. Yeni əldə olunmuş Azərbaycan vilayətlərinin hökmranlığı Nadirin qardaşı
İbrahim xana tapşırılır.
Uzun illər ərzində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın geniş hüdudları inzibati qaydada bir şəxsin idarəsinə verilir. Artıq Səfəvilər dövlətinin sərhədləri demək olar ki, tamamilə bərpa edilir və qarşıda onun
dağılmış təsərrüfatını dirçəltmək vəzifəsi durur.
Köhnə Səfəvi sülaləsinin nümayəndələri artıq feodal əyanları və xalq arasında öz nüfuzlarını tama-
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milə itirmişdilər və ölkəni dağıntıdan xilas etmək
iqtidarında deyildilər. Nadir öz nöqteyi-nəzərindən
yeganə doğru yola əl atmaq – taxt-tacın həqiqi sahibi olmaq istəyir. Bundan ötrü o yenidən qədim türk
qaydasına görə, Muğan düzündə qurultay, (bu dəfə
böyük qurultay) çağırır. Bu qurultaya hərbi, mülki
və dini əyanları, şəhər və kənd başçılarını yığır. Buraya 100 minə yaxın adam toplanır. Bunlardan ötrü
məscid və bazarlar da daxil olmaqla ağac və qamışdan 12 min müvəqqəti tikili salınır. Novruz bayramı
günü, 1736-cı ilin 21 martında Nadirqulu xan qu-
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rultaya iştirakçılar arasından yeni şah seçmək təklifi verir. Sözlərini bununla əsaslandırır ki, III Şah
Abbas hələ ki, uşaqdır, Nadir özü isə işləməkdən
yorulub və hakimiyyətdən imtina edir.
Azərbaycanın hərbi elitası – qızılbaşlar öz
yüksəlişləri üçün Səfəvilərə minnətdar idilər və
buna görə də hakimiyyət sülaləsinin dəyişməsinin əleyhinə idilər. Ancaq öz etirazını açıq şəkildə
yalnız Qarabağ və Gəncə bəylərbəyisi Uğurlu xan
Qacar bildirir ki, o da sonralar bunun müqabilində
öz malikanələrinin böyük bir qismini itirmiş olur.

kəmləndirir və onun hərbi dühası həmişə onun
köməyinə çatır. Yer üzündə onun qədər parlaq
hərbi qələbələr qazanmış sərkərdələri barmaqla
saymaq olar. Nadir şah yürüşlərə çıxmaqla həm də
ölkənin iqtisadiyyatını dirçəltmək, hakimiyyətdəki
sülalə dəyişikliyindən narazı qalan qızılbaş əyanlarını varlandırmaqla onları öz tərəfinə çəkmək

Onun hakimiyyətində bircə Gəncə saxlanır və rütbəsi də Gəncə bəylərbəyi adlandırılır, qacarların
çox hissəsi isə Xorasana sürgün edilir. Şah elan
olunması məsələsi ortaya çıxanda, Nadir özünü
zahirən elə göstərir ki, guya yorulub, doğrudan da
şahlığı istəmir, qurultay az qala yalvarıb onun razılığını alır və tacqoyma mərasimi keçirilir. Hətta
bu münasibətlə qurultay iştirakçılarına erməni və
gürcü millətindən olan qul və kənizlər bağışlanılır.
Nadir şah türk məişəti mühitində formalaşmışdı.
Azərbaycan türkcəsi onun ana dili idi. Nadir şah
bu dildə danışırdı, hətta sonralar hərbi yürüşləri
zamanı sərkərdələri ilə Azərbaycan türkcəsində
ünsiyyətdə olması, Nadir şaha Azərbaycan türkcəsində nəzm əsərlərinin həsr edilməsi haqqında
mənbələrdə çoxlu sayda faktlar vardır. Nadir şah
hakimiyyətə gələndən sonra bölgədəki türk mühitinin möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər görüldü və göstəriş verildi ki, iki min əfşar Urmiyadan
Əbivərdə köçürülsün.
Hakimiyyətin həqiqi sahibi olandan sonra
da Nadir şah öz mövqeyini müharibələrlə möh-

məqsədi güdürdü. 1737-ci
ildə Nadir şah
üsyana qalxmış əfqanlara
qarşı çıxış edir
və həm Heratı,
həm də Qəndəharı tutur. Sonra o, qaçqın
əfqanlara sığınacaq verən
Hindistana hücum çəkir.
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Məhəmməd şah Nadirin təklifinə əhəmiyyət vermədikdə, Nadir Hindistana doğru hərəkətə
başladı. Hindistan sərhədinin 74 km-də Mank adlı
yerdə əfqan qaçqınlarını darmadağın etdi. Nadirin
göndərdiyi elçinin Məhəmməd şah qayıtmasına
izin vermədi. Nadir bundan qəzəblənib, 1738-ci
ilin yazında Qəznə və Kabul (həmin vaxt bu ərazi Hindistanin tərkibində idi. Hərəkətə keçdi. Nadir hind imperatorluğunu tutmaqla əfqanlara bir
də - fəlik qulaqburması vermək və öz ordusunu,
İranın iqtisadiyyatını qüvvət - ləndirməklə, gələcəkdə özbəklərdən və əfqanlardan qüdrətli qoşun
toplayıb Osmanlı dövlətinə hücum etmək niyətində idi. 1738-ci ilin 14 iyununda Nadirin qoşunları
Qəznəyə çatdı. Oradan Kabula keçdi. Kabul xanı
Nəsir xan Dehlidən kömək istədi. Lakin onlardan
heç bir kömək gəlmədi. Tezliklə Kabul təslim oldu
və Nadirin qoşunu Hindistanın paytaxtı Dehliyə
doğru hücuma başladı. Onu da vurğulayıram ki,
Nadir şah Məhəmməd şaha bir neçə dəfə müraciət

62

etsə də, Məhəmməd şah ona cavab verməmişdi.
Nadir də bu soyuqqanlılıqdan sonra Məhəmməd
şahın üzərinə hücum etmək qərarına gəlimişdi.
Tezliklə Pisəvər, Lahor əyalətləri Nadir tərə fin
dən zəbt olunur. Nadirin ordusu çətin dağ aşırımlarından, çaylardan keçərək, Yəminabadın, Abadı,
Kəşmiri, Xornalı və Hindistanın başqa şəhərlərini
ələ keçirtdi. Nadirin qoşunları müqavimət görmədən Karnala (Dehlinin şimal-qərbində) qədər gəlib
çıxır və 1739-cu ilin 24 fevralında Böyük Moğol
sülaləsindən Məhəmməd şahın ordusunu darmadağın edərək, martın 20-də Dehlini tutur. Böyük Moğol dövləti üzərinə pulla altı milyon rupilik, qiymətli daş-qaşla 500 milyon rupilik xərac qoyulur.
Alınmış hərbi qənimət 700 milyon rupi dəyərində
hesablanırdı. Bunun böyük bir hissəsi Kelata aparılır və Nadir qəniməti ölənəcən burada saxlayır.
Əvvəllər qayda belə idi ki, qiymətli daşlar qızılbaşlar arasında bölüşdürülürdü, Nadir bu dəfə həmin qaydanı pozur və daş-qaşı özünə götürür. Bu
da döyüşçülər arasında narazılıq doğurur. Ödəncin
həmin qismində dünyanın ən iri brilyantı sayılan “kuhi-nur” (“nur dağı”) adlanan daş da vardı.
Başqa məşhur qiymətli daşlar da az deyildi.
Nadir şah Hindistan səfərindən qayıdıb Heratda bir neçə gün qalıb istirahət etdikdən sonra,
1740-cı ilin yazında Türküstana doğru yürüşə
başladı. Nadirin Türküstana yürüşü yerli xalqlar
tərəfindən çox sevinclə qarşılandı. Hətta bəzi qala
qapıları yerli insanlar tərəfindən Nadirin qoşunlarının üzünə açılırdı. Nadirin əzəməti və qurduğu
dövlətin ənənələri Orta Asiya Türküstan ərazisində
olan parçalanmış xanlıqlara bir nümunə idi. Nadir
imperiyasının ərazisindəki ciddi qayda-qanunlar
onlar üçün bir nü- munə idi. Həmçinin həmin dövrdə Rusiya dövləti Türküstanı, Buxaranı və ətraf
əraziləri ələ keçirtmək niyyətində idi. Nadir şah da
Rusiyanın bu niyyətlərinin qarşısını almaq üçün
Türküstana girməyi qət etdi. Və tezliklə Bərx qalasını, Türküstan ərazisini, Buxaranı Nadirin qoşunları ələ keçirtdi. Hətta Nadir Amudəryanı keçmək
üçün 1100 ədəd kiçik gəmi düzəltdirmişdi. Həmin
gəmilərin hər birinin 3 tona qədər yük götürmək
imkanı var idi. Tezliklə Nadirin qoşunları 1740-cı
il avqustun 20-də Kərki məntəqəsinə daxil oldular.
Burada Nadirə məlumat verdilər ki, Türkmən və
Özbək tayfaları Cərcoda toplaşıb ona müqavimət

göstərmək istəyirlər, lakin Nadir şahın qoşunlarının yaxınlaşdığını eşidib, özbək və türkmən qoşunları qaçıb dağılışdılar. Tezliklə bütün Türküstanı
Nadir şah öz imperiyasına birləşdirdi. Türküstan
xanı Əbülfəz Əmir Teymura məxsus olan qılıncı,
Çingiz xana məxsus olan dəbilqə və zirehi və çoxsaylı hədiyyələri, eyni zamanda bütün xəzinəsini
Nadir şaha hədiyyə etdi. Nadir də öz növbəsində,
Hindis - tandan gətirdiyi qiymətli hədiyyələrdən
Əbülfəz xanı və digər ona tabe olan əyyanları mükafatlandırdı. Əbülfəz xan ilə barışıq sazişi əldə
edildikdən sonra Nadir şah Əbülfəz xanı yenidən
Türküstan xanı elan etdi. 1740-cı il oktyabr ayın
17-də Türküstanın şahlıq tacını ona qaytardı. Türküstanın bütün vilayətlərinə fərman göndərildi.
Nadir şaha itaəti qəbul edən yerli hakimlər öz vəzifələrində saxlanıldı. Əbülfəz xan ona göstərilən
bu iltifatın əvəzində qızlarından birini Rzaquluya, birini isə Əliqulu xana ərə verməyi ehtiva etdi
(Tarixdə bu da məlumdur ki, Əbülfəz xanın qızını
almaqdan Rzaqulu xan imtina etdikdə, qohumluğuna söz verdiyinə görə Nadir şah belə olan halda
onun qızı ilə özü nikaha girdi). Nadir şah Əbülfəz
xanın Türküstanın yenidən xanı seçilməsi ilə bağlı
da təmtəraqlı ziyafət təşkil etdi. Tezliklə Buxara,
Səmərqənd istiqamətində olan ərazilər də könüllülük əsasında Nadirin hakimiyyətini qəbul etdilər.
Nadir şah tezliklə Xivədə, Xarəzmdə öz hakimiyyətini bərqərar etdi. Az bir müddət ərzində həmin
ərazilərdə idarəçilik məsələlərini tənzimlədi. Xeyli
sayda qoşun topladı və yenidən Kelata geri çəkildi.
Kelatda özünə böyük bir məqbərə tikilməsi üçün
göstəriş verdi. Tezliklə Kabul ətrafını tamamilə öz
nəzarətinə keçirtdi. Birmənalı olaraq artıq əfqan
tayfalarının aramsız hücumlarının qarşısı alındı.
Nadir şahın Türküstana hərbi yürüşünün bir səbəbi də Türküstanı, Buxaranı, Daşkəndi, Səmərqəndi
tutduqdan sonra Çinə hücum edib, Çin dövlətində
olan türk- uyğur tayfalarını da öz əraziləri ilə birləşdirmək idi. Bu plan hə - ya ta keçirildiyi təqdirdə
Nadir şahın böyük bir Turan imperiyası yaratmaq
niyyətində olduğu bəlli olurdu. Həmçinin Rusiya
dövlətinin şimal-şərq sərhədlərinə doğru irəliləməsinin qarşısını almaqdan ötrü Türküstana girməyi
qətiləşdirdi. Hindistan yürüşünün yorğunluğunu
çıxartmadan iki ildən çox uzaq düşdüyü ölkəsinin
daxili problemlərinə lazımi vaxt ayırmadan, hətta

çox sevdiyi qardaşı İbrahim xanın qisasını almaq
üçün Dağıstana hücum etmədən Türküstana yürüşün başlanmasının əsas səbəbləri Rusiya imperiyasının Orta Asiyaya hücumlarının qarşısını almaq
idi. Nadir Buxara istiqamətində hücuma keçib İlbas xanın güclü müqavimətinə rast gəldi, lakin İlbas xan da Nadir şahın qoşunlarına tab gətirməyib,
ona təslimoldu. İlbas xanı da Nadir şah əfv edib,
onu Xarəzm hakimi saxlamaq istədi, lakin İlbas
xan onun elçilərini qətlə yetirdiyinə görə İlbas xanı
və onunla birgə 20 əyyanın öldürülməsini əmr etdi.
Nadir şah Çingiz xanın nəslindən olan Məhəmməd
xanın nəvəsi Tahir xanı Xarəzmə hakim təyin etdi.
Qazax valisi Əbülxeyr də Xivəyə gəlib Nadir şaha
təslim oldu. Tezliklə bütün Orta Asiyanı Nadir öz
imperiyasına qata bildi. Rus qoşunlarının bura girməsinin qarşısını aldı.
Nadir şahın Dağıstana hərbi yürüşü Nadir
şah Hindistanı və Orta Asiyanı fəth etdikdən sonra
Məşhədə qayıtdı. Daxili idarəçilik və qoşunların
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nizamlanması ilə məşğul oldu. Türküstanın fəthindən sonra qardaşı İbrahimin qisasını almaqdan ötrü
Dağıstana yürüş etməli idi. Həmçinin bu yürüş İbrahim xanın qisasının alınmasından başqa Dağıstan ərazisini və rus qoşunlarının da Şimali Qafqaza
girməsinin qarşısını almaq idi. Rzaqulu Mirzə ilə
İmamqulu Mirzəni Nadir şah özü ilə Dağıstan yürüşünə apardı. Tutduğu ölkələrdə silahlı qarnizonlar saxlayan Nadir 1741-ci ildə Dağıstan üzərinə
yeriyir. Məsələ burasında idi ki, Nadir Hindistanda
ikən dağlılar tabeçilikdən çıxmışdılar. Üstəlik onların dəstələri tez-tez Dərbənd və Şamaxı, Kaxetiya və Car-Balakən vilayətləri üzərinə hücuma
keçirdilər. 1738-ci ildə Manik kəndi yaxınlığındakı döyüşdə Nadir şahın qardaşı İbrahim xanın
qoşunları dağlıların birləşmiş orduları tərəfindən
məğlubiyyətə uğradılmış, İbrahim xan və Gəncə
bəylərbəyi Uğurlu xan Qacar öldürülmüşdü.
Nadir şah özü də Dağıstanda inadlı müqavimətlə qarşılaşır. Lakin hər halda 1743-cü ilin əvvəllərində bir neçə qələbə qazanır. Görünür, Nadir
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Dağıstanda üzləşdiyi çətinliklərdən sonra özünü
sındırmamaq üçün üzərində öz adı həkk olunmuş
pul da buraxdırır. Lakin hər halda o, Dağıstandan
geri çəkilməli olur.
Dağıstanda zəifləmiş nüfuzunu bərpa etmək
məqsədi ilə Nadir şah vaxt itirmədən Türkiyə ilə
müharibəyə girir. Burada döyüşlər ərəb İraqını ələ
keçirmək üçün aparılır. Lakin bu dəfə də döyüşlər gah bu, gah da o biri tərəfin üstünlüyü ilə keçir
və qələbə qazanılmır. Bir səbəb də bu idi ki, Nadir
öz əleyhinə qalxmış üsyanları yatırmaqdan ötrü
qoşununun bir hissəsini İrana və onun ətrafındakı
ölkələrə göndərmişdi. 1746-cı ildə Nadirin Osmanlı İmperiyası ilə bağladığı sülh müqaviləsinə görə,
köhnə sərhədlər saxlanılırdı. Elə bu illərdə Nadir
şah Bəhreyn, Oman və Maskat üzərinə yürüşlər də
keçirir. Ölkənin paytaxtını talan edilmiş İsfahandan Məşhədə köçürür və bu şəhərin yaxınlığındakı
dağın başında özünə Kelat adlı bir qala (Kelat qalası) qurdurur. Nadir xəzinəsini burada saxlayırdı.
Qalanın tikilməsi ağlagəlməz çətinliklər yaradır.

Azərbaycan kəndliləri buraya 10 tonlarla ağırlıqda
mərmər təbəqələr gətirirdilər.
Eyni zamanda Nadir şah Fars körfəzində və
Xəzər dənizində donanma yaradılması işinə başlayır və ordusunu yenidən qurmaq fikrinə düşür. Hər
iki məqsədlə Avropa ölkələrindən mütəxəssislər gətirilir. Onun ordusunda artilleriya və tüfəngçilər ağır
muşketlərlə silahlanmış piyada döyüşçüləri mühüm
yer tuturdu. Yeni toplar, mortiralar (qısa lüləli toplar) və nüvələr tökməkdən ötrü Mərvdə möhkəmləndirilmiş mərkəz yaradılmışdı. Artilleriya və top
sınaqları, topçu və artilleristlərin hazırlığı burada
keçirilirdi. Bütün bunlar Nadir şahın gələcək qələbələri naminə edilirdi. Onun geniş planları vardı.
O, Xəzər dənizi boyundakı bütün torpaqları zəbt etmək, Çini də tutmaqla nəhəng bir dövlət yaratmaq
arzusunda idi. Ancaq onun planları həyata keçmədi.
Onun apardığı mərkəzləşdirmə siyasəti feodal əyanlarının maraqlarına toxunurdu. 1741-ci
ildə Mazandaran meşələrindən keçərkən, Nadirə
sui-qəsd olur. Bundan sonra Dağıstandakı uğursuzluqlar və 1743-1747-ci illərin üsyanlar dalğası
başlayır. Bütün bunlar Nadir şahı qəzəbləndirir və
o, kütləvi cəza tədbirlərinə başlayır.
Hicri-qəməri tarixi ilə 1160-cı il Cəmadül-Sani ayının 11-i axşamı (bazar gecəsi, 1747ci ilin iyun ayının 20-də) Xəbuşan yaxınlığındakı
Fəthabadda qurulan düşərgədə Məhəmməd bəy
Qacar İrəvani, Musa bəy Əmirli Əfşar, Qoca bəy
Kəndirli Əfşar, Saleh xan Qırxlının, keşikçibaşı
Məmmədqulu xan Əfşarın və bir sıra digər keşikçilərin dəstəyi ilə gecəyarı Nadir şahın çadırına
daxil oldular. Nadir şah həmin gecə arvadlarından
Məhəmməd Həsən xanın qızı Sitarənin (Cukinin)
çadırında yatmışdı. Qətlçilər Nadirin hansı çadırda
yatdığını öyrənib, gözətçini boğdular və Sitarənin
çadırına daxil oldular və Nadirin üzünü gördükdə
qorxu onları elə bürüdü ki, onlar qapıdan içəri girməyə cəsarət etmədilər. Amma Məmmədqulu xan
və Saleh xan çadırı xəncərlə cırdılar və bir neçə
nəfər içəri daxil oldu. Nadir şah yerindən atılıb,
Saleh xanı görən kimi onu söydü. Qılıncı çəkib
onu qovdu və onlardan ikisini qılıncı ilə vurdu. Bu
vaxt ayağı çadırın ipinə ilişib yıxıldı. Ayağa qalxana qədər Saleh xan onun kürəyinə bir qılınc vurdu.
Bu zaman Məhəmməd xan Qacar gəlib əzəməti
göylər qədər olan, qüdrəti aləmə sığmayan Nadir

şahı qətlə yetirdi.
Mənbələrin və tarixi ədəbiyyatın araşdırılması bütün aydınlığı ilə sübut edir ki, Nadir şah orta
əsrlər hərb tarixinin ən parlaq simalarından biridir.
O, bəşər tarixinin Makedoniyalı İsgəndər, Əmir
Teymur kimi sərkərdələrinin Asiyadakı uğurlarını
təkrar edərək özünə Asiyanın sonuncu böyük fatehi kimi bir ad qazanmışdı. Bu insanın heyrət doğuracaq fəaliyyəti elə indinin özündə də hərb işinin
davamçılarının heyranlıqla öyrəndiyi və müraciət
etdiyi qiymətli bir mirasdır. Nadir şah fatehlik və
sərkərdəlik əzəməti ilə hərbə yeni məzmun gətirən
bir şəxsiyyətdir. O, məğlubedilməzlik simvoluna
çevrilməklə hərbi peşəkarlığı ən yüksək zirvəyə
çatdıra bildi. Nadir şah üçün mümkünsüz olan bir
hərbi tapşırıq yox idi. Hətta insan zəkasının təsəvvür edə bilməyəcəyi qərarları qəbul edərək onların
icrasında çox böyük məharət, ustalıq və əzmkarlıq
nümayiş etdirən Nadir şah müasirləri üçün əlçatmaz olanməqsədlərə çox asanlıqla çatırdı. Məhz
bunun nəticəsi idi ki, Nadir şah Səfəvi dövlətinin
az qala yarıya qədər əldən getmiş ərazilərini geri
qaytardı, Yaxın Şərqi öz imperiyasına qatmış Osmanlı dövlətinin hərb maşınının qarşısını saxladı,
sürətlə güclənməkdə olan Rusiya dövlətini onunla
hesablaşmağa məcbur etdi, Hindistanı, Əfqanıstanı və Türküstanı fəth etdi və özünün yeni imperiyasını yaratdı.
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eyx Məhəmməd Xiyabani 1879-cu ildə Təbriz şəhəri yaxınlığında
yerləşən Xamnə qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, Xamnədəki məktəbi bitirdikdən sonra Mahaçqalada ticarətlə məşğul olan atası Hacı
Əbdülhəmidin yanına getmiş, az müddətdən sonra Təbrizə qayıdaraq din elmlərini öyrənməyə başlamışdır. Xiyabani Təbrizin tanınmış ruhanisi Əngəcinin yanında oxumuş, onun ən görkəmli tələbələrindən olaraq, müctəhidlik dərəcəsinə yüksəlmişdir.

Bundan əlavə, Xiyabani nücum,
heyət və hesab elmlərini məşhur münəccim Mirzə Əbdüləlinin yanında mənimsəmiş, kəlam - islam fəlsəfəsi və ədəbiyyat
üzrə məşhur alim olmuşdur. Şeyx Məhəmməd Xiyabani fəsahətli və gözəl danışığı
ilə Təbriz əhalisinin hüsn - rəğbətini qazanmış, Təbrizdə məşhur ruhani və inqilabçı Siqətülislamın tövsiyəsi ilə Xiyaban
məhəlləsində Hacı Kərim xan məscidində
imam və vaiz olmuşdur.
Xiyabani öz çıxışlarında insan
hüququndan və azadlıqdan danışaraq, Təbriz əhalisinin dünyagörüşünü inkişaf etdirir və həmişə deyirdi: “Haqqı verməzlər,
haqqı almaq lazımdır”. Həqiqətdə Xiyabani minbəri azadlıq və demokratiyanı yaymaq üçün təbliğat kürsüsünə çevirmişdir.

1907-1911-ci illərdə Xiyabani İran totalitar və şahlıq rejimi əleyhinə hərəkatda fəal
iştirak etmiş və mücahidlər sırasında mübarizə aparmışdır. İctimaiyyun-amiyyun
sosial-demokrat partiyası onun elmi və
ictimai cəhətdən yüksək dərəcəyə malik
olmasını dərk edərək, Azərbaycan əyalət
əncüməninə üzv seçmişdir. Xiyabani
Azərbaycan tarixində ən ağır və böhranlı zamanda inqilabi hərəkata qoşulmuş,
həm daxili irticaçı qüvvələr, həm də xarici
dövlətlər: Rusiya, İngiltərə, Almaniya və
Osmanlı dövlətləri əleyhinə fəal mübarizə
aparmışdır. O, Güney Azərbaycan və İran
tarixində ilk dəfə Demokrat Firqəsini və
demokratik rejimi yaratmışdır. Hətta, xarici tarixçilərin fikrincə, onun başçılıq etdiyi demokrat rejimi dövründə, qısa olsa

Məhəmməd
Xiyabani
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da, Təbriz əhalisi bu kimi rifah və əmin-amanlıq
görmüşdür.
İrandakı məşrutə rejiminə bir neçə zərbələr
endirilmişdir.
• Birincisi, 1907-ci ildə məşrutə qanunu imzalandıqdan sonra Müzəffərəddin şahın yerində
oturan Məhəmmədəli Mirzə rus çar hökumətinin
köməyi ilə məşrutəni aradan aparmağa çalışdı.
• İkincisi, çar hökuməti ilə İngiltərə arasında
1907-ci il müqaviləsi bağlandı. Bu müqavilə üzrə
İran iki nüfuz məntəqəsinə bölündü: şimalda Rusiya və cənubda İngiltərə hökm sürdülər.
• Üçüncüsü, rus kazakı Lyaxov İran Məclisini top atəşinə tutdu.
• Dördüncüsü, Məhəmmədəli Mirzə və daxili irticanın təhriki ilə rus kazakları Təbrizdə ümumi
qırğın və faciə törətdilər.
• Axirincisi, çar hökuməti 1907-ci ildə bağladığı müqaviləni İran hökumətinə qəbul etdirmək
üçün ona ultimatum verdi.
Xiyabani Tehranın Səbzə meydanında böyük
mitinq təşkil edərək, müqavilə bağlayan dövlətlər
və onu qəbul edən İran hökumət başçıları haqqında
kəskin çıxışlar etdi. Tehranın polis başçısı Yeprem
onu tutmaq istədisə də tapa bilmədi. Xiyabani Tehrandan Məşhədə, oradan Aşqabad və Bakı yolu ilə
Mahaçqalaya getmiş, az müddətdən sonra Təbrizə
qayıtmışdı.
Xiyabani 2-ci Məclis dövründə vəkil olduğu zaman Tehranda təşkil edilmiş iran Demokrat
Partiyasının üzvü olmuşdur. Xiyabani Təbrizə qayıtdıqdan sonra Təbrizdə Güney Azərbaycan Demokrat Partiyasını təşkil etmiş və gizli fəaliyyətə
başlamışdır. 1917-ci ildə Rusiyada inqilab olan
zaman Güney Azərbaycan Demokrat Firqəsi açıq
fəaliyyətə başlamış, 1917-ci il aprelin 9-da “Təcəddüd” qəzetinin ilk sayı nəşr edilmiş və aprelin
30-da Xiyabaninin “Həqiqət nur saçacaqdır” başlığı ilə ilk məqaləsi çıxmışdır. Orada o deyirdi: “Artıq məşrutə qanunlarını icra etmək vaxtı gəlib çatmışdır. Həqiqəti açıq demək lazımdı”. Xiyabaninin
2-ci məqaləsində deyilirdi: “Dünyada ən mürtəce
və totalitar dövlət olan çar rusiyası artıq dağılmışdır. İndi İran xalqları qanı hesabına alınmış məşrutə
qanununu qoruyub icra etməlidir”. Xiyabani məşrutə qanununa uyğun seçkilərin həyata keçirilməsini tələb edirdi. Uzunmüddətli böhrandan sonra
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üçüncü məclisə İranın digər nöqtələrindən vəkillər
seçilmiş, lakin Azərbaycanda hakim olan Eynüd
Dövlə və mürtəce dairələr seçkilərdə təxribat törədərək, seçki vərəqələrini cırmışdır. Buna görə də
Məclisin bu dövründə Azərbaycan vəkilləri iştirak
etməmiş, Məclisin 3-cü dövrü ancaq 39 gün davam
edib, uzun sürən böhran dövrü başlanmışdır. Xarici
dövlətlərin əlaltısı olan Rzazadə kimi provokatorlar məşrutə və Azərbaycan Demokrat Firqəsi əleyhinə təşəbbüs yeritməyə başladılar. 1918-ci ildə
Azərbaycan Demokrat Firqəsi olduqca mürəkkəb
vəziyyətdə fəaliyyətini davam etdirdi. O zaman rus
qoşunları inqilab nəticəsində İrandan çıxarıldılar.
Ruslar boşaldan yerləri ingilis qoşunları tutdular.
Rzazadə kimi ingilis casusları Təbrizə göndərildi. Digər tərəfdən, Almaniya ilə müttəfiq olan
Osmanlı dövlətinin qoşunları şimal-qərb tərəfdən
Azərbaycana soxuldular. Bundan əlavə, Urmiyada
aysor və erməni silahlı dəstələri bütün şəhəri və
bazarı yandırdılar.
Müstəqillik uğrunda mübarizə aparan xalq
birinci növbədə ölümə hazır olmalıdır. Qorxu millətin, azadlığın və bəşəriyyətin əsaslarını pozursa,
əksinə igidlik həmin əsasları sarsılmaz edir, qoruyur və möhkəmləndirir. Xalqın hüququnu qəsb etmiş adamlara rəhm etmək kütləyə xəyanətdir. Biz
Azərbaycan xalqının sədaqətini, İranın səfalət və
fəlakətdən xilas olmasını istəyirik. Hər bir millətin
şərafətinin birinci şərti onun istiqlalıdır. Bir məsləkli iki adam qardaş kimidir.
1919-cu ilin avqust ayında Xiyabani və sirdaşları İsmayıl Növbəri, Hacı Məhəmmədəli Badamçı Osmanlı qoşunları tərəfindən həbsə alındılar. Bu qoşunlar Təbrizi tərk etdikdə onları da
özləri ilə apardılar. 1919-cu ildə ingilislərlə Vüsuqüddövlə arasında 1907-ci il müqaviləsini əvəz
edən bir müqavilə bağlandı. Azərbaycan Demokrat
Firqəsi bu müqavilə əleyhinə kəskin mübarizəyə
başlayıb, bəyannamə nəşr etdi. Bəyannamədə deyilirdi: “İran dövlət başçıları məşrutə qanunlarını
ləğv edirlər, xalqın tələbatını qəbul etmirlər”. Bəyannamədə xəbərdarlıq edilir ki, biz qiyam odunu
bütün İranda alovlandıracağıq. Azərbaycan Demokrat Firqəsi daha kəskin taktika qəbul edərək
Tehran hökumətinə qarşı daha ciddi mübarizəyə
başladı. Nəticədə Tehrandan Təbrizə göndərilmiş
Biorink və yoldaşları geri qaytarıldı. Təbriz haki-

minin müavini Əminülmülk və
maliyyə rəisi Tərcümanüddövlə
Azərbaycandan gedib, Demokrat Firqəsi tərəfindən inanılmış,
pak şəxsiyyət təyin edildi. 1920ci ilin may ayında Təbrizdə Demokrat Firqəsinin rəhbərliyi ilə
böyük mitinq təşkil edildi. Mitinqdə imperialistlərin və İran
irticaçı qüvvələrinin əleyhinə
mübarizəni daha gücləndirməyə
çağırdılar. Bu mitinqdə iştirak
edənlər təklif etdilər: “Azərbaycan bütün İran tarixi boyu
həmişə azadlıq uğrunda qabaqcıl olmuşdur. Bu münasibətə
görə də onun Azərbaycan əyaləti yerinə “Azadistan” (azadlıq
sevən) adlanması daha düzgündür”. Bu təklif mitinq iştirakçıları tərəfindən qəbul edilmişdir.
Bu mitinqdən sonra qiyam hərəkatı Azərbaycanın digər şəhərlərinə: Zəncan, Marağa, Miyanə, Əhər, Xoy və daha
sonra Ərdəbilə də yayıldı. 1920ci il 22 iyunda Azərbaycan Demokrat Firqəsi ümumi səslə milli hökumətin quruluşu haqqında
qərar qəbul etdi və Şeyx Məhəmməd Xiyabani
milli hökumətin sədri seçildi. 1920-ci il iyunun
22-də hökumət başçısı kimi Xiyabani Alaqapıya
köçdü. Bu, Güney Azərbaycan tarixində yaranmış
ilk demokratik milli hökumət idi. “Azərbaycan”
sözü yerinə bütün lövhələrdə, dövlət vərəqələrində
“Azadistan əyaləti” yazıldı. Xiyabaninin əleyhinə
olan bir sıra şəxslər, o cümlədən doktor Zeynalabdin xan, Mirzə Bağır İtəliə, Hüseynağa Fişəngçi (“Təbriz” qəzetinin redaktoru), Sultanzadə və
başqaları qiyam əleyhinə fəaliyyətə başlayıb gizlincə Eynüddövlənin yanına gedirdilər. Digər bir
dəstə isə alman “Kart Vispço” təşkilatının əlaltısı,
“Kilidi-nicat” qəzetinin redaktoru Q.Rzazadənin
rəhbərliyi ilə Sosial-demokrat partiyası ünvanı altında Azərbaycan Demokrat Partiyası əleyhinə fəaliyyət göstərməyə başladı. Təbrizin vəziyyətini öyrənmək üçün buraya gəlmiş İngiltərə siyasi idarə

rəisi Xiyabani ilə görüşərək onunla söhbətləşmiş
və Azərbaycanın tələblərinin nə olduğunu soruşmuşdur. Xiyabani demişdir: “Azərbaycan İranın
ayrılmaz əyalətidir. Azərbaycan əhalisi öz qanları
bahasına aldıqları konstitusiyanın icrasını və əməldə məşrutə rejimini qoruyub, bütün ölkədə islahat
aparılmasını istəyir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, 1941-ci ildə “Azərbaycan Cəmiyyəti”nin və 1945-ci ildə Azərbaycan
Demokrat Firqəsinin də istədiyi bundan ibarət idi.
Azərbaycan Demokrat Firqəsi məşrutə qanununda qeyd edilmiş əyalət, vilayət, şəhər və kənd əncümənlərini həyata keçirmək və İran çərçivəsində
muxtariyyət əldə etməyi qarşısına məqsəd qoymuş,
qiyam qələbə çaldıqdan sonra gələcəkdə İranın
respublika və Azərbaycanın İran daxilində muxtar ərazi olması fikrini irəli sürmüşdür. Xiyabani
1919-cu ilin sentyabrında demişdir: “Biz istəyirik
ki, ölkədə həqiqi millət hökm sürsün, müəssisələr
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və idarələr milli olsun”. O demişdir: “Hələlik bizdə məşrutə rejimi vardır. Bu məşrutə rejimini həyata keçirmək ilk addımdır ki, biz atmalıyıq. Biz
sözü işə çevirməliyik; məşrutəni dilimizdə yox,
bütün idarələrimizdə yerləşdirməliyik. Biz Təbriz
şəhərindən başlayaraq tədricən bütün İranda arzularımızı yerinə yetirəcəyik”.
Xiyabani Alaqapıda milli hökumət başçısı
olduqda az müddətdə Təbrizdə bir çox islahatlar
aparmağa başladı. O cümlədən: jandarm təşkilatını
genişləndirərək öz başçılığı ilə Milli Qvardiya yaratdı. Məşhur azərbaycanlı maarifpərvər Əbülqasım Füyuzatı maarif rəisi təyin etdi. “Məhəmmə-
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diyyə” və “Hikmət” adlı iki qadın məktəbi açdı.
Məktəblərdə təhsilin Azərbaycan dilində keçilməsinə göstəriş verdi. Bakıdan “İttihadiyyeyi-İraniyan” məktəbindən bir neçə müəllim çağırdı.
Məktəblərdə fars dilini Azərbaycan dilində öyrənməyə göstəriş verdi. Tehrandan göndərilmiş maliyyə rəisi və hakim müavini Tehrana qaytarılıb
yerinə yeni şəxslər təyin edildi. Xiyabani əyalətdə
əmin-amanlığın bərpa edilməsinə çox əhəmiyyət
verirdi. Təbrizə gələn xaricilər Xiyabani milli hökumətin başçısı olduğu zaman əyalətdəki yüksək
dərəcədə olan əmin-amanlıq haqqında danışırdılar.
Bütün idarə işləri, nəşriyyat, mitinqlər və çıxışlar

türk dilində aparılırdı. Şeyx Məhəmməd Xiyabani öz xalqına və vətəninə vurğun idi. O, xalqının
azadlığı və rifahla yaşaması uğrunda canını qurban
verdi.
Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin ölümü
haqqındda onun ən yaxın dostu Hacı Şeyx Həsənəli Miyanəçinin nəvəsi belə nağıl edirdi: “Müxbirüssəltənə qiyam və qiyamçıları məhv etmək üçün
Təbriz Milli Qvardiyasının rəisi Bağır xan Salarimillinin oğlu Mirzə Hüseyn xan Haşimini (sərtib
Haşimi) və Təbriz kazak rəisini razı etdikdən sonra
Alaqapıya hücum etməyi əmr etmiş və Xiyabaninin ölüsünü, ya dirisini onun yanına gətirməyi istə-

mişdir. Onlar belə bir vaxtdan istifadə etmişlər ki,
jandarm və hərbi qüvvələrin çoxu Qaradağda Əmir
Ərşədlə müharibəyə göndərilmişdir və Təbrizdə
hərbi qüvvələr yoxdur. Kazaklar Alaqapıya hücum
etdikdə Xiyabani gizlənməyə məcbur olmuş və
evinə gəlmişdir. Xiyabaninin yaxın dostlarından
biri Sərtibzadə “mən gəlməyincə evdən çıxma”
demişdir. Lakin o gəlməmişdir. Xiyabani dörd saat
evdə gözlədikdən sonra evdən getməyi qərara almışdır”. Şeyx Miyanəcinin nəvəsi deyir: Xiyabani
bizim evə gəldikdə nağıl etdi ki, Sərtibzadə məni
dörd saat müntəzir qoydu, yoxsa mən dörd saatda
şəhərdən çıxardım. Xiyabani dedi ki, mən çarəni
bunda gördüm ki, evin damına çıxıb, dal küçəyə
düşəm. Həyat yoldaşım tüfəngimi və bir qatar patronu damdan mənə atdı və sizə gəldim.
Xiyabani deyirdi: “Yad qüvvələrə arxayın
olun, ancaq öz qüvvənizə güvənin. Xarici dövlətin əlaltısı olmayın, çünki onlar ancaq öz mənafeyi
üçün çalışırlar”. O dönə-dönə deyirdi: “Şərafətlə,
namusla ölmək şərafətsiz diri qalmaqdan yaxşıdır”. Xiyabani şərafətli ölümü ilə dediyinə sadiq
olduğunu göstərdi. Şeyx Məhəmməd Xiyabani
öz mübarizə dövründə bir çox böhranlarla üz-üzə
gəlmiş, töhmətlərə məruz olmuşdur. Tehranda
nəşr edilən “İran” qəzeti Xiyabaninin 2-ci qiyamı haqqında yazırdı: “Ey azərbaycanlı, qorxuram
öz Kəbənə çatmayasan, bu yol ki gedirsən, səni
Türküstana çıxarar”. Qəzet bununla demək istəyir
ki, Xiyabani Rusiya inqilabı təsiri altına düşərək,
Azərbaycanda sovet respublikasına oxşar bir respublika yaratmaq istəyir. Xiyabani “İran” qəzetinə
kəskin cavab verərək demişdir: “Bizim Kəbəmiz
Türküstan yox, öz vətənimizdir”. Digər tərəfdən,
Xiyabani xarici agentlərin də cürbəcür töhmətlərinə məruz qalmışdır. O cümlədən məşrutə inqilabı, eləcə də 1941-46-cı il inqilabi hərəkatı dövrlərində xarici dövlətlərin agenti olan “Kilidi-nicat”
qəzetinin redaktoru Q.Rzazadə yazırdı: “Xiyabani
ingilislərdən altmış min tümən pul almışdır ki, İran
Məclisində 1919-cı il İran-İngiltərə müqaviləsinə
səs versin”. Muxbirüssəltənə Təbrizə gəldikdə Xiyabanini biabır etmək məqsədilə o da qəzet müxbirləri qarşısında həmin töhməti təkrar etmişdir.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, Xiyabaninin ictimai, siyasi, fəlsəfi görüşləri layiqincə öyrənilməmiş və təhlil edilməmişdir.
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SƏTTAR
XAN

Səttar xanın tam doğum tarixi hələ də dəqiq bilinmir. Doğum tarixini təxmini qeyd edən İ.Əmirxizi bu məlumatı Səttar xanın qohumlarından ala bilib, Səttar xanla bağlı araşdırmalar aparan digər iranlı tədqiqatçılar da öz əsərlərində İ.Əmirxizinin yazdığına əsasən istinad veriblər. İ.Əmirxizinin qeyd etdiyi tarix 1867-1868-ci illər ətrafındadır. Heç bir əsası olmayan digər bir mənbədə isə
Səttar xanın 19 avqust 1868-ci ildə doğulduğu qeyd olunub. Qafqazşünas P.Petroviç də 1908-ci ildə
yazırdı ki Səttarxanın təxminən 45 yaşı var. O da öz fikrini Səttar xana yaxın Məşrutə hərəkatı
iştirakçılarından alınan müsahibəyə əsasən yazmışdır. Doğum tarixi ilə bağlı bir başqa versiyanı
da 1908-ci ildə Təbrizdə Rusiya baş konsulluğunun katibi olan və o dövrdə Səttar xan haqqında
məlumat toplayan S.P. Qolubinov vermişdir. Qolubinovun 1920-ci ildə verdiyi hesabata əsasən
Səttar xan 1860-cı illərin əvvəlində doğulmuşdur.
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Səttarxan Qaradağ vilayətində azərbaycanlı ailəsində
anadan olmuşdur. Qaradağ bölgəsindən olmağını ona ləqəb
kimi “qaradağlı” deyilməsi sübut edir, lakin hansı kənddə
doğulması ilə bağlı ortaq yekun bir fikir yoxdur. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasına görə o Qaradağ vilayətinin
Məmmədxanlı mahalında (hazırda Mincivan) anadan olub.
Alman islamşünas Anya Pistor Hatam isə onun doğum yeri
kimi Canəli kəndini göstərir.
Şura Məclisi topa tutulduqdan, şahın 40 minlik silahlı qüvvəsinin inqilabın beşiyi sayılan Təbriz şəhərinə
hücumundan sonra, 1908-ci ilin iyun ayında Səttar xanın rəhbərliyi altında Ali Hərbi Şura yaradılır. Ali Şuranın baş komandanı Səttar xan və onun müavini Bağır
xan, üzvləri Əli Müsyo, Hacı Əli, Seyid Haşim xan təyin edilirlər. 1909-cu ilin aprel ayına qədər Təbriz üsyanı inqilabçıların verdiyi çoxsaylı itkilərə baxmayaraq
düşmənin silahlı qüvvələrini Təbrizdən çıxarmağa nail
olur. Bu döyüşdə Səttar xan və Bağır xan nümayiş etdirdikləri qeyri-adi qəhrəmanlıqları müqabilində Azərbaycanın əyalət əncüməni tərəfindən müvafiq olaraq
“Sərdari-milli” (Xalq sərkərdəsi) və “Salari-milli” (Xalq
rəhbəri) fəxri adlarına layiq görülürlər.
Təbrizin müdafiəsi Hərbi Şuraya tapşırılır. Üsyançıların bu qələbəsi Azərbaycanın başqa vilayətlərinə və bütün İrana təsir göstərir. Tehran, Qəzvin, Rəşt, İsfahan və
başqa şəhərlərdə “Səttar xan” adı altında inqilabi komitələr
yaranır. Təbriz əyalət əncüməni özünü Şura Məclisinin
elçisi kimi təqdim edir. 1908-ci ilin oktyabr ayına qədər
Azərbaycanın bir çox vilayətləri düşmənlərdən təmizlənir.
Ölkədə inqilabi hərəkatın güclənməsindən qorxuya düşən
şah-irtica qüvvələri Tehranda Şura Məclisinin yenidən açılmasına icazə verməyə məcbur olurlar. 1908-ci ilin dekabr
ayında açılan İkinci Şura Məclisi Səttar xan ilə Bağır xanın
xidmətlərini dəyərləndirmək məqsədilə adları metal lövhə
üzərinə qızıl hərflərlə həkk edilmiş Şərəf Nişanlarının hazırlanması və Məclisin yenidən açılışı zamanı tribunadan
asilması haqqında fərman verir.
Təbriz inqilabının qələbəsindən sonra inqilabi əhval-ruhiyyənin artması şah qüvvələrini, Çar Rusiyası və
İngiltərəni təşvişə salır. Onlar Səttar xanı və silahdaşlarını
gözdən salmaq üçün Səttar xan və Bağır xanı silahdaşlarından, Təbrizdən ayırmağa çalışırlar. İngiltərənin xarici işlər
naziri Edvard Karinin bu ölkənin İrandakı səfiri Corc Birliyə göndərdiyi teleqramda (16.3.1910) deyilirdi ki, Səttar
xan və Bağır xan tezliklə Təbrizdən çıxarılmalıdır. Bundan
sonra İranın baş naziri, Milli Şura Məclisi işə qarışıb Səttar
xan və Bağır xanı Tehrana getməyə məcbur edirlər. 1910cu il mart ayının 6-da Səttar xan və Bağır xan 300 nəfər silahdaşı ilə Tehrana yola düşür. 1910-cu il aprel ayının 3-də
Səttar xan Tehrana çatır. Qurbanlar kəsilir, Tehran əhalisi
onu xilaskar kimi qarşılayır.

Səttar xana fədailəri ilə Atabəy parkında yer verilir. 1910cu ilin 7 avqustunda şah qoşunları və Tehranın milliyətcə erməni olan və əvvələr Səttar xanın qüvvələri ilə birgə şah rejiminə
qarşı mübarizə aparmış, daşnak Yefrem Davidyansın başçılıq
etdiyi polis qüvvələri gecə xaincəsinə Atabəy parkına hücum
edirlər, Səttar xanın qüvvələrini mühasirəyə alaraq tərkisilah etməyə cəhd göstərirlər. Baş verən silahlı qarşıdurmada Səttar xan
ayağından yaralanır. Səttar xanın qoşunlarına Tehrandan çıxmağa imkan verilmir. Bəzi mənbələrə görə Səttar xan əslən erməni
olan Yepremxan adlı biri tərəfindən vurulmuşdur. Aldığı güllə
yarasından 1914-cü il noyabr ayının 9-da Səttar xan 48 yaşında vəfat edir və Tehranın Şah Əbdüləzim qəbiristanlığında dəfn
olunur. Qəbri 1924-cü ildə inqilabçılar tərəfindən təmir edilir.
1909-cu ildə Təbrizə səfər еdən M.Ə.Rəsulzadə Səttar
Xan ilə ilk görüşünü bеlə təsvir еdir:
Bütün İranı-təmin yolunda tamam dünyaca şöhrət qazanmış olan bu qəhrəmani-millinin ziyarətinə nail oldum... Sərdarın zahirini təsvir еtmək mənə əbəsdir. Zira bu surəti-bеnami tanımayan bir nəfər tapılmaz. Fotoqraf o əksi-millini еynilə bütün
aləmə nəşr еtmiş və hər bir kəsə tanıtdırmışdır... Sərdar qayətdə
qanı isti bir adam, hərəkəti xеyli cəlddir, danışığı çox ciddidir.
Məşrutəpərəstliyi din dərəcəsiddə qəvidir. Bu adam məşrutə
tərəfdarı olmaqda fanatizm еdiyor. Bütün hərəkətini, vücudunu,
zoru-bazusunu millətə sərf еtmişdir.
• Təbrizdə Səttarxan və Bağır xannın mübarizəsinin şərəfinə xüsusi gün təsis olunub və iki medal düzəldilib.
Medalların ön üzündə onların şəkli arxa üzündə isə 23
iyun 1908-ci il tarixi əks olunub.
• 1944-cü ildə 44 mütərəqqi qəzeti öz ətrafında birləşdirən “Azadlıq cəbhəsi” qəzeti tərəfindən təşkil edilmiş
mitinqdə Seyid Cəfər Pişəvəri Səttar xanın qəbri üstündə nitq söyləyir.
• 1946-cı ildə Azərbaycan Milli Hökumətinin hakimiyyəti dövründə Təbrizdə Rza şah ın abidəsinin yerində
Səttarxana abidə qoyulmuş Gülüstan bağının da adı dəyişərək Səttarxan bağı olmuşdur. Milli hökümət süquta
uğradıqdan sonra isə abidə dağıdılmış parkın adı dəyişdirilmişdir.
• Müasir dövrdə Səttarxana Əhərdə və Təbrizdə heykəllər qoyulub.
• Azərbaycanda Lənkəran, Naxçıvan, Şəmkir, Ucar və
Bərdədə Səttarxan adına küçələr var.
• Şair Mirzə Ələkbər Sabir “Səttarxana” adlı şeirini yazıb
Molla Nəsrəddin jurnalında yayımlayıb.
• Aşıq Hüseyin “Səttarxan” dastanını bəstələyib.
• 1957-ci ildə yazıçı Pənahi Makulu Səttarxana həsr
olunmuş “Səttar xan” adlı tarixi bioqrafik roman yazıb.
• Tarzən Qurban Pirimov müğənni İ.Abdullayevlə birgə S.Ordubadinin sözlərinə “Səttar xan” mahnısını
bəstələyib.
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Seyid
Məhəmmədhüseyn

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar 1906-cı ildə Təbriz
şəhərinin Bağmeşə bölgəsində, o zamanın tanınmış
hüquqşünaslarından Hacı Mirağa Xoşginabinin ailəsində dünyaya gəlmişdir. İlk təhsilini Təbrizin Motahari və Tehranda Darülfünun məktəblərində almışdır.
Tibb kolecində təhsil aldıqdan sonra Xorasanda, daha
sonra yenidən Tehranda notarius və bank işlərində
çalışmışdır. Şəhriyarda ədəbiyyata maraq uşaqlıqdan
var idi. Bu sahədə peşakarlaşmasında valideynlərinin
az rolu olmamışdır. O 7 yaşından azərbaycanca, 9
yaşından farsca şeirlər yazırdı. 20-ci illərin ortalarından etibarən artıq istedadlı bir gənc şair kimi tanınırdı. Məhəbbət lirikasının böyük korifeyləri Hafiz və
M.Füzulinin qəzəlləri ilə müqayisəyə qadir olan sevgi şeirləri, dünya həyatının mahiyyəti barədə fəlsəfi
düşüncələri əks etdirən hikmətli qəsidələri, real həyat
müşahidələrinin məhsulu kimi yaranan lirik poemalar
müəllifi olan sənətkarı Azərbaycan şeirinin ən yüksək
zirvələri sırasına ucaldan, ilk növbədə onun vətənpərvərlik duyğuları aşılayan, milli həmrəylik ideyasını
təbliğ edən əsərləri olmuşdur.
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Şəhriyar klassik şeirin bütün şəkillərində yazmış, ədəbiyyatı yüksək məzmunlu qəzəl, qəsidə, məsnəvi, qitə və rübailərlə zənginləşdirmişdir. Hansı üslubda yazmasından asılı olmayaraq onun bir mövzusu var idi - Vətəninin mənəvi bütövlüyünü görmək, can qardaşlarının xoş sədasını eşitmək. Həyatının
böyük bir hissəsini İranın müxtəlif şəhərlərində, Azərbaycandan uzaqlarda yaşamağa məcbur olan Şəhriyar özünün qəriblik qismətini vətənin taleyilə müqayisə edir, bu paralellikdə rəmzi bir məna görürdü:
Səndən ayrı düşsəm də mən, eşqin ilə yaşayıram,
Yaralanmış qəlbim kimi, qəlbi vuran Azərbaycan...
Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,
Ustadımız deyib heçdir vətənsiz can, Azərbaycan!
Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır,
Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman Azərbaycan!
Şəhriyarın ilk şeir kitabı 1931-ci ildə Tehranda
üç böyük şair və alimin –
Məlikü-şüəra Baharın, Səid
Nəfisinin və Peyman Bəxtiyarinin müqəddimələri ilə
nəşr olunmuşdur.
Şəhriyar
şeirlerini
Azərbaycan
türkcəsində
və fars dillərində yazmışdır. O İran ədəbiyyatının ən
görkəmli liriklərindən sayılır.
Məhəmmədhüseyn
Şəhriyar uzun müddət davam edən xəstəlikdən sonra
18 sentyabr 1988-ci ildə 82
yaşında Tehranda vəfat edir.
Məzarı Təbrizdə “Şairlər
məqbərəsindədir”. Şəhriyar
bu məqbərədə dəfn edilən sonuncu şairdir.
13 mart 1996-cı ildə Azərbaycan və İran ədəbiyyatlarının inkişafında böyük xidmətləri olan Məmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 90 illik yubileyinin keçirilməsinin Azərbaycanın ədəbi-mədəni
həyatı üçün müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq qərar qəbul edilmişdir. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın
vəfat etdiyi tarix İran milli şeir və ədəbiyyat günü kimi qeyd olunur. Şəhriyarın vəfat etdiyi gün - sentyabrın 18-i 2002-ci ildən İran milli şeir və ədəbiyyat günü kimi Parlamentdə təsdiq olunub.
M.Şəhriyarı XX əsr Azərbaycan poeziyasının nəhəngləri sırasına ucaldan ilk növbədə onun ölməz
“Heydərbabaya salam” poeması olmuşdur. Əsər əslində şairin uşaqlıq yaddaşında yaşayan ucqar bir
kəndin xiffəti ilə yazılsa da, qüdrətinin böyüklüyünə görə bütöv Vətən haqqında dastan kimi oxunur.
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Borçalı — Gürcüstanın cənub-şərqində
yerləşən və hazırda Aşağı Kartli diyarı adlandırılan və Ermənistanın şimal-şərqində yerləşən və
hazırda Loru və Tavuş mərzləri adlandırılan inzibati vahidin tarixi adı. Azərbaycan türklərinin
qədim torpağıdır. Etimoloji araşdırmalara görə
Borçalı toponiminin “börü” və “çala” sözlərinin
birləşməsindən əmələ gəldiyi ehtimal edilir. Mənası “qurd çalası” və ya “qurd oylağı” deməkdir.
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1213

–cü ildən başlamaqla 16 il müddətində şərq ölkələrinə səyahət etmiş,
1213–1220–ci illərdə həm də Təbriz, Marağa, Urmiya, Əhər, Mərənd,
Vəravi, Xoy, Sərab, Ərdəbil, Uşnu və Miyana kimi Azərbaycan şəhərlərini gəzmiş Yaqut əl-Həməvi 1224–1228–ci illərdə qələmə aldığı
Mucəm əl-buldan adlı coğrafi lüğətində yazır:
“Bərşəliyyə — Arranda yer adıdır, Persiya hökmdarlarının səlnamələrində adı çəkilir.”

1744-cü ildə Nadir şahın fərmanı ilə Borçalı
Qazax mahalı ilə birlikdə Gəncə bəylərbəyliyindən
alınaraq Kartli-Kaxetiya krallığının tabeçiliyinə
verilmişdir. Fərmanın Gəncə bəylərbəyi Cavad xan
Ziyad oğlu Nadirin Muğanda şah elan olunmasına
qarşı çıxması ilə izah olunur. Sonralar isə 1783-cü
ildə Çar Rusiyası ilə Gürcüstan arasında bağlan-

mış Georgiyevsk traktatı nəticəsində Gürcüstan, o
cümlədən də Borçalı Rusiya ərazisinə qatılmışdır.
1880-1929-cu illərdə Tiflis quberniyasının
ərazisində təşkil edilmişdir. Ərazisi 1880-ci ilin
məlumatına görə 5940 kv. km., 1905-ci ildə 6870
kv. km. təşkil etmiş, 1917-1921-ci illərdə 4360 kv.
km.-ə, 1922-1929-cu illərdə (qəza məhz 1929-cu
ildə rayonlara bölünmüşdür) isə 2665 kv. km.-ə qədər azaldılmışdır. Mahalın ümumi sərhəd xəttinin
uzunluğu 485 km. olmuşdur. 1897-ci ildə aparılmış
siyahıyaalmaya əsasən Borçalı qəzasının 128.587
nəfər əhalisi olmuşdur.
Çar Rusiyası tərəfindən ermənilər Borçalı
ərazisinə bir neçə mərhələdə köçürülmüşdür. Dağ
Borçalısına -Loruya və Cəlaloğluna (indiki Stepanavan) ermənilər keçmiş İrəvan xanlığının ayrı
– ayrı əyalətlərindən, Barmaqsıza (indiki Salka)
Ərzurumdan, Anaxatır çayı sahillərinə isə Qarabağdan gəlmişdilər. 1873 – cü ildə Cəlaloğlunda
yerləşdirilmiş erməni ailələlərinin sayı 107-a (877
nəfər), 1887-ci ildə isə 232 ailəyə (1630 nəfər) çatmışdı. Barmaqsızın Sabit axça kəndinə köçürülən
25 kürd ailəsi 1885-ci ildə buranın iqlim şəraitinə
uyğunlaşmayaraq Qarsa köçüb getmişdilər.
Gürcüstanda rayon inzibati bölgüsünə keçildikdən sonra azərbaycan mənşəli toponimlərin gürcüləşdirilməsinə başlanmışdır. 1940-50-ci
illərdə ilk olaraq rayon mərkəzlərinin adları dəyişdirilmişdir. 1989-92-ci illərdə isə əsasən Bolnisi rayonunu əhatə edən kənd, dağ və çay adları
gürcüləşdirilmişdir. Toponimlərin bərpa olunması
ilə bağlı çoxsaylı ictimai çağırışlara baxmayaraq
problem həll olunmamış qalır.
27 iyun 2005-ci ildə Azərbaycanın Avropa
Şurası Parlament Assambleyasısındakı deputatı R.
Hüseynov Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların
vəziyyəti və sosial problemləri barədə sənəd yaymış və burada Azərbaycan mənşəli toponimlərin
bərpası zərurəti də vurğulanmışdır. Sənəd Assambleyada müzakirəyə çıxarılmamış və tövsiyə sənədi
olaraq 11 deputat tərəfindən imzalanmışdır.
Qədim Borçalı diyarı Aran Borçalı və Dağ
Borçalı olmaqla 2 hissədən ibarət olmuşdur. Aran
Borçalı Gürcüstanın Azərbaycan və Ermənistanla
sərhədyanı bölgəsini əhatə edir. Şimaldan Cocer
dağları (Trialeti silsiləsi), cənubdan Ermənistan,
qərbdən Qaraxaç yaylası (Cavaxet silsiləsi), şərqdən Azərbaycan Respublikası və İori yaylası ilə
hüdudlanır. Ermənistan SSR yaradılanadək Borçalı cənubdan Ermənistanın hazırda Lori və Tavuş
adladırılan vilayətlərinin şimal hissəsini də ehtiva
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etmişdir (Dağ Borçalı). Sovetlər Birliyi dövründə aparılmış mərhələli etnik təmizləmədən sonra azərbaycanlı faktorunun tam aradan qalxması ilə əlaqədar olaraq Dağ Borçalı bir toponim olaraq yaddaşlardan silinmişdir. Hazırda Borçalı dedikdə, hafizələrdə daha çox Aran Borçalı canlanır.
Borçalının ərazisi Xram və Kür çaylarının aşağı axarlarında dəniz səviyyəsindən təqribən 280
metrdən başlayaraq Qaraxaç yaylaqlarında hündürlüyü 3196 metrə çatan Ağçala dağınadək olduqca
müxtəlif relyefə malikdir. İqlimi mülayim kontinentaldır.
Sahəsi 6,528 min km2 (Gürcüstan ərazisinin 9,4%-i) təşkil edən Borçalı mahalı inzibati nöqteyi-nəzərindən hazırda Rustavi (Bostandərə) şəhəri də daxil olmaqla, 6 rayonu – Qardabani (Qaratəpə),
Marneuli (Sarvan), Bolnisi (Çörük Qəmərli), Dmanisi (Başkeçid), Tetriskaro (Ağbulaq) və Salka (Barmaqsız) rayonlarını ehtiva edir. Bölgədə 7 şəhər (Rustavi – 114331 nəfər, Marneuli – 19897 nəfər, Qardabani – 11786 nəfər, Bolnisi – 9938 nəfər, Dmanisi – 3426 nəfər, Tetriskaro – 4007 nəfər, Salka – 1741
nəfər), 8 qəsəbə (Kazret – 7268 nəfər, Tamaris – 434 nəfər, Böyük Lilo – 2132 nəfər, Kocor – 1358 nəfər,
Mənglis – 2679 nəfər, Şaumyan – 3629 nəfər, Bedian – 218 nəfər, Trialet – 326 nəfər) və 348 kənd mövcuddur (ətraflı olaraq bax: Borçalı kəndləri)
Gürcüstan Statistika Departamentinin məlumatlarına görə 2006-cı ildə Borçalı bölgəsinin əhalisi
507,6 min nəfər və ya Gürcüstanın cəmi əhalisinin 11,5%-ni təşkil etmişdir. Əhalinin 37,2%-i şəhərlərdə,
62,8%-i isə kəndlərdə yaşayır. İntensiv təbii artımla və Gürcüstanın müxtəlif bölgələrindən əhalinin bu-

raya yerləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq 2005-ci il ərzində əhalinin sayı 2,6% artmışdır.
2002-ci ildə aparılmış sonuncu siyahıyaalmanın nəticələrinə görə əhalinin etnik
tərkibində azərbaycanlılar üstünlük (cəmi əhali üzrə 45,1%, kənd əhalisi üzrə 62,5%)
təşkil edir. İkinci ən çoxsaylı milli toplum gürcülər (cəmi əhali üzrə 44%, kənd əhalisi üzrə 28,4%), üçüncü isə ermənilərdir. Regionda ailələrin sayı 133215-ə, hər ailəyə
düşən insanların sayı isə 3,7 nəfərə bərabər olmuşdur.
Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Borçalının iqtisadiyyatı dərin tənəzzül keçirmiş, sənaye müəssisələrin əksəriyyəti fəaliyyətini məhdudlaşdırmışdır. Bununla belə
Gürcüstanın digər bölgələri ilə müqayisədə Rustavi sənaye şəhəri hesabına burada vəziyyət bir qədər qənaətbəxş olaraq qalmaqdadır. Gürcüstanda istehsal edilmiş sənaye
məhzulunun 2005-ci ildə 18,5%-i, 2001-2005-ci illərdə isə orta hesabla 20,1%-i bu bölgənin payına düşmüşdür. Borçalıda orta aylıq əmək haqqı 183 lari (105 dollar) təşkil
etməklə, orta Gürcüstan səviyyəsindən 14% çox olmuşdur.
Borçalı eyni zamanda mühüm kənd təsərrüfatı bölgəsi kimi seçilir. 2011-cı ildə
Gürcüstanda yığılmış birillik ot bitkilərinin 96%-i, çoxillik ot bitkilərinin 76%-i, tərəvəz
məhzullarının 14.7%-i, bostan bitkilərinin 17%-i, kartofun 21%-i, taxılın 17.8%-i, paxlalı bitkilərin 14.6%-i, qarğıdalının 12%-i Borçalı bölgəsinin payına düşmüşdür. Bölgədə 167.3 min baş iribuynuzlu heyvan, 123.2 min xırdabuynuzlu heyvan, 1.74 mln.
ədəd ev quşu, 21.5 min arı pətəyi qeydə alınmış, onların Gürcüstan üzrə xüsusi çəkiləri
müvafiq olaraq 15.4%, 21.3%, 27.4% və 6.6% təşkil etmişdir.
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ŞAH

Şah İsmayıl (I İsmayıl və ya Şah İsmayıl Səfəvi (tam adı:
Əbül-Müzəffər İsmail ibn Heydər əs-Səfəvi; d. 17 iyul 1487, Ərdəbil
– ö. 23 may 1524, Sərab) — Səfəviyyə təriqətinin şeyxi (1494—1524);
Səfəvilər dövlətinin banisi və ilk şahı; şair.
Onun yaratdığı Səfəvilər dövləti 1736-cı ilə qədər mövcud olmuşdur. İsmayıl 1501-ci ildən Cənubi Azərbaycanda On iki imam
şiəliyinə əsaslanan Səfəviliyi yayaraq 1509-cu ildə bütün İran, Azərbaycan, İraq, Şərqi Anadolunu və s. əraziləri vahid dövlətdə birləşdirmişdir.
Bədii əsərlərini “Xətai” təxəllüsü ilə yazmışdır. Bununla əlaqədar Şah İsmayıl Xətai olaraq da tanınır. Əsərlərini əsasən Azərbaycan türkçəsində, qismən də fars və ərəbcə yazmışdır.

İsmayıl
Xətai
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I Şah İsmayılın altıncı əcdadı, mərkəzi Ərdəbildə yerləşən Səfəviyyə sufi təriqətinin əsasını qoymuş
Şeyx Səfiəddin İshaqdır (1252-1334). Bir sıra Səfəvi mənbələri Səfəvi əcdadlarının tarixçəsini Şeyx
Səfiəddinin yeddinci əcdadı olan və XI əsrdə yaşadığı güman edilən Firuzşah Zərrinkülaha bağlayırlar
və onun yeddinci şiə imamı Musa əl-Kazımın nəslindən gəldiyini bildirirlər. Lakin araşdırmalar nəticəsində belə bir fikir irəli sürülmüşdür ki, Firuzşahı İmam Musa əl-Kazım vasitəsilə peyğəmbər və
imamlar nəslinə bağlamaq cəhdi Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətə gəldiyindən sonra hökmranlıqlarının
legitimliyini əsaslandırmaq məqsədini güdürdü. Tarixşünaslıqda Səfəvi əcdadlarını qeyri-türk entoslarla
əlaqələndirmək üçün müəyyən cəhdlər edilmiş, Firuzşahın Cənubi Ərəbistandan (Yəməndən), Kürdüstandan və hətta Fars vilayətindən köçərək, Azərbaycanın Ərdəbil nahiyəsinə gəldiyi barədə iddialar ortaya atılmışdır. Lakin tədqiqatlar dərinləşdikcə bir sıra yerli və əcnəbi alimlər Səfəvi əcdadlarının türk
mənşəli olduqlarını təkzibedilməz dəlillərlə təsbit etmişlər.
Səfəvi sülaləsinin kökü Azərbaycan ailələrindən olduğu, Şeyx Səfinin özünün də lap gəncliyindən, hətta fars vilayətlərində də olduğu sıralarda
Türk Piri, Türk oğlu kimi tanındığı orta çağların
bir çox qaynaqlarında təkrar təkrar yazılmışdır.
V.V.Bartold Səfəvilər sülaləsinin türkmənşəli
olduğunu qeyd edərək yazırdı ki,
“Ərdəbil şeyxləri, şübhəsiz, fars mənşəli deyil, Türk mənşəli idilər”. İ.P.Petruşevski də analoji fikirdə olub, Səfəvilər sülaləsinin əslən Cənubi
Azərbaycandan, Ərdəbildən olduğunu, Səfəviyyə
sufi-dərviş təriqətinin irsi şeyxləri olduğunu yazırdı və əlavə edirdi ki, “ilk Səfəvi şeyxləri Ərdəbildə
yaşayırdı, onların doğma dili Azərbaycan dili idi”.
Sufizmin fransız tədqiqatçısı Massinyon Səfə-

viyyə təriqətini “Suxravərdiyyə dərviş ordeninin
Azərbaycan qolu” olduğunu yazır.
Şah İsmayıl Xətai 1487-ci il iyulun 17-də
nüfuzlu azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur. O, ata tərəfdən Şeyx Səfiəddin nəslindən idi.
Şah İsmayılın atası Şeyx Heydər, babası Şeyx
Cüneyd olmuşdur. Onun anası Aləmşah bəyim
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qızı, Sultan
Yaqubun bacısı idi. Şah İsmayılın iyirmi beşinci
babası Əbülqasım Həmzənin, on beşinci babası
Qızılbörk Firuzun qəbirləri Ərdəbil yaxınlığındakı
Şeyx-Kəhrəlan kəndində indi də durur. Yerli əhali
bu qəbirlərə ziyarətgah kimi baxır.

9 iyul 1488-ci ildə Tabasaranda Şirvanşah qoşunu ilə döyüşdə qızılbaşlar məğlub oldu. Şeyx Heydər
isə öldürüldü. Ölümündən sonra, Sultan Yaqub tərəfindən İsmayıl, anası və qardaşları Sultan Əli və İbrahim ilə birlikdə əvvəl erməni monastırı Akdamar qalasında, sonra Şiraz yaxınlığındakı İstəxr qalasında
həbs olundu və 5 il burada saxlanıldı. Bir müddətdən sonra Uzun Həsənin nəvəsi Sultan Rüstəm Səfəvilərdən istifadə etmək məqsədi ilə onları həbsdən azad etdirib müstəqil hakim kimi Sultanəlini Ərdəbilə
qaytardı. Şeyx Heydərin böyük oğlu Sultan Əli atasının işini davam etdirir və həlak olmazdan əvvəl
qardaşı İsmayılı təriqət şeyxi vəzifəsinə varis təyin edildi. Sultan Əlinin və Sultan Rüstəmin birləşmiş
qüvvələri 1493-cü ildə Baysunquru məğlub etdilər. Geri çəkilmək istəyən Sultan Baysunqur döyüşdə
öldürüldü. Sultan Rüstəm əsas rəqibini məğlub etdikdən sonra Səfəvilərə qarşı siyasətini dəyişdi. Ərdəbil yaxınlığı Şəməsi döyüşündə Şeyx Sultan Əli məğlub edildi və öldürüldü. Şeyxin ölümündən sonra
sufilər İsmayıl və qardaşı İbrahimə Ərdəbildə gizlənməyə görə kömək etdilər. Onların ardınca Heydərin
oğlanlarını hər vasitə ilə tutmaq və məhv etmək tapşırığını almış Eybə Sultanın dəstələri şəhərə daxil
oldular. İsmayıl anası Aləmşah bəyimin onu ilk vaxtlar onları gizlətdiyi Şeyx Səfiəddin məqbərəsini tərk
edərək, Qazi Əhməd Kakuli adlı səfəvi müridlərindən birinin evinə köçdü və üç gün ərzində orada qaldı.
Yeddi yaşlı oğlan Xancan adlı qadının himayəsinə verildi. Qızılbaşlar şeyx İsmayılı və qardaşı İbrahimi
Ərdəbildə gizlətdikdən sonra Rəştə, daha sonra isə Lahicana, Gilanın Biyepiş vilayətinin hakimi Gərkiyə Mirzə Əlinin yanına gətirdilər. O, tanınmış alim Şəmsəddin Lahicini ərəb və fars dillərini öyrətmək,
quranı oxumaq üçün İsmayılın və qardaşının tərbiyəçisi təyin etdi.
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1499-cu ilin avqustunda Şeyx Heydərin on üç
yaşlı oğlu Lahicandan Ərdəbilə yola düşəndə onu bu
yolda yeddi nəfərdən ibarət ən yaxın şəxslər müşayiət
edir: Hüseyn bəy Lələ Şamlı, Əbdüləli bəy Dədə, Xadim bəy Xüləfa, Rüstəm bəy Qaramanlı, Bayram bəy
Qaramanlı, İlyas bəy Xunuslu və Qarapiri bəy Qacar.
Onlar Deyləmdən keçib Taroma gəlirlər. Dayanacaqlar zamanı İsmayılın dəstəsinə “Rum və Şam” tayfalarından tərəfdarlar qoşulurdular. Taromda sayı 1500
nəfərə çatmış qızılbaş qüvvələrinə baxış keçirildi.
Oradan Qızılbaşlar Ərdəbilin cənub-qərbində yerləşən
Xalxal tərəfə irəlilədikdən sonra qışı keçirmək üçün
Xəzər dənizi yaxınlığında, Ərçivan adlı yerə gəldilər.
1500-cü ilin yazında şeyx İsmayıl Ərçivandan Araz
çayının şimalındakı dağlıq rayonuna, Göyçə gölünün
cənub sahillərinə doğru hərəkət etdi. Burada Qızılbaşlara ərəşli və zülqədər tayfaları qoşuldular.
İsmayıl Çuxursədi keçdikdən sonra Doqquz
Ulam adlı yerə gəldi. Burada Kiçik Asiya qızılbaşları dəstəsinə başçılıq edən Qaraca İlyas ona qoşuldu. İsmayıl daha sonra öz dəstəsi ilə Kiçik Asiyaya
doğru hərəkət etdi və ustaclı tayfasının yaşadığı
Mingöl yaylağına gəldi. O, Tərcan ərazisindəki
Kağızmandan və Sarıqaya yaylağından keçərək
Ərzincana çatdı. Şeyx İsmayıl Azərbaycandan Kiçik Asiyaya keçənə qədər şamlı, rumlu, ustaclı,
zülqədər, qacar, təkəli, əfşar, varsaq tayfalarından,
Qaradağ sufilərindən ibarət 7000 qazi toplanmışdı.
Ərzincanda, qızılbaş ağsaqqalarının müşavirəsində hərbi yürüşün istiqaməti məsələsi müzakirə
olunmuşdu. Bəziləri qüvvələrinin kifayət qədər olmamasını əsaslandırıb, qarşıdan gələn qışı Ərzincanda keçirməyi və əlavə qüvvələr gəlməsini gözləməyi, yaz gəldikdə isə (1501-ci il) Azərbaycana,
Əlvəndə qarşı yürüşə başlamağı, digərləri qarşıdan
gələn qışda Gürcüstanda cihad həyata keçirməyi,
üçüncülər isə, Çuxursəd ərazisinə yola düşməyi
və orada qışlamağı təklif edirdilər. Lakin bu təkliflərdən heç biri qəbul olunmadı. Qərara alındı ki,
İsmayıl Şirvanşah Fərrux Yasara qarşı yönəldilsin.
İsmayıl əmirlərinin Gürcüstana və Ermənistana bir neçə basqınından sonra 1500-cü ildə
I Fərrux Yasara qarşı yeddi min qızılbaşla hücuma keçdi. Abidin bəy Davaçı Şamlı, Hüseyn bəy
Lələ Şamlı, Məhəmməd bəy Ustaclı, Əhməd bəy
Ustaclı, Bayram bəy Qaramanlı, Qılınc bəy Qaramanlı, Qaraca İlyas Bayburtlu, İlyas bəy Xunuslu,
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Sultanşah bəy Əfşar, Dana bəy Əfşar, Xəlil bəy
Möhddar, Hüseyn bəy Süfrəçi Əfşar, Piri bəy Pərvanəçi Əfşar, Lələ Məhəmməd Təkəli, Bəkir bəy
Cagirli, Piri bəy Qacar, Salman bəy Həzin Zülqədərli döyüşən qızılbaşlar arasında idi. Şah İsmayıla
Şirvan əhli olan bir nəfərdən xəbər çatır ki, Fərrux
Yasar İsmayıla da atasının aqibətinin üz tutacağını
bildirmişdir. İsmayıl Gilana yollandı və əhalidən
öyrəndi ki, Şirvanşah onun yaxınlaşdığını eşidib,
müharibəyə hazırlaşmaq üçün Şamaxıdan çıxaraq
yaxşı möhkəmləndirilmiş Qəbələ qalasına getmişdir. Bu səbəbdən, İsmayıl Şamaxını tutmaq qərarına gəldi. O, əhalinin şəhərdən qaçmasının qarşısını almaq və onların təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədi ilə adamlarından Qulu bəyi Şamaxıya
göndərdi. Lakin İsmayıl Şamaxıya daxil olanda
öyrəndi ki, bütün əhali şəhəri tərk edərək dağlarda gizlənmişdir. Bir neçə gün Şamaxıda dayanan
İsmayıl Şirvanşahın öz qoşunları ilə Buğurt qalası
yaxınlığındakı meşədə düşərgə saldığını öyrəndi. Qızılbaşların Şamaxını tutması xəbərini alan
Fərrux Yasar, Gülüstan qalasına çəkilməyi qərara
almışdı. Qəbələyə hücum etmək fikrində olan İsmayıl, Şirvanşahın Gülüstan qalasına üz tutduğunu
öyrəndi. Şirvanşah qalaya yetişə bilmədi, İsmayıl
Cabanı adlanan yerdə Şirvanşahı sıxışdırdı. 1500cü ilin payızında burada Şirvanlar və Şirvanşahlar
üçün qanlı döyüş baş verdi. İsmayıl 7 minlik süvarinin başında 20 min süvarisi və hərbi nizamla
düzülmüş 6 min piyadası olan Şirvanşahı təqib
etmişdir. Bütün qoşunları məğlub olub qaçdıqda,
sərkərdələri isə döyüş meydanında həlak olduqdan
sonra tək qalan Şirvanşah atla Buğurt qalasına qaçmağa başladı. Onun şirvanşah olduğunu bilməyən
bir dəstə qızılbaş, atlını təqib edərək Gülüstan qalasından bir qədər aralıda ona çatdılar. Fərrux Yasar, Hüseyn bəy Lələnin “cilovdarı” adlandırdığı
Şahgəldi ağa adlı qızılbaş tərəfindən vurulub atdan
salındı. O, Şirvanşahın başını kəsərək İsmayıla
gətirdi. Əsir Şirvanlılar Fərrux Yasarın meyitini
tanıyıb, onu dəfn etdilər. Münəccimbaşı Fərrux
Yasarın ölümünü “Bəziləri deyir ki, o, əsir alınmış
və sonra əlləri bağlı öldürülmüşdür.” bu cür təsvir
etmişdir. İsmayıl atasının və babasının intiqamını
almaq üçün əsir götürdüyü bütün Şirvanlıları qətlə
yetirdi. Şirvanın çiçəklənən şəhər və qalaları İsmayıl tərəfindən işğal olundu.

Döyüşdə ələ keçirilmiş qənimətlər qızılbaşlar tərəfindən ələ keçirilib, bölüşdürüldü. İsmayıl üç gün
döyüş meydanında qaldı, sonra isə Şamaxıya qayıtdı və şəhər əyanları tərəfindən ehtiramla qarşılandı.
Fərrux Yasarın oğlanlarından biri, döyüşdən sağ çıxmış Şeyxşah İbrahim Xəzər sahilindəki Şəhrinov
şəhərinə gələrək atasının qoşunundan sağ qalanları toplamağa başladı. Lakin Xadim bəy Xüləfanın yürüşündən xəbər tutaraq, gəmilərə oturub Gilana üzdü. Şeyxşahın ardınca gəlmiş İsmayıl bir neçə gündən
sonra Şəhrinovu tərk edib, 1500-1501-ci ilin qışını keçirmək üçün Muğandakı Mahmudabada yola düşdü. Burada İsmayıla bildirirlər ki, Bakı əhalisi Səfəvilərin nümayəndələrinə itaət etməkdən və “xərac
verməkdən” imtina edir. Belə olduqda İsmayıl, Məhəmməd bəy Ustaclı və İlyas bəy Xunuslunu Bakını
tutmaq üçün göndərdi.

Bakı o vaxtlar alınmaz qala sayılırdı. Şəhər
üçqat divarla, bir tərəfdən dənizlə, quruda isə dərin və geniş xəndəklə əhatə olunmuşdu. Şəhərə
yaxınlaşan qızılbaş döyüşçüləri onun Makedoniyalı İsgəndər səddini xatırladan qala divarına
heyran qalırdılar. İsmayıla bu qalanı tutmaq çox
vacib sayılırdı. Çünki Bakı o vaxtlar Şirvanın iri
şəhərlərindən biri və Xəzər dənizində ən yaxşı
tranzit ticarət mərkəzi idi. Qədimdən Şirvanşah
xanədanına sədaqətli olan mühasirəyə alınmış bakılılar istehkamlarının alınmazlığına, böyük silah
və ərzaq ehtiyatlarına güvənərək ehtiyatla vuruşurdular.

1499-cu ilin avqust ayında 12 yaşlı İsmayıl
özünün yaxın tərbiyəçisi və məsləhətçisi olan bir
neçə qızılbaş tayfa başçısı ilə birlikdə qoşun toplamaq üçün Ərdəbilə yollanır, ancaq şəhər hakimi
tərəfindən təqib olunur. O, 1500-cü ilin yazında
Şamlı və Rumlu tayfalarından, habelə Qaradağ və
Talış əhalisindən ona qoşulmuş 2 minə yaxın qızılbaşla Qarabağ, Çuxursəd, Şuragil, Kağızman,
Tərcan yolu ilə Ərzincana gəlir.
Ərzincanda keçirilən müşavirəsində Səfəvilərin irsi düşməni Şirvanşah Fərrux Yasarla müharibəyə başlamaq qərara alındı və əmirlərinin Gürcüstana bir neçə basqınından sonra İsmayıl Anadoluda
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toplamışdır. İsmayıl sərkərdəsi Hülafə bəyi qoşun
hissəsi ilə oraya göndərdi, duruş gətirə bilməyəcəyini görən Şeyxşah yaxın adamları ilə birlikdə
qaçdı. Müqavimətə rast gəlməyən Hülafə bəy,
Şəhrinouda düşərgə saldı. Ertəsi gün İsmayıl özü
buraya gəldi. İsmayıl Şəhrinounu tutduqdan sonra
Mahmudabada qışlağa getdi. Burada ona məlum
oldu ki, Bakı şəhərinin əhalisi qalalarının möhkəmliyinə bel bağlayaraq xərac verməkdən imtina
edir və müqavimət göstərirlər. İsmayıl uzun çəkməyən mühasirədən sonra 1501-ci ilin baharında
Bakını aldı.
Şirvanşah qoşunlarının vuruşmadan sonra
salamat qalmış hissələri Gülüstan qalasına cəkilmişdi. İsmayıl Bakını aldıqdan sonra Gülüstan
qalasını tutmağa getdi. Lakin tezliklə Gülüstanın
mühasirəsini buraxaraq, əmirlərinə bunu yuxuda
imamdan tapşırıq alması ilə izah etmişdir, Ağqoyunlu Əlvəndlə mübarizəyə yollandı. Rəvayətə
görə İsmayıl qızılbaş əmirlərini məşvərətə yığaraq
onlardan soruşur: “Siz nə istəyirsiniz, Azərbaycan taxt-tacını, yoxsa “Gülüstan” qalasını?” Onlar
yekdilliklə Azərbaycanı üstün tuturlar.
İsmayıl öz qoşunu ilə Naxçıvan istiqamətində
hərəkət edir. 1501-ci ilin ortalarında Əlvənd Mirzə
onları Şərur düzündə qarşılayır. Şərur döyüşündə
Əlvənd Mirzənin 30 minlik ordusu İsmayılın 7
minlik qoşunu tərəfindən darmadağın edilir. Vahiməyə düşüb qaçan döyüşçülərini saxlamaq və
rəqibin arxadan zərbələrini dəf etmək məqsədilə
bir-birinə zəncirlənmiş dəvələrdən istifadə etmək
topladığı təqribən 7 min nəfərlik tərəfdarı ilə 1500- cəhdi də Əlvənd Mirzəyə kömək etmir.
cü ilin axırlarında Şirvana hücum edir. Cabanı döİsmayıl bu döyüşdə də öz yaşına görə qeyri-ayüşündə Fərrux Yasar məğlub edildi və şirvanşah di dərəcədə sərkərdəlik qabiliyyəti və şəxsi igidlik
öldürüldü.
nümunəsi göstərir. O özü şəxsən Ağqoyunlu qoşuİsmayıl üç gün düşərgəsində qaldıqdan sonra nunun sayılan əmirlərindən Karqiçay bəyi qılınc
Şamaxıya daxil oldu. Burada onu seyidlər, qazılar, döyüşündə məğlub edir. Digər məşhur sərkərdələr
rəislər və şəhər əyanları qarşıladı. Şamaxıya girən də öldürülmüş və başları özgə düşmənlərə görk
İsmayıl şəhərdə yalnız bircə gün qaldı. Burada öy- olmaq üçün qızılbaş döyüşçülərinin tutduğu yükrəndi ki, Şirvanşahın döyüş meydanından qaçıb ca- səkliklərdə qoyulmuşdur. Əlvənd özü isə döyüş
nını qurtarmış oğlu II Şeyx İbrahim (Şeyxşah) Xəzər meydanından güclə qaçaraq, canını qurtarmışdır.
dənizinin sahilindəki Şəhrinou qalasındadır və atası- Beləliklə, İsmayıl xeyli qənimət qazanmışdır və ən
nın qoşunlarının salamat qalmış hissələrini ətrafına əsası isə Təbrizə yol açmışdır.
1501-ci ilin payızında Təbrizə daxil olan İsmayıl özünü şah elan etdi. Bununla da paytaxtı Təbriz olan
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin əsası qoyuldu. I Şah İsmayılın tabe olmaq təklifini rədd edən Ağqoyunlu
hökmdarı Sultan Muradla 1503-cü il iyunun 21-də Həmədan yaxınlığında döyüş Şah İsmayılın qələbəsi
ilə nəticələndi və Ağqoyunlu dövləti süqut etdi.
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Çox qısa müddətdə şah İsmayıl Şeybani xanın özbək dövlətindən tutmuş Osmanlı imperiyasının sərhədlərinə qədər uzanan möhtəşəm bir dövlət yarada bilir. Özbək Şeybani xan İsmayıl üçün strateji əhəmiyyət daşıyan İsfahanı tutarkən ona göndərdiyi “Mən İran və Azərbaycan sərhədlərinə gələrək, oranı
tutandan sonra İraqi-Ərəbə və Hicaza gedəcəyəm” məktubana cavab olaraq Şah İsmayıl öz qoşunlarını
Xorasana yeridir.
Şeybani xan Mərv qalasında gizlənir, lakin İsmayıl aldadıcı manevr edərək, onu qaladan bayıra
çıxarır və 1510-cu il 2 dekabrda Mahmudi kəndi
yaxınlığında şah İsmayılla Şeybani xanın qoşunları arasındakı Mərv döyüşü şah İsmayılın tam qələbəsi ilə başa çatır. Bütün gün ərzində davam edən
bu ağır döyüşdə məğlub olan Şeybani xan qaçmaq
istədikdə Şah İsmayılın döyüşçüləri və öz mühafizəçiləri tərəfindən qətlə yetirilir. Şeybani xanın
başını şaha gətirirlər. Əmrə əsasən, onun kəlləsini
qızıl suyuna çəkib, qədəh düzəldirlər. Bu döyüşdən sonra o, Herat, Mərv və Bəlx şəhərlərini tutur.
Bütün Şabran, Xorasan vilayəti şah İsmayılın hakimiyyəti altına keçir. Sonrakı illərdə Şah İsmayıl
bütün İranı, İraqi-Ərəbi Səfəvilər dövlətinə qatdı.
Onun dövründə Səfəvilər dövləti Yaxın Şərqin

qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrldi. Səfəvi dövləti öz yüksəlişinin zirvə nöqtəsinə çatır. Onun ərazisinin sahəsi 2 milyon 800 min kvadrat kilometrə
çatırdı.
Səfəvi dövləti kimi güclü bir dövlətin yaranması Osmanlı sultanlarını narahat edirdi. Şah İsmayıl da geniş əraziləri əhatə edən şiə dövləti qurmaq istəyirdi. Anadoludakı türklər İsmayıla rəğbət
bəsləməklə qalmır, bölgəni geniş xalq üsyanları
bürüyür. Osmanlı ərazisindəki narazı əhali kütləvi
surətdə Səvəfi dövlətinə köçməyə başlayır. Bütün
bunlar Səvəfi ideologiyasının təkcə şərqi Anadoluda deyil, mərkəzi Anadoluda böyük təsirə malik
olduğunu göstərir.
Beləliklə siyasi səbəbdən yaranan Səfəvi-Osmanlı qarşıdurması gələcəkdə uzun sürəcək və din
pərdəsi arxasında aparılan müharibələrin səbəbi
idi. İlk dəfə Çaldıran döyüşündən əvvəl Qızılbaşların kafir kimi öldürülməsinə fətva alan I Səlimin
başlatdığı bu dini müharibə gələcəkdə onun oğlu I
Süleymanın dövründə Osmanlı şeyxül-islamı Müfti Əl-Həmzə tərəfindən verilən fətva ilə qızılbaşların öldürülüb malları ilə birgə arvad və uşaqlara
sahib olmalarını halal edən dövlət ideologiyasına
çeviriləcək.
Səfəvilər dövlətinə münasibətdə “dinc, yanaşı
yaşama” prinsipinə sadiq qalaraq, əsasən sülh siyasəti yürüdən Sultan II Bayəziddən fərqli olaraq
onun oğlu 1512-ci ildə hakimiyyətə keçən Sultan I
Səlim Yavuz (1512-1520) Səfəvilərə qarşı müharibə yolunu tutdu. Sultan Səlim Şah İsmayıl üzərinə
qəti hərəkətə keçməzdən öncə Səfəvi dövlətinə
qarşı bir sıra siyasi, mədəni, iqtisadi və əsgəri tədbirlər gördü. Sünni üləması qızılbaşlara qarşı hərb
açılmasının cihaddan da mühüm və əqdəm olduğu
barədə fitva vermişdi.
Səfəvi dövlətinə qarşı 19 mart 1514-cü ildə
“şərq yürüşünə” başlayan Sultan Səlim hələ yolda
olarkən Şah İsmayıla farsca üç təhqiramiz məktub
yazmışdı. Bunlardan yalnız üçüncüsünə türkçə cavab verən şah məsələni sülh yolu ilə həll etməyə
cəhd etmişdi, lakin uğursuz.

95

AZƏRBAY C A N ƏRAZİSİ...
23 avqust 1514-cü ildə Çaldıran çölündə iki
ordu üz-üzə gəldi. Osmanlı ordusu Səfəvi ordusundan sayca üstün idi. Çaldıran döyüşündəki
qüvvələr nisbəti ilə bağlı tədqiqatlar nəticəsində
müəyyən olunmuşdur ki, Osmanlı ordusu 100 min,
Səfəvi qoşunları 40 min nəfərdən ibarət idi.
Bundan başqa Osmanlıların daha bir üstünlüyü də 300-ə qədər topun olması idi. Bütün bunlar
döyüşün gedişinə təsir göstərməyə bilməzdi. Şah
İsmayıl şəxsi igidlik və cəsurluq nümunələri göstərib, özünün qeyri-adi gücü və döyüş bacarığı ilə
məşhur olan Turəli bəy Məlkoçoğlunu təkbətək
döyüşdə şəxsən məhv etmişdir. Şah İsmayıl qılıncla ona elə bir zərbə endirir ki, dəbilqəsi və başı
iki yerə paralanır. İsmayılın qılıncı Əli bəyin sinəsinə qədər işləyir. Döyüşün qızğın çağında İsmayıl
azsaylı dəstəsi ilə düşmənin artilleriyasına doğru
can atır, lakin bu zaman onun atı büdrəyib yıxılır.
Şah İsmayıla çox bənzəyən Sultanəli Mirzə Əfşar:
“Şah mənəm”, deyə qışqırmaqla onu əsir düşmək-

dən xilas edir və beləliklə yaralanan şah ata qalxaraq döyüş meydanından qaça bilir. I Sultan Səlim
Xoy, Mərənd və Təbriz şəhərlərini tutur. Buna baxmayaraq, o, Təbrizdə çox qala bilməyib, 6 gündən
sonra Şah İsmayıl tacı, əlbisələri və bəzək əşyaları
da içində olmaqla xeyli qənimət götürərək, Təbrizi
tərk edir.
Tarixdə belə bir hadisə olub. Şah İsmayıl Çaldıran döyüşündə topları bir-birinə bağlayan zəncirləri kəsərkən bir anda onun qüvvətli zərbəsi topun
lüləsinə tuş gəlir və top iki yerə bölünür. Çaldıran
döyüşündən uzun müddət sonra Sultan Səlim Şah
İsmayıldan həmin qılıncı ona göndərməsini istəyir.
Şah həmin qılıncı Sultana göndərir. Sultan Səlim
neçə dəfə cəhd göstərsə də topu kəsə bilmir. O
Şaha məktubunda deyir: “Sən məni aldadırsan, bu
həmin qılınc deyil.”. Şah İsmayıl cavab məktubunda ona belə cavab verir: “Qılınc həmin qılıncdı,
qol o qol deyil.”.

Məktublarında göründüyü kimi Şah İsmayılın savadı hər yerdə özünü göstərir. O Çaldıran döyüşündə Sultan Səlimə məğlub olmasına baxmayaraq, məktublarında daima onu dərrakəsi ilə məğlub edib.
Şah İsmayılın göndərdiyi məktublara Sultan aciz qalır, cavab yaza bilmirdi. Sultan Səlim Şahın heç bir
məktubuna cavab yazmayıb. Bu da Şah İsmayılın dövrünə görə çox savadlı və ağıllı bir şəxsiyyət olduğunu sübut edir.
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Sultan Səlim qənimətlə birlikdə özü ilə İstanbula sonradan Türkiyənin incəsənət və sənətkarlıqının inkişafında müstəsna rol oynamış bir çox
incəsənət xadimlərini və sənətkarları da aparır.
Dünyanın ən zəngin muzeylərindən sayılan İstanbul Topqapı sarayında, Əsgər muzeyində Azərbaycan tətbiqi sənətinin Çaldıran döyüşündən sonra
buraya gətirilmiş ən nadir nümunələri nümayiş etdirilməkdədir.
Tarixçilərin bildirdiyinə görə, Çaldıranda, döyüş meydanında kişi paltarı geyib, öz ərləri ilə birlikdə vuruşan xeyli qadın meyidi tapılmışdı.
Sonrakı illərdə Şah İsmayıl Şəki hökmdarlığını, Şirvanşahları, gürcü çarlarını Səfəvilərdən asılı
vəziyyətə saldı. Hakimiyyətinin son illərində şah
İsmayılla Şirvanşah Şeyxşah arasında dostluq və
qohumluq münasibətləri yaranır. Əvvəlcə Şah İsmayıl qızı Pərixan xanımı Şeyxşahın oğlu Sultan
Xəlilə ərə verir, sonra isə özü Şirvanşahın qızlarından biri ilə evlənir. Şah İsmayılın toyu 1523-cü il 5
noyabrda Təbriz yaxınlığında olur.

1524-cü ilin baharında – Novruz bayramından az sonra, Şah İsmayıl böyük qoşunla Qarabağ
düzündə cərgə üsulu ilə ov edə-edə Şəki hökmdarlığının ərazisinə daxil olur. “Şəki valisi Həsən
bəy onu qarşılamağa çıxıb, (şaha) təzim etmək
şərəfinə nail oldu və zəmanə hökmdarına bol-firavan peşkəşlər təqdim etdi. Əlahəzrət şah ov etmək sevdasına və dağlara tamaşa etmək həvəsinə
malik olduğu üçün hökm verdi ki qazilər və Şəki
əyanları Gürcüstanla Şəki arasında yerləşən və
Şahdağı (adı) ilə məşhur olan yerdəki cüyürləri
və digər vəhşi ov heyvanlarını qovub bir yerə toplasınlar. Belə nəql edirlər ki, keçmiş sultanlar o
vilayətdə Şahdağına pənah aparan ovun ardınca
getməzdilər və buna görə də o dağda çoxlu cüyür vardı. Heç bir kəs o cüyürlərə dəyib-dolaşa
bilmirdi. Çünki onların (Şahdağında) ovlanması
uğursuzluq əlaməti hesab olunurdu.
Bu məsələni (şaha) ərz etsələr də, o həzrət
buna məhəl qoymadı və ovun başlamasını əmr
etdi. Elə ki cərgə ovu tərtib olundu, hökmdar çoxlu
cüyür və saysız-hesabsız vəhşi heyvanları Şahdağında ovlayıb, Ərdəbilə tərəf geri qayıtdı”. Lakin
yolda ağır xəstələnir və Ərdəbildən tələm-tələsik
Təbrizə yola düşür. Sərab yaxınlığındakı Mənqutay adlı yerdə halı o qədər ağırlaşır ki düşərgə salmalı olurlar. Həkimlərin müalicəsi bir fayda vermir. Şah ismayıl 23 may 1524-cü ildə vəfat edir.
Nəşini Ərdəbilə gətirib Şeyx Səfi məqbərəsində
dəfn edirlər. Abbasqulu Ağa Bakıxanov “Gülüstani
İrəmdə” yazır: “… Hicri 930-cu ilin əvvəllərində
(miladi 1524)… Şah İsmayıl vəfat etdi. O, mehribanlıqda dünyanı işıqlandıran və qəhrəmanlıqda
düşməni yaxan, od məcazlı bir sultan idi. Qurmuş
olduğu səltənətin mühüm işlərinə məşğul olmasına
baxmayaraq, Şah İsmayıl alimlərlə müsahib olub,
şeir söyləməyə də mail idi”.
Şah İsmayıl Xətai 36 yaşında, həyatının, yaradıcılığının, arzularının ən qaynar bir çağında dünyadan köçür, lakin qısa ömrü müddətində gördüyü
işlər ona ölməzlik qazandırmış, onu Azərbaycan
xalqının siyasi və mədəni tarixinin ən parlaq

səhifələrindən birinin yaradıcısı kimi tanıtdırmışdır. Şah İsmayılın yüksək hərbi istedadı haqqında K.Marks yazmışdır: “Səfəvilər xanədanının
banisi Şah İsmayıl fateh idi. O, on dörd illik hakimiyyəti dövründə on dörd əyalət fəth etmişdi”.
İsmayıl Səfəvi 12 yaşında olarkən Səfəvi
əmirlərinin və digər türk tayfalarının dəstəyi ilə
öz əcdadlarının başladığı mübarizə yoluna qədəm
qoydu. Onun tərəfdarlarının çıxışı 1499-cu ildə baş
verdi. Ağqoyunlu və Şirvanşah qoşunları ilə müzəffər döyüşdən sonra, 1501-ci ildə İsmayıl Səfəvi
Təbrizə daxil oldu, özünü Azərbaycanın hökmdarı
elan etdi. Azərbaycan tarixində ilk mərkəzləşdirilmiş dövlət – Səfəvilər dövləti və ya Qızılbaşlar dövləti yaradıldı. Bundan sonra Şah İsmayılın
nəhəng imperiya yaratmağa yönəlmiş aktiv siyasi,
hərbi və ideoloji fəaliyyəti başlanır. Bu fəaliyyət
cəsarətli işlərlə, çoxsaylı risklər, qurbanlar, məğlubiyyətlər və qələbələrlə müşayiət olunurdu.
Səfəvi dövlətinin yaranmasında əsas amil dövləti quranların türk olması, həmin dövlətin tarixi
Azərbaycan torpaqlarında meydana gəlməsi və buradakı insanların “Qızılbaşlığ”a sadiq olmaları idi.
Şah İsmayılın ortaya çıxması və Qızılbaş
dövlətini yaratması ilə Anadolu türkmanları öz
soylarından, inancından bir öndərə sahib olmuş
və onu bir xilaskar hesab edərək ona sıx bağlanmışlar. Dünya tarixində bir liderə bu dərəcə bağlılıq örnəyi yoxdur.
Orta əsrlərdə xalqımızın dövlətçilik tarixində Səfəvilər imperiyası, Şah İsmayılın rəhbərliyi altında ən yüksək mərhələ kimi əvvəlki və
sonrakı Azərbaycan dövlətləri zəncirində yalnız
bir halqa olmuşdur. Bu siyasi qurumlar bir-birini
əvəz etməklə və çoxəsrlik Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını formalaşdırmaqla Azərbaycan
türk tayfalarını birləşdirmiş, dövlət quruculuğu
ənənələrini, idarəçilik vərdişlərini, qonşu xalqlar haqqında bilikləri və informasiyanı, onlarla
ünsiyyət mexanizmlərini, hakimiyyətin çox vaxt
atadan oğula verilməsi təcrübəsini növbəti nəsillərə ötürmüşlər.

İlk mənbələrdə Səfəvilər dövlətinin banisinə aid edilən çoxsaylı mülahizələr onun türklərlə və Azərbaycanla ayrılmaz əlaqəsini birbaşa göstərir. Şübhəsiz, belə faktlardan ən məşhuru və inandırıcısı İsmayıl Səfəvinin Şirvandakı Gülüstan qalası mühasirəyə alınan vaxt dediyi sözlərdir. İsmayıl atası Şeyx
Heydərin qatili, Şirvanşah Fərrux Yəsar üzərində qələbədən sonra öz düşməninin qüvvələrini tamamilə
darmadağın etmək üçün onların sığındığı Gülüstan qalasını mühasirəyə almışdı.
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İsgəndər bəy Münşi yazır ki, İsmayıl Şirvanın
ən əlçatmaz istehkamlarından biri olan Gülüstan
qalasının mühasirəsi uzandığı üçün böyük əmirləri
yanına çağırıb dedi: “Sizə Gülüstan qalası lazımdır,
yoxsa Azərbaycan taxtı?”. Müqəddəs Səfəvi xanədanının etiqad sahibləri... Azərbaycan taxtı” cavabını verdilər.
Həmin tarixi məqsədi həyata keçirmək üçün
İsmayıl 1501-ci ildə Ağqoyunlu Əlvənd üzərində
qələbədən sonra Təbrizə daxil olaraq özünü şah elan
etdi. Şeyx Heydərin çata bilmədiyi məqsədə oğlu
İsmayıl nail oldu, Azərbaycan torpağının böyük bir
qismi vahid Qızılbaş dövlətində birləşdirildi.
Şah İsmayıl zəfərdən-zəfərə gedirdi və ta Çaldıran döyüşünə qədər məğlubiyyət nə olduğunu
bilmədi. O, müzəffər, xoşbəxt iqballı, gəncliyinə
baxmayaraq siyasi müdrikliyə malik bir şah idi.
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Şah İsmayıl yalnız alimənsəblərlə deyil, rəiyyətlə
rəftarında da mülayim və ədalətli idi.
Xalqımızın görkəmli dövlət xadimi Şah İsmayıl ana dilinə hörmət edir və bu dildə yazan şairləri, ozonları sevir, onları himayə edirdi. Elə buna
görə də, dilinə, vətəninə bağlı el şairləri, aşıqları
da onu sevir və onun doğma dilinə, xalqına bağlılığını əsərlərində tərənnüm edirdilər. Şah İsmayıl
Azərbaycan dilində təkcə gözəl şeirlərin, mükəmməl ədəbi abidə olan “Dəhnamə” (“On məktub”)
poemasının müəllifi deyildi.
O, həm də dövlət fərmanları imzalayır və beləliklə, Azərbaycan dilini dövlət müstəvisinə, siyasi müstəviyə keçirmiş olurdu. Aldığı tərbiyəyə
və maraqlarına görə İsmayıl qızılbaş tayfaları və
köçəri əyanları ilə sıx bağlı idi. O, yaxşı təhsil görmüşdü, şair və alimlərə himayədarlıq edirdi.

Şah İsmayıl Xətainin öz xalqı qarşısında xidmətləri həm də ondan ibarətdir ki, o, Azərbaycan milli
mədəniyyətinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmışdır, onun hakimiyyətdə olduğu illər ölkənin orta
əsrlər tarixində tərəqqi baxımından ən önəmli dövr sayılır. O, təkcə ana dilində yaradan şairləri, Azərbaycan alimlərini, incəsənət xadimlərini təşviq etmirdi, həm də bütövlükdə
incəsənətin, elmin inkişafına himayədarlıq edirdi. Onun səyləri sayəsində
Azərbaycan dili nəinki fars dilinin
güclü təsirindən qurtardı, həm də
sonrakı yüzilliklər boyu onu üstələdi.
Elm, sənət xiridarı olan Xətainin sarayında yaradıcılıq üçün əlverişli şəraitdə, diqqət, qayğı, hörmətlə əhatə
olunmuş mühitdə bir çox rəssam, istedadlı heykəltəraş, xəttat, musiqiçi
yaşayırdı.
Şah İsmayılın Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri də öz dövrü üçün
xarici siyasət mexanizmlərini formalaşdırmasıdır. Qüdrətli imperiya yaradan Şah İsmayıl həm də Qərbi Avropada Papalıq, İspaniya, Portuqaliya,
Venesiya, Genuya və s. ilə səmərəli
qarşılıqlı münasibətlərin möhkəm bünövrəsini qurmuşdu.
Səfəvilər dövləti yarandığı gündən qısa müddət ərzində bütün Yaxın
və Orta Şərqdə qüdrətli hərbi-siyasi
amilə çevrilmişdi.

Şah İsmayılın yaratdığı Azərbaycan dövlətçiliyi Azərbaycan türklərinin dünyagörüşünün təkamülünə kömək etdi. Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq azərbaycanlıların bütün səviyyələrdə (Azərbaycan dilinin dövlət müəssisələri və hərbi işdə tətbiqi də daxil olmaqla) üstün yer
tutduğunu təsdiq edən dövlət yaratmışdı.
Şah İsmayıl qızılbaşlığın vahid ideologiyasını yaratdı. Bu ideologiya bütün Azərbaycan türklərini o
vaxt üçün öz ətrafında uğurla birləşdirdi və onlara nəhəng ərazidə siyasi dominant statusunu əldə saxlamağa imkan verdi.
Azərbaycan xalqının Şah İsmayılla təkcə böyük dövlət xadimi kimi deyil, həm də cəsur, istedadlı sərkərdə, yüksək mənəvi keyfiyyətləri hətta
o vaxtlar Azərbaycana gələn Qərb diplomatlarında
da heyranlıq doğuran şəxsiyyət kimi fəxr etməyə
tam haqqı vardır. Biz onun sərkərdə istedadı sayəsində yaranmış tarixi dövlətin varisləriyik, elə bir
dövlətin ki, sonralar ərazisində bır sıra dövlətlər
yaranmışdır və indi də mövcuddur.
Şah İsmayılın 3 əsas həyat yoldaşı, ( ümumilikdə 5), 6 oğlu və 8 qızı olmuşdur.
1. Şah Sultan - (ö.1540) Abdi bəy Şamlının qızı
2. Behruzə Sultan - Bağdad valisi Xüləfanın
qızıdır.
3. Xanbəyim xanım Mosullu (ö.1547)
4. Şahbəyim xanım Mosullu (ö. 1541, Şiraz) Mahmud Bektaşinin qızı
5. Münəvvər xanım Şirvani - Şirvanşahın qızı
1. I Təhmasib - Behruzə Sultanın oğlu.
2. Əlqas mirzə Səfəvi - Şah Sultandan olan
oğlu.
3. Rüstəm Mirzə - 13 sentyabr 1517-ci ildə
Marağada doğulmuşdur. Behruzə (Gülzar) Sultandan olmadır. Gənc yaşda vəfat etdi.
4. Sam mirzə Səfəvi - Şah Sultandan olan oğlu.
5. Bəhram Mirzə - Şah Sultandan olan oğlu.
6. Hüseyn Mirzə - 11 dekabr 1520-ci ildə doğulmuşdur. Behruzə Sultandan olmadır. Gənc yaşda vəfat etdi.
1. Fülanə bəyim - II Bəyazidin oğlu Şahzadə
Əhmədin oğlu Şahzadə Murad ilə evlənmişdir.
2. Canış xanım (26 fevral 1507 - 2 mart 1533)
- 1518-ci ildə Əmirə Dibac Sultan Müzəffər ilə evlənmişdir.
3. Pəri Sultan - Şahbəyim Taclı bəyimin qızı.
4 oktyabr 1524-cü ildə II Xəlilullahla evlənmiş,
1539-cu ildə Dərvişməhəmməd xanla evlənmişdir.
4. Xanış Sultan (ö. 12 mart 1564) - 1537-ci
ildə Seyyid Nurəddin Nemətullah Baqi Yəzdi ilə
evlənmiş, övladları olmuşdur.

5. Şahzeynəb xanım (1519-1556) - Məhəmməd Şərəf xan Təkəli ilə evlənmişdir.
6. Firəngiz xanım (d. 1519).
7. Məhinbanu Sultan (1519 -1562) - Şahbəyim Taclı bəyimin qızı. Ailə qurmamışdır.
8. Fatma Sultan - Abdulla xan Ustaclı ilə evlənmişdir.
Şah İsmayıl hələ uşaq yaşlarından idman
oyunlarına, cıdır yarışlarına böyük həvəs göstərir,
tez-tez ova gedirdi. Sərkərdəliyi dövründə o bir
neçə zorxana açdırmışdı ki, burada bayram şənlikləri düzənlənər və pəhləvanlar öz güclərini sınayardılar. Şah İsmayıl həm də rəssamlıq və xəttatlıq
bacarığı ilə də seçilir, kitab oxumağı çox sevirdi.
Uzun Həsənin Təbrizdə yaratdığı məşhur kitabxananın nəzdində o, yeni tipli geniş bir kitabxana açdırmışdı ki, buradan həm öz ölkəsinin əhalisi və
alimləri, həm də qonşu ölkələrin alimləri istifadə
edirdilər.
Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə yol
qeydlərində özünün şah İsmayılla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır: “İndi onun 31 yaşı var. Ortaboylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Ona qız kimi vurulmaq
olar. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür.
Oxatma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır.
Rəqsi çox sevir və rəqqasələr oynarkən ayaqlarını yerə döyərək, İsmayıla həsr olunan mahnılar da
oxuyurlar. O, hər gün əmirlərlə oxatma yarışları
keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün
qaliblərinə mükafatlar verir. Bu yarışlar vaxtı onun
şərəfinə çalıb-oxuyur, rəqs edirlər. Bu sufi öz təbəələri, xüsusilə də əskərlər tərəfindən Allah kimi
sevilir və pərəstiş olunur. Onun əskərlərindən bir
çoxu döyüşə yalın əllə-dəbilqə və zirehsiz girirlər,
onlar əmindirlər ki, İsmayıl onları döyüşdən salamat çıxaracaq.”
Şah İsmayıl həm də gözəl səsə də malik idi.
Bərbəd adlanan alətdə gözəl çalır və oxuyurdu. O,
uşaq yaşlarından şeir yazmağa başlamışdı.
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Rəvayətə görə, Şah İsmayıl dərviş paltarı geyinib məmləkəti gəzib dolaşar və xalqın dərd-səri ilə
maraqlanarmış.
O, Azərbaycan türkcəsini dövlət dilinə çevirmiş, ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni inkişafı
üçün bölük işlər görmüşdür.
Xalq arasında indiyə qədər dildən-dilə gəzən əfsanədə də şah İsmayılın qeyri-adi fiziki qüvvəsindən
danışılır. Əfsanədə deyilir ki, Çaldıran döyüşündən sonra şah İsmayılın öz qılıncı ilə düşmən toplarının
lüləsini yarması xəbəri Sultan Səlimə çatır. Maraqlanan sultan şah İsmayıla ismarış göndərib xahiş edir
ki, qılıncını ona göndərsin. Tezliklə onun bu xahişinə əməl olunur. Lakin sultan həmin qılıncla topun
lüləsini yarıb keçə bilmir və İsmayılı günahlandırır ki, guya o, həqiqi qılıncı göndərməyibmiş. Şah İsmayıl məcburiyyət qarşısında yazdığı məktubda məsələnin nə yerdə olduğunu anladığına işarə edir və
yazır ki, qılınc həmin qılıncdır, vuran əl isə həminki olmayıb.
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Azərbaycanda Xətai irsinin öyrənilməsi sovet
hakimiyyəti illərindən başlanmışdır. Azərbaycanın
tarixçi və ədəbiyyatşünas alimlərindən S. Mümtaz,
H. Araslı, M. Quluzadə, Ə. Məmmədov, O. Əfəndiyev, Paşa Kərimov, M. Abbaslı kimi mütəxəssislərin bu yöndə apardıqları araşdırmalar və yürütdükləri mülahizələr xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Belə ki, AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Almaniyada
yaşayan soydaşımız Məhəmmədəli Hüseyninin
köməyi ilə Şah İsmayıl Xətainin xətt nümunələrinin rəngli surətlərini əldə edib. Burada Şah İsmayıl Həzrət Əlinin kəlamlarını gözəl xətlə qızılı və
mavi mürəkkəblə köçürüb.
Qeyd edək ki, müxtəlif rəngli vərəqlərə köçürülmüş və cildlənmiş əsərin əvvəllər yalnız bir
səhifəsinin surəti ölkəmizdə idi. İndi isə Münxenin
Baviyera Dövlət Kitabxanasında saxlanan əsərin
27 vərəqinin hamısının surəti Azərbaycana gətirilib. Nümunələrin üzərindəki qeyddən görünür ki,
mətn Şah İsmayıl Xətai tərəfindən 1514-cü ildə
köçürülüb.
Xətt nümunələrinin altında ərəbcə mətnin fars
dilinə tərcüməsi naməlum xəttat tərəfindən köçürülüb. Bu xətt nümunəsinin Çaldıran döyüşündən
əvvəl yazıldığı ehtimal olunur. Osmanlı imperatoru birinci Sultan Səlim Təbrizi işğal etdiyi zaman
bu əlyazmanı da ələ keçirərək İstanbula aparıb.
Əsər sonradan Avropaya aparılıb.
Xatırladaq ki, Şah İsmayıl Xətainin gözəl xətt
nümunəsinin “Kəlimati-Mürtəzəviyyə” adı altında
Münxenin Baviyera Dövlət Kitabxanasında saxlandığı barədə ilk məlumatı türkiyəli alim İsmayıl
Hikmət Ertaylan İstanbulda 1965-ci ildə çap etdirdiyi “Divani-türkiyi-Zəfər” kitabında verib.

İsmayıl Xətai az yaşamasına, vaxtının çoxunu
dövlət işlərinə sərf etməsinə baxmayaraq zəngin
və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır. O, həm əruz, həm
də heca vəznində, həm epik, həm də lirik janrlarda
qələmini işlətmiş, yaddaqalan, nümunə, örnək ola
bilən əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirmişdir. Onun səmimi, ürəkdən qopub gələn,
zamanın qarşıya qoyduğu tələblərə cavab kimi
meydana çıxan poeziyası çox vaxt siyasi-ictimai
fəaliyyəti ilə birləşmişdir. Bu poeziya gah qılıncla
bərabər döyüş meydanlarına getmiş, gah müdrik el
ağsaqqallarının, təriqət şeyxinin öyüdlərinə çevrilmiş, gah da dünyaya və insana məhəbbətlə dolu
bir qəlbin tərcümanı olmuşdur. Bu poeziya qəhrəmanlığa, gözəlliyə, mənəvi saflığa məhəbbətlə,
şərə, eybəcərliyə, əqidəsizliyə, dönüklüyə, sədaqətsizliyə, cılızlığa nifrətlə doludur. Bu poeziya,
hər şeydən əvvəl, mənəvi azadlığı təsdiq edir. Din
və şəriətin mənəvi əsarətini bu poeziya qəbul etmir. Dünyagörüşü etibarilə panteist olan şair Mənsur Həllac və İmadəddin Nəsimi kimi “ənəlhəq”
(“mənəm allah”) şüarına, ideyasına tərəfdar çıxıb
özünü “vəhdət gülzarının bülbülü” adlandırır:
Çün Xətaidir bu gün gülzari-vəhdət bülbülü,
Dəxi ol zaği-siyəh gülzarə gəlməsün.
Bütün kainatı ilahi, mütləq varlıqla bir sayan, yaradıcı ilə yaradanı, insanla allahı eyniləşdirən və bu
eyniliyi vəhdət gülzarı, özünü isə bu vəhdət və birlik gülzarının bülbülü, şairi adlandıran Xətai özünü
“mütləq həqiqət” (“həqqi-mütləq”) deyə vəsf edir:
Xətai divanı
Ənəlhəq sirri uş könlümdə gizli
Ki, həqqi-mütləqəm, həq söylərəm mən.
Böyük mütəfəkkir şair Nəsimi kimi Xətai də
görünən hər şeydə, o cümlədən insanın simasında
ilahi varlığı görməyə çağırır:

Yəqin bil əhli-iqrarın yanında
Yerü gög cümlə həqdir, olma gümrah…
Ta səni gördü Xətai valehi şeydayidir,
Hansı gözdür həq üzün görcək ki, bidar olmadı?
Şairin sufi olması onun poeziyasına da güclü
təsir göstərmiş, ona daha cəsarətli humanist ruh
vermişdir. Lakin bu cəsarət Xətainin yaradıcılığını sırf təriqət poeziyasına çevirməmişdir. O, bütün
məqamlarda real həyat və real insan
haqqında düşünmüş, real insana müraciətlə yazıb yaratmış, real insandan
və onun hisslərindən, qayğılarından
söhbət açmışdır.
Onun şerlərində xeyir və şər anlayışları ilə bağlı fikirlər də vardır.
Bu məsələdə Xətai Azərbaycan ədəbiyyatının dühası Nizami Gəncəvi ilə
həmfikirdir. O da belə hesab edir ki,
insan yaxşı-yaman nə iş tutsa, onun
bəhrəsini görəcək, pis əməl sahibi
öz əməlləri üçün xəcalət çəkəcəkdir.
Ancaq xeyir işlər, əməllər arxasınca
gedənlər hər cür xəcalət, peşmanlıq
hisslərindən uzaq olacaqlar.
Xətainin şerlərində insan, lirik
qəhrəman məğrur, azad fikirli, öz qüdrətinə inanan bir varlıq kimi tərənnüm
olunur, onun ölməzliyi, əbədiliyi, ən
ağıllı bir şəxs olması, düşmənlərin
canına vəlvələ salmağa qadir olduğu
dönə-dönə nəzərə çatdırılır.
Hələ XII əsrdə Nizami Gəncəvi
sufizmə rəğbətlə yanaşmış, sufiləri
ürəkdən xəbərdar olan adamlar kimi
təqdim etmişdir. Şairin “Sirlər xəzinəsi” əsərində müxtəlif xarakterlərə malik sufi surətləri yaradılmışdır. Xətai də sufiləri halal
və haram yola gedənlər adı ilə iki yerə ayırır. O, ən
yüksək insani keyfiyyətləri əsl sufilər arasında axtarır, öz müridlərini əsl sufi kimi hərəkət etməyə, sufi
– insan adını uca tutmağa çağırır:
Sufi isən, alıb-satma,
Halalına haram qatma,
Yolun əyrisinə getmə,
Doğru yola nəzər eylə.
Şairin nəzərində həqiqi sufi əsl insandır. Onda
alıb-satmaq, harama meyl etmək, əyri yola getmək

kimi hərəkətlər, sifətlər ola bilməz. Əgər hər hansı
bir sufi bu sifətlərə malik deyildirsə, o sufilikdən
də, insanlıqdan da uzaq bir adamdır. Xətai belə sufiləri rədd edir.
Xətainin poeziyasında ehkamçılığa, mövhumatçılığa, insan mənəviyyatını buxovlayan zəncirlərə qarşı güclü bir etiraz vardır. Xətai şerinin əsas
obyekti insan, əsas qayəsi insana məhəbbətdir.

Xətai dövründə islam dininin insan idealı ilə humanist ziyalıların insan idealı bir deyildir. Dindar
insan hər cür istək və arzularını buxovlayıb cənnət
xəyalı ilə yaşayırdısa, humanist ziyalıların ideal
insanı əsl cənnəti bu dünyada axtarır və tapırdı.
İnsansız dünyanı və cənnəti barsız bağa bənzədir,
insansız cənnəti istəmirdi:
Neylərəm ol cənnəti, içində dildar olmasa?!
Qoy onu viranə qalsın – bağçada bar olmasa.
Şair insanı yer üzünün ən qiymətli gövhəri
saydığından insansız olan, insana zidd olan, insa-
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nın sədaqətinə mane, buxov, əngəl olan hər şeyi
rədd edir.
Xətainin şerlərində gah real insani sevgi tərənnüm olunur, gah da məhəbbətdən geniş fəlsəfi bir
kateqoriya kimi söhbət açılır. Hər iki halda məhəbbətin tərənnümü onun humanizmi, fikir sərbəstliyi
ilə bağlıdır.
Üzün gördüm sənin, ey yari-məhru,
Könüllər afəti, ya üzmüdür bu?
Dodağın həsrətindən xəstə haləm,
Axıtdı gözlərim yaşı be hər su.
Həbəşdir kim, müsafir Rumə düşmüş
Üzün səfhindəki ol xali-hindu.
Gözündən ahu tək dağlara düşdüm,
Nə sehr etdi mənə ol iki cadu?
Xətai dər üzün xurşidə nisbət,
Sözü rövşən dedim üzünə qarşu.
İnsan gözəlliyi bu şerdə romantik bir dillə,
heyranlıqla qələmə alınmışdır. Buradakı bədii suallar, bənzətmələr aşiqin qəlbindəki təlatümləri,
həyəcanları təbii, səmimi şəkildə oxucuya çatdırır.
Xətainin məhəbbət poeziyası güclü kədərdən,
qəmdən bir qayda olaraq uzaqdır. Xətai yaradıcılığını tədqiq edənlərin fikrincə bu isə onun daha
çox cəmiyyətdə tutduğu ali mövqe ilə əlaqədardır.
Çünki, şah heç zaman maddi və ya digər sərvətlərdən əskiklik görməmişdir ki, şikayətlənsin.
Şairin təbiət təsvirinə həsr edilmiş şerlərində
şux, şad əhvəli-ruhiyyə hökm sürür:
Bahar oldu ki, aləm gülşən oldu,
Gözün aç, gör cahan nə rövşən oldu.
Bəzəndi hər bir ağac bir gül ilə,
Ağaclar cümlə gül pirahən oldu.
Açıldı yazlar, bitdi çiçiklər,
Gül ilə şol bənövşə susən oldu.
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İrişdi vədəsi badi-baharın,
Behər su gül hezaran-xərmən oldu.
Xətainin aşiqanə qəzəllərində sevgi duyğuları
bir çox hallarda o qədər səmimi, təbii verilir ki,
boyalarının, ifadələrinin əlvanlığı və sadəliyi ilə in-

sanı heyran edir, tilsimləyir. “Qızıl gül, bağü bustanım, nə dersən?” misrası ilə başlanan məşhur qəzəli
yada salaq. Bu qəzəldəki hər beyt, hər parça saf,
həssas bir qəlbdən qopan sevgi harayı kimi səslənir:
Qızıl gül, bağü bustanım, nə dersən?
Fəda olsun sənə canım, nə dersən?
Qərarü səbrü aramım tükəndi,
Kəsildi külli-fərmanım, nə dersən?
Əridi iliyim, qaldı sümüyüm,
Bu təni tərk edər canım, nə dersən?
Əgər yatsam min il torpaq içində
Dürüstdür əhdü peymanım, nə dersən?
Xətai can ilə çün səni sevdi,
Sevən ölsünmü, sultanım, nə dersən?
Real insanın, real insani hisslərin, arzuların,
düşüncələrin romantik şəkildə tərənnümü, həm
də Xətaiyə məxsus bir tərzdə tərənnümü XVI əsrin birinci rübü üçün qiymətli yeni bir hadisə idi.
Nəsiminin, Kişvərinin, Həbibinin, Hamidinin poeziyasından qidalanan bu şerlərdə yeni, orijinal,
ancaq Xətaiyə məxsus cəhətlər də çoxdur.
Xətainin çoxcəhətli poeziyasında epik əsərlər
də mühüm yer tutur. Onun “Nəsihətnamə” məsnəvisi və “Dəhnamə” poeması epik şerin qiymətli
nümunələridir. “Nəsihətnamə” adından da göründüyü kimi, nəsihətamiz, fəlsəfi poemadır. Burada
ardıcıl nəql edilən hadisə yoxdur. “Nəsihətnamə”
sufizmin panteist müddəalarını şərh edən fəlsəfi
bir əsər olmaqla bərabər insan haqqında qabaqcıl
humanist düşüncələri də əks etdirir.
“Dəhnamə” Xətainin həcm, fikir və sənətkarlıq
baxımından ən mühüm əsəridir. Bir yandan klassik
ədəbiyyatdan, bir yandan da xalq yaradıcılığının
zəngin xəzinəsindən, nağıl və dastanlardan istifadə ilə yaradılan bu poema başqa “Dəhnamə”lərdən
forma və məzmun əlvanlığı ilə seçilir. Xətainin
özünəməxsusluğu: hissləri səmimi, inandırıcı, təbii
ifadə etmək, təbiəti duymaq, məhəbbətin həyəcanlarını dolğun əks etdirmək, xalq ədəbiyyatından
şüurlu şəkildə bol-bol faydalanmaq keyfiyyətləri
bu əsərdə də göz qabağındadır.
Dəhnamə on məktub deməkdir. Zahirən əsər
on məktubdan ibarət olsa da, poemanın məzmununu məktublar yox, daha çox həmin məktublarla
əlaqədar hadisələr təşkil edir.

Xətai mövzunun imkanlarından bacarıqla istifadə edib rəngarəng təbiət lövhələri, insan
duyğularının təbii, səmimi ifadəsi üçün müxtəlif
boyalar tapıb işlədir. Sıx-sıx lakin yerli-yerində
verilmiş qəzəllər poemadakı lirizmi daha da gücləndirir. Şairin yaratdığı təbiət təsvirlərindən biri
poemanın başlanğıc hissəsində verilmişdir. Bu
təsvirlər o qədər dəqiqdir ki, rəssamlar onun əsasında heç bir çətinlik çəkmədən çoxlu lövhələr yarada
bilərlər.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında bahariyyə adlı janra bir qayda olaraq Xətainin həmin təsviri ən
səciyyəvi nümunə kimi göstərilir.
Ədəbiyyatımızda çoxlu təbiət təsviri
yaradılmasına baxmayaraq Xətainin
yaratdığı həmin təsvir bu tipli təsvirlər içərisində müstəsna yer tutur:
Qış getdi, yenə bahar gəldi,
Gül bitdi vü laləzar gəldi.

“Dəhnamə” mövzusunda Xətaidən əvvəl
başqa Azərbaycan şairləri – Hümam Təbrizi, Marağalı Əvhədi də əsərlər yazmışdır. Bu ənənəvi süjeti Xətai vəziyyət və hadisələrə uyğun olaraq yaratdığı lövhələr və başqa poetik tapıntılar vasitəsilə
yeniləşdirə bilmişdir. Həmçinin Xətainin “Dəhnamə”si ana dilində yaranan ilk epik əsərlərdəndir.

Quşlar hamısı fəğanə düşdü,
Eşq odu yenə bu canə düşdü.
Sərvin yenə dutdu damənin su,
Su üstə oxudu faxtə ku-ku.
Qönçə dəhəni çəməndə xəndan,
Gülməkdən ənar açıldı dəndan.
Durna uçuban həvayə düşdü,
Laçın aluban ovayə düşdü…
Bu təsvirdə təbiət insandan təcrid olunmur. Şən, şad bir qəlbin təbiətdən aldığı həzz, sevinc addımbaşı özünü hiss etdirir. Şair quşların
fəğanə düşməsini deyən kimi insan həyatı barədə araya tez bir söz
atır, “Eşq odu yenə bu canə düşdü”
deyərək təbiətlə insan həyatını vəhdətdə götürdüyünü nəzərə çatdırır.
Təbiətdə gül açıb quşlar nəğmə oxuyanda insan
qəlbində də sevgi duyğularının oyandığını söyləyir.
Təbiət təsvirləri ilə yanaşı poemada Aşiqin
mənəvi iztirablarını əks etdirən qəzəllər də əsərin
bədii təsir gücünü artırmağa xidmət edir.

Epik əsərdə lirik janrlardan, o cümlədən qəzəllərdən istifadəyə Füzulidən, hətta Həqiridən əvvəl
Xətai poemasında rast gəlirik. Xətai bu poemanı
hakimiyyət uğrunda mübarizələrinin ən gərgin
çağlarında, 1506-cı ildə, iyirmi yaşında olanda yazmışdır. O, həyatının bu gənc çağlarında təkcə Azərbaycan Səfəvi dövlətinin əsasını qoymaqla məşğul
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olmamış, həm də epik şerimizə “Dəhnamə” kimi
orijinal keyfiyyətlərə məxsus bir əsər bəxş etmişdir.
Xətai ədəbi irsinin mühüm bir hissəsini heca
vəznində xalq şeri formalarında yazılmış əsərlər

tirən Xətaidir. Hökmdar şair fikirlərini daha çox
xalq şeri ənənələri əsasında tərbiyələnən, nisbətən az savadlı, və ya tam savadsız olan geniş
kütlələrə, müridlərə, qızılbaş əsgərlərə çatdırmaq
üçün doğma janrların daha əlverişli olduğunu

təşkil edir. Heca vəznli şerimizin tarixi Xətai ilə duymuş, onların sevdiyi, başa düşdüyü formalarbaşlayır. Düzdür, bu forma xalq arasında Xətaidən dan istifadə etməyi özünə borc bilmişdir.
əvvəl də olmuşdur, lakin onu yazılı ədəbiyyata gə-
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Bu şerlərdə xalq ruhuna və zövqünə yaxınlıq
xüsusi yer tutur. Xətainin siyasi, əxlaqi, estetik
baxışları bu şerlərdə son dərəcə aydın və sadə
bir tərzdə ifadə olunur. Ümumiyyətlə, Xətai şerinə xas bir keyfiyyət olan sadəlik və aydınlıq
onun heca vəznli şerlərində daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Xətainin heca vəznində yazdığı
qoşma, gəraylı, varsağı, bayatı, nəfəs və ilahilər
indi də öyrənmək, ibrət almaq üçün nümunə
olmaq dərəcəsindədir. Şair oxucularını diqqətli, ehtiyatlı olmağa, əqidə, məslək yolunda sədaqətlə yürüməyə çağırır:
Dərindir bizim dəryamız, boylanmaz,
Min bir kəlam desəm, biri anlanmaz.
Kişi iqrarsız yollara bağlanmaz,
Yolları qoynunda yürüyüb gedər.
Bu parçalarda oxucunu, dinləyicini doğruçu və cəsarətli olmağa, orda-burda qeybətlə, dedi-qodu ilə məşğul olmaqdan əl çəkməyə çağırır, həqiqət yolundan azmış insanlara qarşı dərin
nifrətini bildirir.
Bədii söz haqqında danışmaq, ona münasibətini bildirmək orta əsrlərdə yaşamış sənətkarlarımızın yaradıcılığında pozulmaz bir ənənə kimi yayılmışdır.
Nizaminin, Füzulinin, Saib Təbrizinin,
Qövsi Təbrizinin, Vaqifin və başqa Azərbaycan
sənətkarlarının söz haqqındakı şerləri, fikirləri
bu həqiqəti bir daha təsdiq etməkdədir. Xətainin
“Bir söz” rədifli gəraylısı Füzulinin “Söz” rədifli
qəzəli kimi yadda qalan qiymətli sənət əsərlərindən biridir:

Xətai, işin düşər,
Gəlib-gedişin düşər.
Dişləmə çiy loğmanı,
Yerinə dişin düşər.
Xətainin istər heca, istərsə də əruz vəznində
yazdığı əsərlər klassik yazılı ədəbiyyatımızın ən
qiymətli nümunələrindən sayılır. Şairin irsi sonrakı dövrlərin ədəbiyyatı üzərində dərin izlər buraxmışdır. Füzuli kimi dahi sənətkar Xətainin bir
sıra şerlərinə cavab yazmış, ilk böyük əsəri olan
“Bəngü Badə”ni ona ithaf etmişdir. Görkəmli el
sənətkarı, hökmdar şairin müasiri Aşıq Qurbani onu “Mürşidi-kamilim, şeyx oğlu şahim” deyə
tərənnüm etmişdir. Şah İsmayıl Xətainin əsərləri
istər əlyazmaları, istərsə də şifahi şəkildə geniş yayılmış, məclislərdə musiqi havalarının müşaiəti ilə
ifa olunmuşdur. Onun həyat nə mübarizəsi ilə bağlı
məşhur Şah İsmayıl dastanı yaranmışdır.
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Ankara Milli Kitabxanasından Şah İsmayıl Xətainin və
onun oğlu I Şah Təhmasibin ana dilində yazdıqları
şeirləri aşkar etmişdir. Xətainin Ankara Milli Kitabxanasındakı Əlyazma məcmuəsindən tapılmış
“Şah Xətai” başlığı ilə gedən əsərləri qəzəl və qoşma janrlarında yazılmışdır. Onun bəzi mətbu şeirləri ilə bu əlyazmadakı şeirlər arasında fərqlər vardır. Şairin əsərlərinin gələcək nəşrlərində bu fərqlər
nəzərə alınmalıdır. I Şah Təhmasib aşkar edilmiş
ana dilindəki qəzəlində Osmanlı imperatoru Sultan Süleyman qoşunlarının 1534-cü ildə Səfəvilər
dövlətinə uğursuz yürüşündən bəhs edir, rəqibin
Sözünü bir söyləyənin
məğlubiyyətini özünün müqəddəs nəsildən olması
Sözünü edər sağ bir söz.
ilə izah edir. Maraqlıdır ki, həmin məcmuədə SulPir nəfəsin dinləyənin
tan Süleymanın da bu şeirə nəzirə olaraq yazdığı
Yüzünü edər ağ bir söz.
cavabı verilmişdir. Beləliklə, Şah İsmayıl Xətai və
I Sultan Səlim arasında olan mükaliməni onların
Söz vardır kəsdirər başı,
övladları I Təhmasib və Sultan Süleyman Qanuni
Söz vardır kəsər savaşı,
ana dilində müşairə formasında davam etdirmişlər.
Söz vardır ağulu aşı
Bu dastan əsasında Müslüm Maqomayev eyni
Bal ilən edər yağ bir söz.
adlı opera bəstələmişdir. Yazıçı Ə. Cəfərzadənin
Xalq şerinin bayatı şəkli də Xətainin məhəb- “Bakı-1501”, F. Kərimzadənin “Xudafərin körbətlə, məharətlə müraciət etdiyi formalardandır. püsü”, Ə. Nicatın “Qızılbaşlar” romanları və bir
Şair bayatılarının axıcılığına, yığcamlığına, atalar sıra bədii əsərlər son illərdə Şah İsmayıl Xətainin
sözləri və xalq məsəlləri kimi aforistik məna daşı- həyatı və şəxsiyyətinə olan güclü marağın ifadəsi
masına xüsusi diqqət yetirmişdir:
kimi meydana çıxmışdır.
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N

izami Gəncəvi (tam adı: Əbu Məhəmməd Cəmaləddin İlyas ibn Yusif; d.
təxm. 1141, Gəncə, Eldənizlər (hazırkı Azərbaycan Respublikasının ərazisi) – təxm. 1209, Gəncə) — Dünya şöhrətli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri; Orta əsr şərqinin ən böyük şairlərindən biri; farsdilli ədəbiyyatın ən
görkəmli nümayəndələrindən biri kimi də o, farsdilli poeziyanın klassiki,
farsdilli epik ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi, farsdilli epik poeziyaya
danışıq dili və realistik stili gətirmiş sənətkar hesab olunur.
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Nizami Gəncəvi

Şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı tarixi salnamələrin ənənəvi mövzularından istifadə edən
Nizami, islamdan əvvəlki və islam dövrü İranını
birləşdirmişdir. Nizaminin qəhrəmanlıq-romantik poeziyası sonrakı əsrlər boyunca, fars dilinin
istifadə olunduğu bütün ərazilərdə özünü ona oxşatmağa çalışan gənc sənətkarların yaradıcılığına
təsir etmiş, nəinki Persiyada, həm də Azərbaycan,
Ermənistan, Əfqanıstan, Gürcüstan, Hindistan,
İran, Pakistan, Tacikistan, Türkiyə və Özbəkistan
kimi müasir ölkələrin mədəniyyətinin formalaşmasında rol oynamışdır. Nizaminin yaradıcılığı,
Hafiz Şirazi, Mövlana Cəlaləddin Rumi və Sədi
Şirazi kimi böyük sənətkarların yaradıcılığına təsir
etmişdir. Onun, müxtəlif ictimai, mədəni və elmi
mövzuları işıqlandıran beş məsnəvisi bütün şərq
ölkələrində böyük məşhurluğa malik olmuşdur ki,
bunu da, şairin əsərlərinin çoxlu sayda və müxtəlif dövrlərə aid əlyazmalarının dövrümüzə çatması
sübut edir. Nizaminin “Xosrov və Şirin”, “Leyli və
Məcnun” və “İsgəndərnamə” kimi əsərlərinin qəhrəmanları, indi də, bütün islam ölkələrində, eləcə
də dünyada tanınır.
1135/1136-cı ildən 1225-ci ilə kimi Azərbaycan (əsasən indiki Cənubi Azərbaycan ərazisini
əhatə edirdi) və Arran əyalətləri səlcuq sultanları-

nın İraqi-Əcəmdəki Böyük atabəyləri kimi Eldənizlər
sülaləsi tərəfindən idarə olunmuşdur. Eldənizlər (bəzən
Eldəgəzlər və ya Eldəgizlər də adlandırılır) sülaləsinin
əsası, İraqi-Əcəmdəki səlcuq sultanının azad edilmiş
qulamı (döyüşçü-qul) olmuş qıpçaq mənşəli Şəmsəddin
Eldəniz tərəfindən qoyulmuşdur. Səlcuq imperiyasının
dağılması dövründə Azərbaycan atabəyləri (yəni, səlcuq
taxtı varislərinin regenti) olmuş Eldənizlər, 1181-ci ildən
etibarən müstəqil yerli hakim kimi ərazini idarə etməyə
başladılar. Eldənizlər dövlətinin varlığına, 1225-ci ildə
daha əvvəl gürcülər tərəfindən ələ keçirilmiş ərazilər də
daxil olmaqla, dövlət ərazilərinin Cəlaləddin tərəfindən
tutulması ilə son qoyulmuşdur. Ehtimal ki, Şəmsəddin
Eldəniz Azərbaycan üzərində nəzarəti 1153-cü ildə, Sultan Məsud ibn Məhəmmədin sonuncu favoriti Qass bəy
Arslanın ölümündən sonra əldə etmişdir.
Həmin dövrdə Arran və Azərbaycanla qonşuluqda yerləşən Şirvan ərazisində Kəsranilər sülaləsi tərəfindən idarə edilən Şirvanşahlar dövləti
mövcud idi. Kəsranilər sülaləsi ərəb mənşəyinə
malik olsa da, farslaşmış və bu sülalədən olan şahlar özlərini qədim Sasani şahlarının varisləri elan
etmişdilər.
Nizaminin doğum tarixinə kimi türk-səlcuqların
İran və Cənubi Qafqazı ələ keçirməsindən yüz il keçmişdi. Fransa tarixçisi Rene Qrussenin fikrincə, özləri
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türkman mənşəli olan Səlcuqlular, İran taxtını ələ
keçirdikdən sonra, ölkədə türkləşdirmə siyasəti
aparmamış, əksinə, “könüllü şəkildə fars oldular
və qədim böyük Sasani şahları kimi İran əhalisini
köçərilərin hücumlarından, iran mədəniyyətini isə
türkman təhlükəsindən xilas etdilər.” .
Nizaminin “Xəmsə”yə daxil olan poemalar
üzərində işləməyə başladığı XII əsrin sonuncu
rübündə, Səlcuqların ali hakimiyyəti parçalanma

dövrünü yaşayır, siyasi və sosial narazılıqlar isə
artırdı. Lakin, fars mədəniyyəti, mərkəzləşdirilmiş hakimiyyətin mövcud olduğu dövrlə müqayisədə yerli hakimiyyətlərə parçalanma dövründə
daha yaxşı inkişaf edir, fars dili isə əsas ədəbiyyat
dili olaraq qalırdı. Bu xüsusiyyət, o zaman fars
mədəniyyəti forpostu xüsusiyyəti daşımış, Nizaminin də yaşadığı və irandilli əhalinin üstünlük
təşkil etdiyi Qafqaz şəhəri olan Gəncəyə də aid
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idi. Həmin dövrdə Gəncədə irandilli əhalinin üstünlük təşkil etməsinə, Nizaminin müasiri olmuş
və onun kimi Gəncə şəhərində yaşayıb-yaratmış
tarixçi Kirakos Qandzaketsi (təxm. 1200-1271)
də şahidlik edir. Qeyd etmək lazımdır ki, orta əsr
ermənidilli ədəbiyyatda bütün irandilli xalqlar
“parsik” - farslar adlandırılırdı ki, bu da Qandzaketsinin əsərinin ingiliscə tərcüməsində də əksini
tapmışdır. Nizaminin yaşadığı dövrdə Gəncənin
fars mədəniyyətinin çiçəkləndiyi şəhərlərdən biri
olmasını göstərən faktlardan biri də, XIII əsrə aid
Nüzhət əl-Məclis antologiyasında, XI-XII əsrlərdə şəhərdə yaşayıb-yaratmış 24 farsdilli şairin
əsərinin toplanmasıdır. XI-XII əsrlər Gəncəsinin
irandilli əhalisi arasında xüsusilə kürdləri qeyd
etmək lazımdır ki, onların da burada məskunlaşmasına vaxtilə şəhəri idarə etmiş kürd mənşəli
Şəddadilər sülaləsi təkan vermişdir. Nizaminin
atasının Qumdan Gəncəyə köçməsi və valideylərinin bu şəhərdə məskunlaşmasını da bəzi təd
qiqatçılar şəhədə kürdlərin üstünlüyə malik olması və Nizaminin anasının kürd mənşəli olması ilə
izah edirlər.
Nizamidən yüz il sonra yaşamış İran tarixçisi
Həmdullah Qəzvini “xəzinələrlə dolu” Arran şəhəri Gəncəni İranın ən zəngin və çiçəklənən şəhəri
kimi təsvir edir. O dövrdə, Azərbaycan, Arran və
Şirvan Xorasandan sonra fars mədəniyyətinin ikinci ən böyük yeni mərkəzi idi. Mütəxəssislər fars
poeziyasının Xorasan stili daxilində qərb məktəbini ayırırlar ki, bu da Azərbaycan məktəbi, bəzən
isə Şirvan, Arran və ya Qafqaz məktəbi adlandırılır. Bu məktəb mürəkkəb metaforik və fəlsəfi
məzmunu, həmçinin xristian ənənəsindən alınmış
obrazların istifadəsi ilə seçilir. Nizami, Qərb məktəbinin ən mühüm nümayəndələrindən biri hesab
edilir.
Nizaminin həyatı haqqında çox az məlumat
var; şairin həyatı haqqında yeganə məlumat mənbəyi onun əsərləridir ki, bu əsərlərdə də kifayət
qədər aydın informasiya verilməmişdir. Buna
görə də Nizaminin adı və şəxsiyyəti ətrafında
çoxlu əfsanələr yaranmış və onun bioqrafiyasını
bəzəmişdir.
Şairin əsl adı İlyas, atasının adı Yusif, babasının adı Zəki olmuşdur: oğlu Məhəmmədin
doğulmasından sonra onun da adı şairin tam adına

keçmiş və onun tam adı Əbu
Məhəmməd İlyas ibn Yusif ibn
Zəki Müəyyəd olmuşdur. Ədəbi
ləqəb kimi şair “Nizami” sözünü
seçmişdir ki, bunu da bəzi təzkirəçilər, şairin ailəsinin ənənəvi olaraq tikməçiliklə məşğul
olması ilə izah edirlər; Nizami
ədəbiyyatla məşğul olmaq üçün
ailə sənətindən imtina etmiş,
toxuyucu səbri ilə əsərləri üzərində çalışmışdır. Şairin Nizam
əd-Din Əbu Məhəmməd İlyas
ibn Yusif ibn Zəki ibn Müəyyəd
olmuşdur. Yan Rıpka şairin rəsmi adının Hakim Camal əd-Din
Əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusif
ibn Zəki ibn Müəyyəd Nizami
olduğunu qeyd edir.
Nizaminin dəqiq doğum
tarixi bilinmir. Məlum olan odur
ki, şair, 1140-1146-cı (hicri 535540) illər arasında doğulmuşdur.
Nizaminin bioqrafları və müasir
tədqiqatçılar, onun dəqiq doğum
tarixini altı il arasında göstərirlər (535-40/1141-6). Formalaşmış ənənəyə əsasən və UNESCO-nun da qəbul etdiyi tarixə
əsasən şairin doğum tarixi kimi
1141-ci il qəbul olunur. Bu tarixə şair özü də, “Xosrov və
Şirin” poemasının “Kitab üçün
üzr” bölməsində işarə edərək
deyir:
Fələk yaradırkən deyib
mənə “şir”,
Lakin bu vücudum bir yun
heykəldir,
Deyiləm düşmənlə vuruşan şirdən,
Yetər ki, özümlə döyüşürəm mən.
(R.Rzanın tərcüməsi)
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Bu beytlərdən məlum olur ki, şair Şir bürcü altında doğulmuşdur. Həmin bölmədəcə Nizami bildirir ki, poema üzərində işə başlayarkən
onun qırx yaşı olmuşdur, poemanı yazmağa isə
şair, hicri təqvimlə 575-ci ildə balamışdır. Bu
hesaba əsasən belə nəticə alınır ki, Nizami hicri 535-ci ildə (miladi 1141-ci il) doğulmuşdur.
Həmin il ulduzlar 17-22 avqust tarixlərində Şir
bürcü altında düzlümşüdür ki, buna əsasən də
Nizaminin 17-22 avqust 1141-ci ildə doğulması
güman edilir.
Şairin doğum yeri də uzun müddət mübahisə
mövzusu olmuşdur. Lütfəli bəy Azər (XVIII əsrdə
yaşamışdır) “Atəşgədə” adlı təzkirəsində Nizaminin aşağıda göstərilən və “İsgəndərnamə” poemasından olması iddia edilən (poemanın Abdulla Şaiq
və Mikayıl Rzaquluzadə tərəfindən Azərbaycan
dilinə tərcümə edilmiş və nəşr olunmuş variantında həmin beyt yoxdur) beytə istinadən Nizaminin
mərkəzi İrandakı Qum şəhərində doğulmasını iddia edir:
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Nizaminin orta əsr bioqraflarının hamısı
(Aufi Sədidəddin (XIII əsr), Dövlətşah Səmərqəndi (XV əsr) və s.) şairin doğulduğu şəhər kimi,
onun bütün ömrü boyu yaşadığı və vəfat etdiyi
Gəncə şəhərini göstərirlər. Akademik Y.E. Bertels
qeyd edir ki, Nizaminin ona məlum olan ən yaxşı
və qədim əlyazmalarında belə Qum haqqında məlumata rast gəlməmişdir. Hazırda, akademik müəlliflər tərəfindən qəbul edilmiş ortaq fikrə əsasən,
Nizaminin atasının Qumdan olmasına, lakin Nizaminin özünün Gəncədə doğulmasına, onun əsərlərində Qumda doğulması ilə bağlı iddianın isə mətn
səhvi olmasına inanılır. Nizaminin yaşadığı dövrdə
Gəncə şəhəri, 1077-1307-cü illərdə mövcud olmuş
Böyük Səlcuq imperiyasının (və onun yerli təmsilçiləri olan Azərbaycan Atabəylərinin) hakimiyyəti
altında olmuşdur.
Nizami şəhərdə doğulmuş və ömrünün
sonuna kimi şəhərdə yaşamışdır. Onun doğma
şəhəri olan Gəncədə o dövrdə irandilli əhali üstünlük təşkil etdiyinə görə fars mədəniyyəti hakim olmuşdur. Həyatı haqqında az
məlumat olmasına baxmayaraq,
şairin ömrünün sonuna kimi Cənubi Qafqazda yaşaması güman edilir. Nizaminin həyatı haqqında cüzi
məlumatlar onun əsərlərində verilmişdir.
Nizaminin Qumdan (Mərkəzi İran) Gəncəyə köçmüş atası Yusif ibn Zəki ehtimal ki, dövlət işçisi
olmuşdur. Nizaminin iran mənşəli
anası Rəisə, şairin özünün sözlərinə görə kürd olmuşdur. Ehtimal
ki, kürd sülalə başçısının qızı olan
həmin xanım, bəzi ehtimallara görə,
Atabəylərdən əvvəl Gəncədə hakim
olmuş Şəddadilər sülaləsindən olmuşdur.
Nizami valideynlərini erkən
itirmişdir. Atasının ölümündən sonra İylası anası tərbiyələndirmiş,
anasının ölümündən sonra isə uşaq
dayısı Xoca Ömərin himayəsində
qalmışdır.
Dövlətşah Səmərqəndi (14381491) özünün “Təzkirət ət-şüəra”

adlı traktatında (1487-ci ildə tamamlanmışdır) Nizaminin, Qivami Mütərrizi adlı şair qardaşı olmasını qeyd etmişdir.
Yaşadığı dövrün standartlarına görə Nizaminin parlaq təhsili olmuşdur. Nizaminin yaşadığı
dövrdə belə hesab edilirdi ki, şair müxtəlif fənnlər
üzrlə bilikli olmalıdır. Lakin, buna baxmayaraq,
Nizami öz savadı ilə şairlər arasında seçilə bilmişdi: Nizaminin əsərləri onun ərəb və fars ədəbiyyatının şifahi və yazılı ənənələrinə gözəl bələd
olmasına, riyaziyyat, astronomiya, astrologiya, əlkimya, tibb, botanika, teologiya, Quran təfsiri, şəriət, xristianlıq, iudaizm, İran mifləri və əfsanələri, tarix, etika, fəlsəfə, ezoterika, musiqi və təsviri
sənəti yaxşı bilməsinə dəlalət edir.
Baxmayaraq ki, Nizamini mənbələrdə teztez “həkim” (müdrik) adlandırırlar. O, Fərabi, İbn
Sina və Sührəvərdi kimi filosof və ya İbn əl-Ərəbi
və Əbdürrəzzaq əl-Kaşani kimi sufizm nəzəriyyəçisi olmamışdır. Buna baxmayaraq, daha sonrakı
dövrdə yaşamış, müxtəlif elm sahələrində fəaliyyət göstərmələrinə baxmayaraq fəlsəfə, qnosis və
teologiyanı birləşdirməyə çalışmış Qütbəddin Şirazi və Baba Əfzəl Kaşani kimi, İslam fəlsəfi fikrinin müxtəlif sahələrinə yaxşı bələd olan filosof və
qnostik hesab edirlər.
Nizaminin həyatı haqqında çox az məlumat
saxlanılsa da, dəqiq bilinir ki, o, saray şairi olmamış, çünki bu halda dürüstlüyünü itirəcəyindən
qorxmuş və ilk növbədə azad yaradıcılıq imkanı
arzulamışdır. Buna baxmayaraq, Nizami əsərlərini
müxtəlif sülalələrdən olan hökmdarlara həsr etmişdir. Məsələn, “Leyli və Məcnun” poemasını Nizami, şirvanşaha, “Yeddi gözəl” poemasını isə Eldənizlərin rəqibi Ağsunqurilər sülaləsindən Əlaəddin
Körpə Arslana ithaf etmişidr.
Nizami, bütün həyatı boyunca Gəncədə yaşamış və üç dəfə evlənmişdir. Şairin ilk və ən sevimli həyat yoldaşı Afaq adlı qıpçaq qul olmuşdur.
Ona bir çox şerlər həsr edən Nizami, “ləyaqətli
görünüşlü və gözəl ağıllı” adlandırmışdır. Afaq,
Nizamiyə Dərbənt hakimi Dara Müzəffərəddin
tərəfindən hədiyyə edilmiş, Nizami isə onu azad
edərək evlənmişdir. 1174-cü ildə onların oğlan övladı dünyaya gəlmiş və şair oğlunu Məhəmməd
adlandırmışdır. 1178-1179-cu illərdə “Xosrov və
Şirin” poemasının tamamlanması zamanı Afaq və-

fat etmişdir. Nizaminin sonrakı iki həyat yoldaşı
da vaxtından əvvəl vəfat etmiş, onların hər birinin
ölümü, şairin yeni epik poemasını tamamlaması ilə
üst-üstə düşmüşdür ki, bu münasibətlə də Nizami
yazmışdır.
Nizami, siyasi qeyri-stabillik və intensiv
intellektual aktivlik dövründə yaşamışdır ki, bu
da onun şerlərində və poemalarında əks olun-

muşdur. Şairin himayədarları ilə qarşılıqlı münasibəti, əsərlərinin dəqiq yazılma tarixi haqqında
məlumatlar yoxdur, bilinən tarixlər isə Nizamidən
sonrakı dövrdə yaşamış təzkirəçilərin verdiyi
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məlumatlardan əldə edilmişdir. Hələ sağlığında
Nizami böyük hörmət və izzət sahibi olmuşdur.
Atabəylər dəfələrlə Nizamini saraya dəvət etmiş,
lakin, şairin israrla imtina etmişdir, buna baxmayaraq, Nizamini müqəddəs hesab edən hökmdar
ona beş min dinar və 14 kənd bağışlamışdır.
Dini inancına görə Nizami sünni müsəlman
olmuşdur. Şairin doğum tarixi kimi, vəfat tarixi də
mübahisəlidir. Nizaminin vəfat tarixini qeyd edən
orta əsr bioqrafları bir-biri ilə 37 il (575-613/1180-

Şairin vəfat tarixi ilə bağlı ikinci məlumat isə, Nizaminin ölümündən sonra ehtimal ki, onun oğlu
tərəfindən yazılmış və “İsgəndərnamə” poemasının “İqbalnamə” adlı ikinci hissəsində antik filosoflar Platon, Sokrat və Aristotelin ölümü ilə bağlı
şerə əlavə edilmiş beytlərdir. Bu beytlərdə şairin
yaşı müsəlman təqviminə əsasən göstərilmiş və
buna uyğun olaraq da, onun vəfat tarixi hicri 598ci (1201/1202) il kimi hesablanmışdır.
Altmış üç yaşından altı ay qədər
Keçmişkən, istədi eləsin səfər.
Keçmiş alimlərdən danışdı bütün,
O da onlar kimi yatacaq bir gün.
Mikayıl Rzaquluzadənin tərcüməsi

Nizami dövrü fars mədəniyyəti, qədim köklərə, əzəmət və dəbdəbəyə malik olması ilə məşhurdur. Davamlı olaraq, ölkə ərazisinə yürüş edən
yadelli xalqların təsirinə məruz qalmasına baxmayaraq, islamaqədərki fars mədəniyyəti, musiqi, memarlıq və ədəbiyyatda zəngin özünüifadə
ənənələri formalaşdıraraq, özünü saxlamaq, qismən dəyişilmək və yad elementləri özünə uyğunlaşdırmaq xüsusiyyətinə malik idi. Nizaminin də
sonuncu poemasını həsr etdiyi Makedoniyalı İskəndər, fars mədəniyyətinin əsirinə çevrilmiş çoxsaylı tarixi şəxslərdən biridir. Nizami, Şərq mədəniyyətinin səciyyəvi məhsulu idi. O, islamaqədərki
və islamdansonrakı İran, həmçinin İran və Qədim
dünya arasında körpü yaratmışdır. Nizami Gəncəvi, Persiyanın periferiyası olan Qafqazda yaşayıb-yaratmasına baxmayaraq, öz yaradıcılığında
bütün fars mədəniyyəti üçün ənənəvi olan vahid
dil və vətəndaş fikri ənənəsinə sadiq qalmış, “Yeddi gözəl” poemasında isə İranı “dünyanın ürəyi”
adlandırmışdır:
İran, bir ürəkdir, bu aləm bədən,
Olmaz xəcalətli, belə söz deyən.
Çünki, ürəyidir bu yerin İran,
Ürək yaxşı olar bədəndən, inan!
Məmməd Rahimin tərcüməsi
1217) fərqi olan müxtəlif rəqəmlər göstərirlər. HaProfessor Çelkovskinin fikrincə, Firdovsizırda dəqiq olan yeganə məlumat odur ki, Nizami nin “Şahnamə” əsərini oxumaq Nizaminin sevimXIII əsrdə vəfat etmişdir. Nizaminin vəfat tarixi- li məşğuliyyəti olmuşdur. Qətran Təbrizi, Sənai,
nin hicri 605-ci ilə (miladi 1208/1209) uyğunlaş- Fəxrəddin Əsəd Gurgani, Təbəri kimi müəlliflərin
dırılması, Gəncədən tapılmış və Bertels tərəfindən Nizami yaradıcılığıa təsir etmələrinə baxmayaraq,
nəşr edilmiş ərəb dilli kitabəylə əsaslandırılmışdır. Firdovsi yaradıcılığı, şair üçün əsas ilham mənbəyi
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və “İsgəndərnamə” poemasının yazılması zamanı
əsas mənbə olmuşdur. Nizami, öz əsərlərində, xüsusilə “İsgəndərnamə”nin girişində tez-tez “Şahnamə”yə istinad edir. Belə hesab etmək olar ki,
Firdovsinin əsərinə heyran olan Nizami, qarşısında həmin əsərə layiq olan epik poemalar yaratmaq
məqsədi qoymuş və həmin poemalardan üçünün
- “Xosrov və Şirin”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” - yaradılması üçün mənbə kimi “Şahnamə”dən istifadə etmişdir. Nizami Firdovsini “həkim”
- “müdrik”, “daana” - “bilgin” və orator sənətinin
“sözü təzə gəlin kimi bəzəyən” böyük ustadı adlandırmışdır. O, oğluna “Şahnamə”ni oxumağı və
müdrik insanın dəyərli fikirlərini yadda saxlamağı
tövsiyə edirdi. Yevgeni Bertelsin fikrinə görə isə,
“Nizami öz əsərlərini Firdovsinin əsərindən üstün
hesab edir”, “palaz”ı “ipəyə”, “gümüş”ü “qızıl”a
çevirdiyini bildirir.
XI əsr fars şairi Fəxrəddin Əsəd Gurganinin yaradıcılığı Nizami yaradıcılığına böyük təsir
göstərmişdir. Poemaları üçün bir çox süjetləri Firdovsi yaradıcılığından alan Nizami, poeziya yazı sənəti, obrazlı
danışıq və kompozisiya qurma
texnikasını əsasən Gurganidən
almışdır. Bu, “Xosrov və Şirin”
poemasında, xüsusilə, Gurganinin “Veys və Ramin” poemasından əsas səhnənin təkrarı olan
“Aşiqlərin mübahisəsi” səhnəsində açıq görünür. Bundan başqa,
Nizami poemanı, Gurganinin də
poemasını yazdığı həzəc bəhrində yazmışdır. Gurgani yaradıcılığının Nizami yaradıcılığına təsirini həm də ikincinin astrologiya
elminə olan marağı ilə izah etmək
mümkündür.
İlk monumental əsəri olan
“Sirlər xəzinəsi”ni Nizami, Sənai
nin “Hədiqət-ül-həqaiq” poemasının təsiri ilə yazmışdır.
Sirlər xəzinəsi Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəridir .
Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında
didaktik poema janrının ən qiymətli nümunələrindən biri olan

bu əsər şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində
ilk qələm təcrübəsi idi. Əsər hicri tarixilə 570-ci
ildə yazılmışdır ki, miladi təqvimilə 1174-1175-ci
illərə uyğun gəlir. “Sirlər Xəzinəsi” zahirən Nizamiyə qədər Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında
geniş yayılan didaktik əsərlər silsiləsinə daxildir.
Mövzuca, məqsədcə müəyyən dərəcədə “Kəlilə
və Dimnə”, “Qutadqu bilik”, “Hədiqətül-həqiqə”,
“Siyasətnamə”, “Qabusnamə”, “Cəhar məqalə” və
sair kimi əsərlərə yaxın olan “Sirlər Xəzinəsi” həm
də onlardan fərqlənir. Nizami sanki özünəqədərki
didaktik ədəbiyyatı yekunlaşdırıb ona daha yüksək
humanist və demokratik istiqamət vermişdir.
Nizami Gəncəvi “Sirlər Xəzinəsi”ni yazarkən özünə qədər şərq ədəbiyyatında sabitləşmiş
bir sıra ənənələri təkmilləşdirərək orijinal mövqedən çıxış etmişdir. Həmin cəhət birinci dəfə hind
alimi Ə. A. Əhmədin diqqətini cəlb etmişdir. O,
qeyd edir: “Xacə Nizami Gəncəvi qədim üslubu
dəyişərək məsnəvi deməkdə yeni bir tərz ixtira
edib, sözü bəzəmiş və birinci olaraq o, bu nazik,
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çətin yolla getməklə namünasib sözün sir-zibilini,
xoşagəlməz, daş-kəsəkli və bəyənilməz qafiyələri
bu yoldan təmizləyərək, şer mülkünü nizama salmışdır.” Nizami “Sirlər Xəzinəsi”ndə əsas mətləbə
başlamazdan əvvəl tövhid, nət, merac, əsərin ithaf
edildiyi şəxsə xitab, kitabın yazılması səbəbi və
sonda xətmi-kitab, habelə hər bir nəzəri məqalətə
aid yalnız bir didaktik hekayə vermək kimi formaları ədəbiyyata gətirməklə didaktik poema janrını
forma cəhətdən təkmilləşdirmişdir. Fars dəri dilində

Nizaminin “Sirlər Xəzinəsi”nə kimi əruz vəzninin səri bəhrində ayrı-ayrı beytlər olsa da, böyük
həcmli didaktik poemalarda bu bəhrdən istifadə
edilməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. “Sirlər
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Xəzinəsi”ndən əvvəl yazılmış didaktik poemalar
isə Əruzun Həzəc bəhrində yazılmışdır.
Nizami xəmsəsində külli miqdarda atalar
sözlərindən, zərbi-məsəllərdən, aforizm və idiomatik ifadələrdən istifadə etmiş və öz əsərinin
bədii dəyərini artırmışdır. Həm də onun xalq yaradıcılığından, folklordan aldığı ifadələr, əsasən
Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuşdur. Elə buna görə
də, Azərbaycan xalqının adət və ənənələrini, dil və
ifadə xüsusiyyətlərini bilmədən “Sirlər xəzinəsi”ndə aforizm və zərbi-məsəllərlə ifadə edilmiş dərin
mənanı tamamilə qavramaq qeyri-mümkündür.
Y.E.Bertels “Sirlər Xəzinəsi”nin bədii dilindən
danışarkən göstərir ki, şair bu əsərində bədii sözün bütün həqiqi və məcazi mənalarından istifadə

edir. Buna görə də, “Sirlər Xəzinəsi”ni dərindən
başa düşmək üçün hərtərəfli, universal biliyə malik olmaq lazımdır. Y.E.Bertels “Sirlər Xəzinəsi”nin bir sıra beytlərinin Qərb və Şərq tədqiqatçıları
tərəfndən doğru şərh edilmədiyini göstərmiş, dərin mənalı aforizmlərlə ifadə edilmiş beytləri açıb
təhlil etmişdi. Bununla birlikdə Y.E.Bertels “Sirlər
Xəzinəsi”ndə çətin anlaşılan təşbih və tərkiblərin
işlədildiyini, şairin əsərin dilini bilərəkdən çətinləşdirdiyini qeyd edir. “Sirlər Xəzinəsi” xalq yaradıcılığından gələn çoxmənalı ifadələrlə, idiomlarla, frazeoloji birləəşmələrlə zəngin olduğu üçün
onun dərin mənasını başa düşmək doğrudan da
bəzi çətinliklər törədir. Y.E.Bertelsin poemanın dili
haqqındakı mülahizələri onu bu nəticəyə gətirir ki,

“Sirlər Xəzinəsi” sadə xalq kütlələri üçün deyil,
yüksək savadlı zadəgan təbəqə üçün yazılmışdır.
H.Araslı “Sirlər Xəzinəsi”nin əsas ideya və
mövzusunun ədalət və əmək mövzusu olduğunu,
ümumiyyətlə bu mövzuda dövrün mühüm ictimai-siyasi və əxlaqi məsəllərinin öz əksini tapdığını qeyd edir. Y.E.Bertels “Sirlər Xəzinəsi”nin
mövzusundan danışdıqda əsərin əsasında şairin
ədalət və əmək haqqında fikirləri, verilən sözün
üstündə durmaq, rəhmli olmaq, qızıla nifrət, həqiqi
dostluq kimi əxlaqi məsələlərin durduğunu göstərmişdir. F.Qasımzadə “Sirlər Xəzinəsi”nin ayrı-ayrı məqalələrində qoyulmuş mövzu və ideyaları
əsasən ədalət, əmək və əxlaq kimi üç istiqamətdə qruplaşdırıb təhlil etməyin mümkün olduğunu
qeyd edir.
Xosrov və Şirin Nizami Gəncəvinin ikinci
poemasıdır. Əsər 1180-ci ildə fars dilində yazılmışdır. Nizami Gəncəvi, bu əsəri Atabəy Şəmsəddin Məhəmməd Cahan Pəhləvan Eldəgizə (11731186) ithaf etmişdir. Əsərdə Cahan Pəhləvandan
başqa, Toğrul ibn-Arslan Səlcuqi (1178-1194) və
Qızıl Arslanın (1186-1191) da adları çəkilir.
Əsərin süjetinin əsasında Sasani şahı II Xosrov Pərviz (590-628) və onun həyat yoldaşlarından biri olan Şirin haqqında şərqdə geniş yayılmış
“Xosrov və Şirin” əfsanəsi durur. Hələ Nizamidən
çox qabaq “Xosrov və Şirin” dastanını ilk dəfə
Firdovsi (X əsr) “Şahnamə”nin tərkibində nəzmə
çəkmişdir. Lakin Firdovsi əsərinin içində epizodik
bir səhnə yaratmaqla “Xosrov və Şirin” dastanına
yüngülcə toxunmuşdur. Bu mövzunu geniş planda
işləməyi Nizami Gəncəvi öz öhdəsinə götürmüş və
ilk dəfə “Xosrov və Şirin” mövzusunda məsnəvi
yazmışdır. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə isə Nizami
Gəncəvi “Xosrov və Şirin”i Fəxrəddin Əsəd Gurganinin “Veys və Ramin” poemasının müstəqim
təsiri altında yazmışdır.
İranda “Xosrov və Şirin”in elmi tənqidi mətnini Vəhid Dəstgerdi hazırlayıb nəşr etdirmişdir.
Vəhid Dəstgerdinin tərtib etdiyi nüsxə otuz qədim
və mötəbər əlyazmasının müqayisəsi nəticəsində
ortaya çıxmışdır. Bu nüsxələr 1300-1689-cu illər
arasında yazılmışdır. Bu və digər cəhətlərinə görə
Vəhid Dəstgerdinin nəşr etdiyi nüsxə poemanın
ən etibarlı nüsxələrindən biri hesab edilir. Əstgerdinin tərtib etdiyi nüsxədə poemanın misralarının
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sayı 12508-dir. Digər mühüm mənbə olan L.A.Xetaqurovun tərtib etdiyi nüsxədə misraların sayı
12330-dur. Xetaqurovun tərtib etdiyi elmi-tənqidi
mətn dünyanın məşhur kitabxanalarında saxlanılan on ən qədim, etibarlı nüsxə əsasında tərtib
olunmuş, habelə Dəstgerdinin nəşrindən də istifadə edilərək dəqiqləşdirmələr aparılmışdır. Dəstgerdinin tərtib etdiyi nüsxə Xetaqurovun tərtib etdiyi
nüsxədən 278 misra artıqdır.
“Xosrov və Şirin” poeması Nizami Gəncəvi
Xəmsəsinin ən maraqlı əsərlərindən biri olsa da,
sırf bu əsərin tədqiqinə həsr edilmiş tədqiqatlar
olduqca azdır. Bu sahədə Q. Beqdeli və Q. Əliyevin əsərləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. İran alimlərindən Vəhid Dəstgerdi ilk dəfə şairin əsərlərinin mükəmməl elmi-tənqidi mətnlərini hazırlayıb
nəşr etdirmiş, həmçinin Nizami əsərlərində çətin
anlaşılan sözlərin lüğətini tərtib etmişdir. Lakin,
əsərlərin elmi təhlili ilə məşğul olmamışdır. İran
alimlərindən Nizami əsərlərinin tədqiqinə xüsusi diqqət yetirəni “Əhvalo asare-qəsaedo qəzəliyyate-Nizami Gəncəvi” əsərinin müəllifi Səid
Nəfisidir. Müəllif bu əsərində əsasən Nizaminin
dövrü, əsərlərini kimə həsr etməsi haqqında fikirlər söyləsə də, şairin bütün poemalarının yığcam
təhlilini də vermişdir. Səid Nəfisi əsasən “Xosrov və Şirin” poemasının əxlaqi-didaktik xüsusiyyətlərindən danışmış, siyasi-ictimai və fəlsəfi əhəmiyyətindən bəhs etmiş, lakin, obrazların
təhlilinə diqqət yetirməmişdir. Digər İran alimi,
“Nizami şairi-dastansəra” əsərinin müəllifi Əli
Əkbər Şəhabi şairin yaşadığı dövr və yaradıcılığı
haqqında məlumat verməklə bərabər, sələfləri ilə
müqayisədə Nizaminin əsərlərinin təhlili üzərində daha çox dayanıb, Xəmsənin bütün qəhrəmanlarının qısa səciyyəsini vermişdir. 1954-cü ildə
Qahirədə Misir alimi Əbdül-Nəim Məhəmməd
Həsəneynin “Nizami əl-Gəncəvi” adlı monoqrafiyası nəşr edilmişdir. Əbdül-Nəim Məhəmməd
Həsəneyn sələflərinə nisbətən “Xəmsə” haqqında
daha geniş fikir söyləmiş, hər poema üzərində ayrıca dayanaraq, onların təhlilini vermişdir. “Xosrov və Şirin” poeması haqqında fikir söyləyən
Sovet alimlərindən Y.E.Bertels Nizami yaradıcılığı haqqında bir neçə tədqiqat əsərinin müəllifidir. Bertels özünün ayrı-ayrı əsərlərində “Xosrov
və Şirin” poemasının ideya məzmunundan bəhs
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etmişdir. Bertels Xosrov, Şirin və Fərhad obrazlarının əsas səciyyələri barədə çox yığcam fikir
söyləyib, əsərin digər surətlərindən də qısa şəkildə bəhs etmişdir.
Leyli və Məcnun Nizami Gəncəvinin üçüncü
poemadır. “Leyli və Məcnun” mövzusunda məsnəvi yazmağı 1188-ci ildə Nizami Gəncəviyə XXI
Şirvanşah olan I Axsitan məktub göndərməklə sifariş etmişdi. Ç.Sasanian I Axsitanın pomadan narazı qalmasını düşünür və yazır: “Leyli və Məcnun
poemasında Axsitanı razı salmayan cəhət, həmən
“türki sifətlər” və “köhnə sözlər”dir ki, hökmdar
məktubunda şairə xatırlatmışdı.” A.Krımski isə
yazır ki, “Nizami əsərinin türkobrazlığı həqiqətdə
şirvanşah sarayının zövqünə uyğun olmamışdır.”
“Leyli və Məcnun” poemasını Axsitanın
bəyənməyib mükafatlandırmaması və şairin ölümünə qədər onun hardasa baxımsız qalması, ehtimal ki, XIII əsrin I yarısında poemanın yenidən
redaktə olunmaq zərurətini yaratmışdır. Şirvanşahın əsərdəki əsatiri xüsusiyyətlərə, türk xarakterlərinə mənfi münasibəti nəticəsində poema sonradan redaktə edilərək dəyişdirilmişdir. Əsərdə üslub
müxtəlifliyinin müşahidə edilməsi, müəyyən fəsillərdə nəzərə çarpan əlaqəsizlik, mətləbdən kənara
çıxmaq, əsərin ümumi ideyasına zidd olan beyt və
şerlərin yer tutması sübut edir ki, poemanı sənətkarlıq cəhətdən Nizamidən zəif olan bir şair redaktə etmişdir.
Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemasının
ilk elmi-tənqidi mətni İran alimi Vəhid Dəstgerdi
tərəfindən 30 əlyazma nüsxəsi əsasında hazırlanaraq, 1934-cü ildə Tehranda nəşr edilmişdir. O,
bu mətni hazırlayarkən, XIII-XVII əsrlərdə üzü
köçürülmüş əlyazmalarına əsaslanmışdır. Dəstgerdi əsərin mətninə yazdığı izahatında qeyd edir:
“...bu gün “Leyli və Məcnun”un ən səhih nüsxəsi bizimkidir və bütün əlyazma və çap kitabları
oxunmaq üçün faydasızdır.” Nizaminin “Leyli və
Məcnun”unun mövcud çap nüsxələri içərisində
V.Dəstgerdi nəşrindən sonra 1965-ci ildə AMEA
Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşları Ə.Ələsgərzadə və F.Babayevin çap etdirdikləri elmi-tənqidi
mətni alimlərin diqqətini daha çox cəlb edir. Akademik Yevgeni Bertelsin redaktə etdiyi bu kitaba
akademik Ə.Ə.Əlizadə müqəddimə yazmışdır.
Tənqidi mətn 10 əlyazması və V.Dəstgerdinin nəşr
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etdiyi nüsxə əsasında tərtib edilmişdir. İstifadə
edilmiş əlyazmaların ikisi XIV əsrə aiddir və bunlar ən qədim nüsxə hesab edilir. Katib Məhəmməd
ibn əl-Hüseyn ibn Sane tərəfindən 1361-ci ildə köçürülmüş və Fransa Milli Kitabxanasında saxlanan
nüsxə mətndə əsas götürülmüşdür.
Leyli və Məcnun özünün ideya və məzmununa görə “Xəmsə”yə daxil olan digər poemalardan bütünlüklə fərqlənən orijinal bir əsərdir.
Y.Bertels və A.Boldırev “Leyli və Məcnun”u
Nizami yaradıcılığında bir uçurum hesab edirlər. Onların fikrincə Nizami bu əsərində bütün
yaradıcılığı boyu davam etdirdiyi siyasi, ictimai
ideyalardan uzaq düşmüşdür. Y. Bertels yazır
ki, “”Leyli və Məcnun”da doğrudan da şairin,
onu məşğul edən əsas fikirdən kənarda qalması
zənn olunur...” Bu fikri daha sonra A.N. Boldırev davam etdirərək yazır: “Leyli ilə Məcnunun
məhəbbəti haqqındakı əfsanənin ciddi çərçivəsi
Nizamiyə üçüncü əsərində mühüm siyasi motivləri nəzərə çarpdırmağa imkan verməmişdir...Ola
bilsin ki, ancaq buna görə Nizami Şirvanşah Axsitanın sifarişinə könülsüz yanaşmışdır.”
Nizami “Leyli və Məcnun” poemasında insanın mənəvi əsarətinə və məhəbbətin faciəsinə səbəb olan ictimai-dini ziddiyyətləti tənqid etmişdir.
“Leyli və Məcnun”da ideya və məzmun iki əsas
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ədəbi priyom üzərində qurulmuşdur. Birinci halda
Nizami iki gəncin faciəli məhəbbətini ictimai-dini şəraitlə əlaqələndirir. Əsərin bu hissəsində orta
əsr həyat həqiqətlərinin güclü ifadəsi müşahidə
edilir. İkinci halda isə, mövcud ictimai mühitdə
insan səadətinin qeyri-mümkünlüyü fonunda yalnız maddi aləmi seyr edib ruhani aləmdəki əbədi
gözələ qovuşmaq yolu ilə xoşbəxtliyə çatmağın
mümkünlüyü göstərilir.
Poemaya belə bir nəzərlə yanaşdıqda iki
Leyli və Məcnun və iki şərait görünür. Birincidə
Leyli və Məcnun real, maddi insandır və buna
görə də, mövcud ictimai şərait gerçək tarixi şəraitdir. Əsərin bu hissəsində Nizami hadisələri
real zəmində təsvir edir. İkincidə isə Leyli və
Məcnun məcazi obrazlar kimi təsvir olunurlar.
Əsərin bu hissəsindəə təkcə insan sürətləri deyil, varlıq, şərait özü də məcazi baxımdan təcəssüm edilir. Bu cəhətdən əsərin ikinci hissəsində
hadisələri ürfani məzmunda tərsim və tərənnüm
edilmişdir. Həm də Nizami bu iki mühüm cəhəti əsərdə tam vəhdət halında birləşdirmiş, ikinci birincinin məntiqi davamı kimi verilmişdir.
Poemanın birinci hissəsində cərəyan edən real
hadisələr və real ictimai-tarixi zəmin üzərində
inkişaf edən süjet əsərin sonuna doğru fəlsəfi-ürfani məzmun kəsb edir.
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“Yeddi Gözəl” Nizami Gəncəvinin dördüncü poemasıdır. Əsər 1197-ci ildə, fars dilində yazılmışdır. Nizami bu poemanı Ağsunqurlar sülaləsindən olan Marağa
hakimi Əlaəddin Körpə Arslana həsr etmişdir. Poemanın
adını hərfi şəkildə həm “Yeddi Portret”, həm də “Yeddi
Gözəl” kimi tərcümə etmək olar. Əsərin adında metaforizm vardır. Nizami bilərəkdən söz oyunu edərək, əsərə
bu cür iki anlamlı ad vermişdir.
Əsərin süjetinin əsasında Sasani şahı Bəhram Gur
(420-439) haqqında əfsanə durur. Poemanın demək olar
ki, yarısı, qədim mifologiyaya uyğun olaraq
hərəsi bir planetə və ya
həftənin gününə uyğun
rəngli saraylarda yaşayan yeddi gözəlin hekayələrindən ibarətdir.
Yeddi gözəl poeması
erotik ədəbiyyatın şah
əsərlərindən biri olsa
da, ciddi mənəvi anlama malikdir.
Əruz
vəzninin
Xəfif bəhrində yazılan
“Yeddi gözəl” poeması
müxtəlif hesablamalara
görə 4637-5136 beytdən ibarədir. Əsərin
tənqidi nəşrinə yazdığı ön sözdə Almaniya şərqşünası Hellmut
Ritter ”Yeddi gözəl”i
“yeni fars ədəbiyyatının ən yaxşı və ən gözəl
eposu” kimi təsvir edir
və eyni zamanda “şərqi
hind-avropa
ədəbiyyatının ən vacib bədii
əsərlərindən biri” olduğunu göstərir. Poemanı yazarkən Nizami
müxtəlif qədim mənbələrdən istifadə edib ki, onların da arasında Firdovsinin
“Şahnamə”si və şairin çoban və sadiq olmayan it haqqında hekayəni götürdüyü güman edilən Nizam-əl-Mülkün
“Siyasətnamə”sini qeyd edirlər. Ola bilsin ki, Nizami
yeddi gözəlin danışdığı novellaları da yazarkən hansısa
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daha qədim ədəbi abidələrdən yararlanmışdır, lakin, məlum olan qədim şərq ədəbiyyat nümunələrinin heç biri ilə paralellər qurmaq mümkün olmamışdır.
Nizami tərəfindən yazılmış hekayələr sonrakı dövrdə farsdilli ədəbiyyat, şərq ədəbiyyatı və
dünya ədəbiyyatının inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. Məsələn, dördüncü (slavyan) şahzadənin
söylədiyi qəddar şahzadə haqqında hekayə qərbdə
Pöti de la Kruanın tərcüməsində “Turandot” adı ilə
məşhur olsa da, müəllifin Nizami olduğu bilinməmişdir.
Poemanın tənqidi mətni Helmut Ritter(de)
və Yan Rıpka tərəfindən on beş əlyazma nüsxəsi əsasında hazırlanmış və 1848-ci ildə Bombeydə
əldə edilmiş litoqrafiyalarla birlikdə 1934-cü ildə
Praqada hazırlanmış və həmin ildə İstanbulda nəşr
edilmişdir. Bu nəşr ciddi tekstual-tənqidi metodologiya əsasında hazırlanmış azsaylı klassik farsdilli
mətnlərdən biridir: mütəxəssislər əlyazmaları “A”
və “B” adlandırdıqlar iki qrupa bölmüşdür. Yalnız
hər iki qrup əlyazmalarda yer alan beytlər orijinal
hesab edilmişdir. “B” qrupunda yer alan əlyazmalar nəşr üçün əsas hesab edilmiş, “A” qrupunda yer
alan əlyazmalardan əlavə olunmuş beytlər isə kvadrat mötərizələrlə işarələnmişdir. “A” qrupu üçün xarakterik olan beytlər tənqidi hissələrlə verilmişdir.
1936-cı ildə İran alimi Vahid Dəstgirdi əsəri nəşr
etdirmiş və bu nüsxə sonralar da bir neçə dəfə təkrarən nəşr olunmuşdur. Dəstgirdi “hicri 700-1000-ci
illəri əhatə edən” on üç qədim əlyazma nüsxəsindən
istifadə etmişdir.
İsgəndərnamə, Nizami Gəncəvinin beşinci və sonuncu poemasıdır. Poema 1200-1203-cü
illər arasında fars dilində yazılmışdır. “İsgəndərnamə” poeması iki hissədən ibarətdir: birinci
hissə “Şərəfnamə”, ikinci hissə “İqbalnamə” adlanır. “Şərəfnamə” Azərbaycan Atabəylərindən
Nüsrətəddin Əbubəkr ibn Məhəmmədə, “İqbalnamə” isə Mosul hakimi Məlik İzzəddinə ithaf
edilmişdir. İskəndərnamə tarixi-romantik poema
olub, epopeya da adlandırıla bilər. Əsər müəllifin
başqa poemaları, xüsusilə məhəbbət dastanlarından fərqlənməklə, Nizaminin həcmcə ən böyük
əsəri olub 10460 beyti əhatə edir. Əsərin 6835
beyti Şərəfnamədə, 3625 beyti isə İqbalnamədə
cəmlənmişdir.
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Şair bu əsərdə ictimai-siyasi hadisələri fəlsəfi və bədii lövhələrlə işıqlandırmışdır. Poemada
elmi-fəlsəfi məzmun yüksək bədii forma ilə birlikdə verilir ki, burada Nizami qələminin gücü özünü
göstərir. M.F.Axundov Nizami İskəndərnaməsini
“həm məzmun gözəlliyinə, həm də ifadə gözəlliyinə
malik olan nəzm” adlandırır. Firudin bəy Köçərli isə
qeyd edir ki, Nizami kimi “fəsih, rəvan təb və şirin
zəban şair dünya üzünə az gəlibdir.”
Ə.Abbasov qeyd edir ki, “İsgəndərnamə”
əzmun (bəzi sahələrdə) və forma cəhətdən Nizami yaradıcılığında müstəsna mövqe tutmaqla yanaşı, şairin başqa poemalarından üstünlük təşkil
edir. S.Nəfisi isə qeyd edir ki, İsgəndərnamə bədii
cəhətdən şah əsər olmaqla yanaşı, şairin “Xosrov
və Şirin” və “Leyli və Məcnun” poemalarına nisbətən ikinci dərəcəli əsərdir.
İskəndərnamə tarixi-romantik poema olub,
epopeya da adlandırıla bilər. Əsər müəllifin başqa
poemaları, xüsusilə məhəbbət dastanlarından
fərqlənməklə, Nizaminin həcmcə ən böyük əsəri olub 10460 beyti əhatə edir. Əsərin 6835 beyti
Şərəfnamədə, 3625 beyti isə İqbalnamədə cəmlənmişdir. Poema əruz vəzninin mütəqarebe məqsur
(məhzuf) bəhrində yazılmışdır. Saqinamə və müğənninamələr İskəndərnamədə bir yenilikdir. Şair
hər dastanın məzmununu nəql etməzdən əvvəl,
adətən, giriş xarakterli nəsihətnamə verir. Müəllifin digər poemalarında da bəzən həmin üsula
rəayət edilsə də, ancaq İsgəndərnamədə bu bir sistem şəklini alır. Nizami bir qayda olaraq hər epizodun sonunda yığcam nəticələr çıxarır.
XIX əsrdən başlayaraq Nizaminin başqa əsərləri ilə yanaşı “İsgəndərnamə” poeması da Avropada tanınmağa başlayır. Məşhur şərqşünas Hammer
“İsgəndərnamə”dən 100-ə qədər beyti alman dilinə
tərcümə edir. Avropa şərqşünaslarından Darmsteter, Ete, Yakob, Braun, Arberru, Miller və başqaları öz əsərlərində “İsgəndərnamə” poemasından
qısa şəkildə bəhs edirlər. Macarıstan şərqşünası V.
Baxer 1871-ci ildə Nizaminin həyat və yaradıcılığına aid yazdığı kitabında Ceyms Darmesteter
Şərqdə “İskəndərnamə” rəvayətindən danışarkən
yeri gəldikcə Nizaminin əsərindən də bəhs edir. O,
göstərir ki, Nizaminin İsgəndəri peyğəmbər, Allahı
sevən və İbrahimin nəvəsidir. Darmsteterin fikrincə, Nizaminin atəşgahların dağıdılmasına aid olan

qədim mənbələrdən məlumatlı
olduğunu demək çətindir. Ete
Herman İsgəndərin dirilik suyu
ardınca zülmət dünyasına getməsi epizodunun fars mətninin
almancaya tərcüməsini və şərhini vermişdir. O, özünün “Fars
ədəbiyyatı tarixi”adlı başqa bir
əsərində də yeri gəldikcə “İsgəndərnamə” haqqında fikirlər
söyləmişdir. Arberriyə görə
“İsgəndərnamə” Şairin dördüncü poemasıdır. Müəllif nədənsə
“Şərəfnamə”ni (I hissə) “İqbalnamə”, “İqbalnamə”ni (II hissə) isə “Xirədnamə” adlandırır.
“İsgəndərnamə” Nizami
Gəncəvinin poemaları arasında elmi-tənqidi mətni olan ilk
əsərdir. Akademik Ə. Əlizadə
və F. Babayev tərəfindən hazırlanmış bu nəşr dünyanın
müxtəlif kitabxanalarında saxlanılan ən qədim on əlyazma
əsasında tərtib edilmişdir.
2013-cü ildə Zəncan Universitetinin professoru, azərbaycanlı alim Hüseyn Türksoy
Misirin Xədəviyyə kitabxanasında, Nizami qovluğunda Nizami Gəncəviyə aid olduğu iddia edilən azərbaycanca-türkcə
divan nüsxəsi tapmışdır. Prof.
Sənan İbrahimov divana ön
söz yazaraq, onu transliterasiya
edib, nəşr etdirmişdir.
Nizami Gəncəvinin iqtisadi fikrini araşdırmaq və sistemə salmaq üçün onun fikir
dünyasını bütövlükdə dərk etmək, yaşadığı ictimai-iqtisadi
mühitə yaxından bələd olmaq
tələb olunurdu. Bunun üçün
nizamişünaslığa dair əsas mənbələrlə tanış olmadan, fəlsəfi,
əxlaqi və bədii görüşlərini öyrənmədən, onun “Xəmsə” boyu
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sənədləşmiş iqtisadi ideya və fikirlərini araşdırmaq
çətin olardı.
Artıq XII əsrdə Iranda iqtisadi fikir və ideyalar özünün yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdır.28
N.Gəncəvi (1141-1209) əmək və sərvət haqqında
mükəmməl təlim yaradır. Bu təlimə görə əmək
maddi və mənəvi sərvətləri artıran əsas mənbədir.
Əmək fəaliyyətinin səmərəliliyi əməyə stimul doğuran amillərdən asılıdır. Dahi söz ustası böyük
mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvi əməyin yüksək nətiçələr verməsi üçün hər şeydən əvvəl onun azad
əmək olması ideyasını hər kəsin öz qabiliyyətinə
görə işlə təmin olunması fikri, əmək adamının daima öz baçarıq və ustalığını artırması ideyalarını
irəli sürmüşdür.
Dahi mütəfəkkir alimimiz N.Gəncəvi alqısatqı prosesində bərabərlik prinsipinin gözlənilməsindən bəhs edir, tələb və təklifin əmtəələrin bazar
qiymətlərinə təsirini aydın təsvir edir.
XII əsrdə N.Gəncəvi Azərbaycanda pul sistemi haqqında, ümumiyyətlə pulun sosial-iqtisadi
təbiəti haqqında mükəmməl elmi fikir və təsəvvürlər yaradır.
N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində səpələnən xüsusi forma və üsulunda ifadə edilən iqtisadi fikir və
ideyalar müəyyən sistem halına salındıqda, onun
cəmiyyətin ictimai-iqtisadi münasibətləri haqqındakı təsəvvürləri daha aydın nəzərə çarpır. Bu
baxımdan onun irsinin tədqiqi göstərir ki, Nizami
Gəncəvi çox zaman humanizm və demokratizmi
dahi mütəfəkkirin iqtisadi ideyalarının da əsasını
təşkil edir. Nizami Gəncəvi çox hallarda əməyə,
sərvətə, mübadiləyə, pula, bölgü və istehlaka öz
əxlaq fəlsəfəsi mövqeyindən yanaşmışdır. Əmək
və əməkçi surətləri (obrazları) demək olar ki, onun
bütün əsərlərinin başlıca qayəsini təşkil edir.
Dahi mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin nəzəri-iqtisadi ideyaları onun yaradıcılığında mühüm
yerlərdən birini tutur. O, cəmiyyətin ictimai iqtisadi
quruluşu, əmək, əmək bölgüsü, sərvət və onun mənbələri, bölgü, istehlak məsələləri üzrə özünə məxsus
bir tərzdə qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. Onun
mübadilə, ticarət, qiymət, pul və s. haqqında fikir və
ideyaları haqqında baxışları iqtisadi fikir tariximizi
zənginləşdirən qiymətli töhfədir.
N.Gəncəvinin yaşadığı cəmiyyətin ictimai
ziddiyyətlərini dərindən qavraması, cəmiyyətdəki
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sosial ədalətsizliyə qarşı mübarizəsi və nəticədə cəmiyyətin yenidən qurulması üçün yollar axtarması,
ideal cəmiyyət haqqındakı fikirləri ictimai-iqtisadi
fikir tariximizin ən qiymətli inciləridir. N.Gəncəvi
bir mütəfəkkir alim kimi elmin qarşısında qoyduğu vəzifəni “Sən çalış yaxşı öyrən dünyanı, bəşəri,
bitkini, daşı, heyvanı” fikri ilə şərəflə yerinə yetirmişdir.
N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində: “Sirrlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”,
“Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” kimi böyük
əsərlərində özünün dünyagörüşünü, təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqları, onların dərk
edilməsinin əhəmiyyəti haqqında nəzəri fikirlərini poetik formada əks etdirmişdir. O yazır: “Yeni
tarixlərdən ziyadə Yahudi, Nəsrani (xristian) və
Pəhləvi tarixini aradım...., hər dildə olan xəzinələri
topladım”.
Böyük mütəfəkkir şairimizin “Dünyanın
ucqarlarına dağılmış kitabları, Ərəb və Dari dilində deyilmiş sözləri, Buxari və Təbərinin əlyazmalarını... müxtəlif evlərin (sarayların) xəzinələrində
saxlanılan əsərləri topladım, öyrəndim, “nə qədər
gizli və dərin elmlər vardırsa” hamısından xəbərdar
oldum və varlıqların sirrini axtarmağa başladım”.
N.Gəncəvi öz yüksək bilik səviyyəsi və
yiyələndiyi dillərin vasitəsilə Şərqin böyük
mütəfəkkirlərinin: Əl Fərabi, İbn Sina, Biruni, Əl
Kindi və başqa görkəmli alimlərin əsərləri ilə tanış
olmuş, antik, hind və yunan fəlsəfəsini və mədəniyyəti mənimsəmişdir. Buna görə də o dahi şair
olmaqla yanaşı öz dövrünə qədər və öz zəmanəsində mövcud olan əsas bilik sahələrinə: tarix, fəlsəfə,
məntiq, ilahiyyət, astranomiya, kimya, fizika və s.
dərindən bələd olan və bunlardan bəşəriyyətin faydalanması üçün
yollar arayan böyük mütəfəkkir alimdir. N.
Gəncəvinin əsərlərində insan, onun dünyada yeri
və rolu, insanın insana, insanın cəmiyyətə və onu
əhatə edən təbii mühitə münasibəti, cəmiyyətin
ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması və
idarə edilməsi kimi həyati məsələlər əsas yer tutur.
Onun nəzəri irsinin və fikir dünyasının hərtərəfli
və dərindən öyrənilməsi göstərir ki, o öz dövrünün
mühüm ictimai, iqtisadi və siyasi hadisələrinə, bu
hadisələrin cərəyan etdiyi mühitə biganə qalmamışdır.

Dahi Nizami özünün dərin müşahidəçilik
qabiliyyəti və elmi müşahidələri sayəsində XII
əsrdə Azərbaycanda və ona qonşu olan ölkələrdə
mövcud olan ictimai-iqtisadi quruluşun xarakterini və ziddiyyətlərini açıb göstərməyə çalışmışdır. Onun “Xəmsə”si əvvəldən axıradək yaşadığı
dövrün ictimai, iqtisadi, sosial və mənəvi problemlərin həllinə, öz xalqının və bütün bəşəriyyətin əzab-əziyyətdən, ictimai bərabərsizlikdən
xilas olması məsələlərinə yönəldilmişdir. O. keçmişdən danışarkən öz dövrünün ictimai quruluşuna və üsul-idarəsinə qarşı açıq və kəskin etirazlarını bildirmiş və cəmiyyətin gələcəyinə nikbin
nəzərlərlə baxmışdır. Buna görə də N.Gəncəvinin
yaradıcılığı öz aktuallığını itirməmiş, bəşər sivilizasiyasına 900 ilə yaxındır ki, xidmət etmiş və
indi də etməkdədir.
N.Gəncəvinin iqtisadi ideyaları onun Azərbaycan iqtisadi fikrinin inkişafında tutduğu yer
xüsusi və geniş tədqiqat obyekti olmamışdır. Lakin bu mövzuda ilk təşəbbüsü unudulmaz görkəmli iqtisadçı alimimiz, respublikada mühasibat və
təhlil nəzəriyyəsinin əsasını yaradan mərhum
prof. Ə.Q.Fərəcovun 50-ci illərdə yazdığı bir neçə
məqalə və 1956-cı ildə nəşr olunmuş “Nizaminin
iqtisadi görüşləri haqqında”kı 50 səhifəlik kitabçası vardır. Görkəmli alimimiz Ə.Fərəcovun dahi
mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin iqtisadi görüşləri haqqındakı ilk təşəbbüsü təqdirəlayiqdir və
Azərbaycan iqtisadi fikir tarixinin yazılması və
öyrənilməsi üçün də əhəmiyyətlidir. Bunu da qeyd
etməliyik ki, Ə.Fərəcovun əsərində N.Gəncəvinin
iqtisadi görüşlərinin yalnız bir qismi işıqlandırılmış, onun iqtisadi hadisələr və proseslər haqqındakı elmi ideyaları tam əhatə olunmamışdır. Həmin
kitabçada istər-istəməz dahi Nizamiyə və onun
iqtisadi ideyalarına yalnız marksizm-leninizm metodologiyası baxımdan yanaşılmışdır. Buna görə
də bütövlükdə Nizami irsinə və onun bizim üçün
tədqiq olunması ən çox vaçib olan iqtisadi-nəzəri
ideyalarına obyektiv və qərəzsiz yanaşılması yenidən müstəqillik qazanmış Azərbaycanımızın bazara keçid dövrünün başlıca tələblərindən biridir.
Bunu da qeyd etməliyik ki, N.Gəncəvi-

nin “Xəmsə”sində səpələnən, xüsusi forma və
üslubla ifadə edilən iqtisadi fikir və ideyalar
müəyyən sistem halına salındıqda, onun cəmiyyətin ictimai-iqtisadi münasibətləri haqqındakı
təsəvvürləri daha aydın formada nəzərə çarpır.
Buna görə də dahi mütəfəkkir şairimizin irsinin
tədqiqi göstərir ki, onun humanizm və demokratizmi iqtisadi baxışlarının da əsasını təşkil edir.
İqtisadi-nəzəri və tarixi araşdırmalar mövqeyindən yanaşdıqda onun iqtisadi həyat hadisələri və
prosesləri haqqında irəli sürdüyü fikir və ideyalar çağdaş dövrümüzdə də çox mütərəqqi və öz
aktuallığını itirməyən bir sistem haqqında ifadə
edilmişdir.
N.Gəncəvinin “Xəmsə”sindəki iqtisadi fikir və ideyalar yaşadığı dövrün ictimai-iqtisadi
quruluşunun, ən çox feodalizm dövrünün tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. O,
ən çox feodal mülkiyyət formaları, ondan doğan
ziddiyyətlər, vergi sistemi haqqındakı fikirlər öz
əksini tapmışdır. Elə buna görə də şərq dünyasına
məxsus xüsusiyyətlərə malik olan feodal mülkiyyət formalarına qısa nəzər salmadan N.Gəncəvinin bu sahədə irəli sürdüyü iqtisadi fikirləri dərk
etmək çətindir.
Tarixi mənbələrdə və N.Gəncəvinin əsərlərində verilən məlumatlara görə o dövrdə vergilərin
çox olduğu aydın olur ki, bu da vergilərin miqdarı,
növləri və toplama formaları haqqında müxtəlif fikirlər söyləməyə əsas verir.
Bu da məlumdur ki, Nizaminin yaşadığı
dövr (XII əsr) Azərbaycanda və eləcə də Yaxın və
Orta Şərq ölkələrində intibah (renessans) dövrü
adlandırılmışdır. Bu dövr Şərqdə ondan xeyli əvvəl başlamış və N.Gəncəvinin yaşadığı XII əsrdə
özünün ən yuksək inkişaf mərhələsinə çatmışıdır
ki, bu dövrdə intibahın ən böyük simalarından
biri N.Gəncəvi olmuşdur. İntibah adlandırılan
həmin dövr elmin, sənətin və mədəniyyətin geniş
vüsət alması və çiçəklənməsi dövrü kimi səciyyələndirilir.
N.Gəncəvi “Xəmsə”də daxili və xarici ticarət mənbələrinə, onların inkişafına və aparılması qayda-qanunlarına dair qiymətli fikirlər
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söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı ilə məşğul olanlara şərait və ədalət qanunları ilə sövdələşməyi
tövsiyə edir. Həm də onların dükanlarını, mallarını oğru-quldurlardan qorumağı da dövlət məmurlarının vəzifəsi hesab edir. Bunu nəzərdə tutub yazır ki, “Bu çartı-bazarla mən necə dükan qurum ki,
oğru-quldurdan amanda qalım. Kimin bu çartı-bazarda dükanı varsa, onu hər tərəfdən yarıb oğurlayıblar. Əgər oğru aparandan səs-səmir çıxmadısa, demək oğru tutan darğanın əli mala çatıb”. Bununla da o, xarici ticarətlə məşğul olan tacirlərdən danışarkən yenə də onların hüquqlarının müdafiə
olunmasını xatırladan, yollarda qarşılaşdıqları təhlükədən xilas olmaq üçün tədbirlər görülməsini
vacib hesab edirdi.
N.Gəncəvi ölkələr və xalqlar arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin mütərəqqi yolunu düzgün qiymətləndirərək deyir ki, “Dünya al-ver siyasətində çiçəklənməyə başlanmışdır”. Dahi
mütəfəkkir şairimiz N.Gəncəvinin yaşadığı doğma Gəncə şəhəri o dövrdə Qafqazda deyil, həm də yaxın
və Orta Şərqin ən böyük və sənətkarlığın, ticarətin, mədəniyyətin yüksək inkişaf etdiyi mərkəzlərdən
biri idi. 1139-cu ildə baş verən fəlakətli zəlzələdən əvvəl və şəhərin bərpa edilməsindən sonra onu görən
və ya tarixi materiallara istinad edərək Gəncəni təsvir edən tarixçilərin və səyyahların əsərlərində orada
iqtisadi və mədəni həyatın yüksək inkişafından, gözəl tikililərindən, ətrafında göz oxşayan bağ-bağçalarından, əhalisindən, xoş və mülayim iqlimindən danışılır. O dövrün məşhur Ərəb tarixçisi İbn-əl-Əsir
(1160-1234) Gəncəni Arranın anası və mərkəzi adlandırmışdır. O qeyd edirdi ki, 1139-cu ildə (sentyabrın 30-da) Arranın da digər vilayətlərində baş verən dəhşətli zəlzələdən ən çox dağıntıya və insan tələfatına məruz qalan şəhər olmuşdur. Bu zəlzələ nəticəsində təxminən 230 minə qədər insan, o cümlədən,
Gəncə hakimi Qara Sunqurun 2 oğlu tələf olmuş və külli miqdarda saraylar, evlər dağılıb batmışdır.
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Bunlardan Müşdəsəsid Bəhruzə məxsus olan böyük istehkam, zəngin xəzinə və əmlak da dağılmış və
xarabalıqlar altında qalmışdır.
Beləliklə, dahi mütəfəkkir N.Gəncəvinin iqtisadi fikir və ideyaları, onun “Xəmsə”sindəki iqtisadi
baxışları sistem halında yaşadığı ictimai iqtisadi quruluşun tənqidi təhlili və ifadəsi kimi meydana çıxmışdır. Onun bu sahədə söylədiyi fikir və ideyaların “Xəmsə”boyu səpələnmiş beyitlərdə, misralarda
yaratdığı çox saylı obrazların deyimlərində iqtisadçıların adət etmədiyi bir tərzdə açıqlanır və nəticədə
onun baxışları bir sistem halında müəyyənləşir. Buna görə də o dövrdə iqtisad elmi olmadığını, iqtisadi
fikrin başqa elm sahələri tərkibində inkişaf etdirilməsini nəzərə alaraq dahi mütəfəkkir şair N.Gəncəviyə
haqq qazandırmaq və qiymət vermək olar.
20 Aprel 2012-ci ildə İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və
Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin iştirakı ilə Roma şəhərindəki məşhur “Villa Borghese” parkında Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olub. Abidənin açılışında Neapol Şərqşünaslıq Universitetinin
professoru Mineli Bernardini çıxış edərək Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib və
Azərbaycanın Gəncə şəhərində dünyaya göz açan dahi şairin əsərlərini bütün dövrlər üçün əvəzsiz xəzinə adlandırıb. Professor bildirmişdir ki, dahi Nizaminin yaradıcılığı Azərbaycan xalqına xidmət etməklə yanaşı, digər xalqlar üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır. “Nizamini İtaliyada da yaxşı tanıyırlar”,
- deyən alim xalqımızın dahi oğlunun əsərlərinin italyan dilinə tərcümə edildiyini və sevildiyini, onun
bütün yaradıcılığının bəşəri əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırib.

127

AZƏRBAY C A N ƏRAZİSİ...

İmadəddin Nəsimi (tam adı: Seyid
Əli ibn Seyid Məhəmməd; d. 1369, Şamaxı, Azərbaycan – 1417, Hələb, Suriya)
— Azərbaycan şairi, mütəfəkkir. “İmadəddin Nəsimi” adı ilə məşhurdur. İlk təhsilini
Şamaxıda almış, dövrün elmlərini, dinlərin
tarixini, məntiq, riyaziyyat və astronomiyanı öyrənmişdir.
Nəsiminin həyatı haqqında geniş məlumat mövcud deyil. Mənbələrin əksəriyyəti onun adını İmadəddin kimi göstərir, ancaq
Nəsiminin əsl adının Əli və Ömər olduğunu qeyd edən mənbələr də vardır. Bir çox
tədqiqatçılar onun Şamaxıda, başqaları isə
Bursada, Təbrizdə, Bakıda, Diyarbəkirdə və
hətta Şirazda anadan olduğunu iddia edirlər.
Şairin atası Seyid Məhəmməd Şirvanda yaxşı tanınan şəxsiyyətlərdən idi. Nəsiminin bir qardaşı da olub.
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Nəsiminin Şamaxıda yaşadığı, Şah Xəndan
təxəllüsü ilə şeirlər yazdığı və hazırda bu adla tanınan qədim qəbristanlıqda basdırıldığı məlumdur.
İslamdan sonrakı dövrdə Şamaxı iri mədəniyyət
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi.

Burada çoxlu məktəb, mədrəsə, bütün Şərqdə məşhur olan şeir və musiqi məclisləri fəaliyyət
göstərirdi, zəngin ictimai və şəxsi kitabxanalar
mövcud idi. Paytaxtdan bir qədər kənarda, Məlhəm adlanan yerdə məşhur şair Xaqani Şirvaninin
əmisi - alim və həkim Kafiəddin tərəfindən yaradılmış Dar-üş-şəfa tibb akademiyası da fəaliyyət
göstərirdi. Nəsiminin məktəb illəri belə bir mühitdə keçib.
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Nəsimi dövrünün görkəmli ariflərindən müvafiq elmlərdən təhsil aldıqdan sonra hürufi Fəzlullah Nəiminin xidmətinə girmiş, onun tərbiyə və
təlimlərindən bəhrələnmişdir. Səfərlərinin hamısında özünün şeyx mürşidi Nəimi ilə yol yoldaşı
olmuş və onun qızı ilə evlənmişdir.
Şairin əsərlərinin təhlili
göstərir ki, Nəsimi Şamaxıda o
dövrün ən yaxşı universitetlərinin tələbinə cavab verəcək bir
dərəcədə kamil təhsil ala bilib.
O, klassik Şərq və qədim yunan fəlsəfəsini, habelə ədəbiyyatını dərindən mənimsəmiş,
İslamın və xristianlığın əsaslarına yaxından bələd olmuş,
tibb, astronomiya və astrologiya, riyaziyyat və məntiq elmlərinə dərindən yiyələnmişdi.
O, dilləri elə yaxşı öyrənmişdi
ki, Azərbaycan, fars və ərəb
dillərində eyni dərəcədə gözəl
şeirlər yaza bilirdi. Onun azərbaycanca şeirlərinin dili həm
zənginliyi, həm də xalq nitqinə
yaxınlığı ilə seçilir, atalar sözləri, zərb-məsəllər, hikmətli sözlər burada çoxluq təşkil
edir. Nəsiminin rübailəri Azərbaycan xalq şeiri nümunələri
olan bayatılara çox yaxındır.
Nəsiminin poeziyasında
Azərbaycanın, eləcə də digər
Şərq ölkələrinin məşhur alim
və şairlərinin adları tez-tez xatırlanır. Bunlardan İbn Sinanı, Xaqanini, Nizamini, Fələkini, Mənsur Həllacı, Fəzlüllah Nəimini,
Şeyx Mahmud Şəbüstərini, Övhədi Marağayini və
başqalarını göstərmək olar.
Hürufilər Teymurləng tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qaldığı bir vaxtda Nəsimi vətəndən
didərgin düşüb, İraq, Türkiyə, Suriyada yaşamağa
məcbur olub. Hürufilik təlimi əsasında irəli sürdüyü panteist ideyaları üstündə Hələb şəhərində edam

olunub. Nəsiminin edamı haqqında İbn
əl-İmad Hənbəli yazır: “O, hürufilərin
şeyxidir, Hələbdə sakin idi, tərəfdarları çoxaldı, bidəti artdı, iş o yerə çatdı
ki, sultan onun öldürülməsini əmr etdi,
boynu vuruldu, dərisi soyuldu, çarmıxa çəkildi”.
Nəsimi öz ideyalarını peşəkar
filosof kimi ayrıca traktatlarda bitkin
sistemdə verməyib, çünki Miyanəcinin, İbn Ərəbinin geniş əhatəli sufi-fəlsəfi əsərlərindən sonra bu məzmunda
traktatlar yazmağa o zaman bəlkə də
ehtiyac duyulmurdu. Hürufiliyin nəzəri əsaslarına gəldikdə, Nəiminin əsərlərində o artıq işlənib hazırlanmışdı.
Nəsimi dilin zənginliklərindən
qəzəllərində özünəməxsus bir ustalıqla
istifadə edir. Bəzən şair şeirlərini yalnız xitab və ifadəli təkrarlar üzərində
qurur. Məsələn:
Məndə sığar iki cahan,
mən bu cahana sığmazam.
Gövhər-i lâ-məkan mənəm,
kövn ü məkana sığmazam.
Filosof-şairin poeziyası çox tez
bir zamanda Orta Asiya, Türkiyə və
İran xalqları arasında populyarlıq qazanır. Mənsur Həllacla birlikdə onun
adı öz əqidəsi uğrunda qeyri-adi sədaqət və cəsurluq rəmzinə çevrilir. Onun əsərləri bir çox dillərə
çevrilir və həmin dillərdə yazıb-yaradan şairlər
onu təqlid edirlər. Nəsiminin şeirlərini xalq arasında avazla oxumaq və onun hürufi ideyalarını təbliğ
etmək üstündə bir çoxları əzablara qatlaşır, hətta
canlarından da keçirlər.
Yaradıcılığının ilk dövrlərində Nəsimi də
ustadı Nəimi kimi sufizm mövqeyində dayanır və
tanınmış sufi şeyxi Şiblinin təlimini davam etdirir.
Bu mərhələdə şair öz əsərlərini “Hüseyni”, “Seyid
Hüseyni”, “Seyid” təxəllüsləri ilə yazır. Lakin X
əsrin sufi İran filosof-şairi Mənsur Həllacın təlimi
Nəsiminin ruhuna daha yaxın idi. İlk dəfə məhz
o demişdi ki, “Mən allaham!” Bu cür küfr sayı-

lan fikirlərinə görə Mənsur Həllac daim təqiblərə
məruz qalmış və nəhayət, öz ömrünü dar ağacında
başa vurmuşdu. Əqidəsi uğrunda bu cür fədakarlıq
göstərməyə hazır olan Nəsimi də Mənsura heyran
kəsilmiş və öz əsərlərində onu tərənnüm etmişdi.
Maraqlıdır ki, şair hürufi təlimini qəbul etdikdən
sonra da Həllaca vurğunluğundan qalmamışdı. Bu
sözləri müəyyən mənada Nəsiminin uzun müddət
sadiq qaldığı sufi fəlsəfəsi haqda da söyləmək olar.
Bununla əlaqədar olaraq, Zümrüd Quluzadə yazır:
“Nəsimi yaradıcılığının mərkəzində lirik qəhrəmanın aşiq olduğu, onu yüksəldən, kamilləşdirən və öz
nuruna qərq edən gözəl-Allah dayanır. İnsan üçün
ən yüksək, ülvi duyğu həmin sevgilinin vüsalına
yetişmək, ona qovuşmaq, onda əriyib yox olmaqdır. Şair yazır ki, eşqi günah sayanların sözlərinə
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baxmayaraq, o, bu yoldan çəkinməyəcək. Çünki
yalnız bu yol insanı tanrıya, həqiqətə çatdıra bilər.”
Daha sonra oxuyuruq: “Lakin tədricən Nəsiminin
dünyagörüşündə sufilik hürufiliklə əvəz olunur.
Bu, hər şeydən öncə şairin panteist görüşlərindəki dəyişiklikdə əks olunur. Bu görüşlərin əsasında
artıq eşq və sərxoşluq deyil, hərf, ağıl dayanmağa
başlayır. Bu zamandan etibarən Nəsimi fəlsəfədə
Nəiminin yaratdığı hürufiliyə tapınır və onun əsas
müddəalarını təbliğ edir. Ancaq Nəsiminin təbliğ
etdiyi hürufilik heç də Nəiminin yaratdığı təlimin
eynilə təkrarı deyil.”
Qeyd etmək lazımdır ki, Nəsiminin divanı
Azərbaycanda 1972-ci ildə Həmid Məhəmmədzadə tərəfindən çap olunmuş və İranda da bir dəfə
“Gecə qaranlığında Simurq” adı ilə Seyid Əli Salehinin təşəbbüsü, 1968-ci ildə Hüseyn Ahi, 1980-ci
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ildə Foruği nəşriyyatı vasitəsi və 1972-ci ildə isə
Nəşri Nei tərəfindən Cəlal Pendərinin səyi ilə çap
edilmişdir. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya
üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Ankara Milli
Kitabxanasından böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin anadilli divanının iki nüsxəsinin
surətini əldə edib. 83 vərəqdən ibarət birinci divan
aydın nəsx xətti ilə köçürülüb. 308 vərəqdən ibarət
olan ikinci divan da səliqəli və gözəl xətlə yazılıb. Qeyd edək ki, bu divan Nəsiminin əlyazma
divanları içərisində ən irihəcmlilərdəndir. Divanın
əvvəlində “Divani-həzrəti-Seyyid Nəsimi qəddəsə
sirülhül-əziz” (“Həzrət Seyid Nəsiminin (qəbri pak
olsun) divanı”) sözləri yazılıb. Buraya 711 qəzəl, 6
tərcibənd, 3 məsnəvi, 9 müstəzad, 5 müxəmməs,
603 rübai, 3 qitə daxildir. Diqqəti cəlb edən cəhət

odur ki, bu nüsxədə Nəsiminin əlyazma və
mətbu divanlarında rast gəlmədiyimiz bir
sıra şeirlər vardır. Mənbələrdə şairin heç bir
müxəmməsinə rast gəlmədiyimiz halda, burada onun 5 müxəmməsi verilib. O da bildirilir ki, bu şeirlər hürufiliyi yaymaq məqsədilə
Nəsiminin nüfuzundan istifadə edən, onun
adından əsərlər yazan hürufilərə də məxsus ola bilər. Həmçinin 2019-cu ildə AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya elmləri
doktoru Paşa Kərimov böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi divanının-lirik şeirlər
toplusunun Ankaranın Milli Kitabxanasında
saxlanan iki əlyazma nüsxəsinin sürətini əldə
edib. Bu nüsxələr şairin “Hüseyni” təxəllüsü
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ilə yazdığı şeirlərin olması ilə
diqqəti cəlb edir.
105 vərəqdən ibarət birinci əlyazmanın başlığı “Divani-Həzrət Seyyid-Nəsimi”
kimi getsə də, buradakı şeirlərin çoxu “Hüseyni” təxəllüsü
ilə yazılıb. 124 vərəqdən ibarət
ikinci əlyazma divanında isə
şairin həm Nəsimi, həm də Hüseyni təxəllüsü ilə yazdığı şeirləri vardır.
Nəsimi divanının sürətləri yeni əldə edilmiş nüsxələri şairin yaradıcılığının tədqiqi baxımından böyük maraq kəsb edir.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna Nəsiminin adı verilmişdir.
15 noyabr 2018-ci ildə Azərbaycan prezidenti növbəti ildə İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.
19 noyabr 2018-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda Nəsiminin büstünün
açılış mərasimi olub.
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İrəvan — Ermənistan Respublikasının paytaxtıdır. Ağrı vadisinin Şimal kənarında, Zəngi
çayının sahilində, 850-1300 metr yüksəklikdə yerləşir. Qafqaz şəhərlərindən biri.
İrəvan şəhərinin adı tarixi mənbələrdə Rəvan kimi qeyd edilir. Etimolojik olaraq kökü haqda müxtəlif rəvayətlər var. Sovet dövründə şəhərin əsasının Urartu çarı I Argişti tərəfindən qoyulduğu məlumdur. Dünya alimləri tərəfindən qəbul edilən Azərbaycan versiyasına əsasən isə İrəvan
toponimi türk dilində “kişi”, “igid” mənasını verən “ir” türk etnonimi ilə “ölkə”, “yer”, “kənd”,
“şəhər” mənası daşıyan “avan” sözü əsasında əmələ gəlib “igidlər ölkəsi” mənasını ifadə edir.
Ermənilər isə əsassız bir şəkildə İrəvan toponimini Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlayaraq erməni
mənşəli toponim olduğunu iddia edirlər. Müxtəlif dövrlərdə Çuxursəd vilayətinin, İrəvan xanlığının, İrəvan quberniyasının mərkəzi olub. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı
ilə Fətəli xan Xoyski tərəfindən bu şərtlə ermənilərə güzəşt edilir ki, onlar Qarabağa olan iddialarından vaz keçsinlər. Danışıqlar iyun ayının 4-də “Sülh və Dostluq” haqqında müqavilələrin
imzalanması ilə nəticələndi.
Tarixi qaynaqlara dayanan yazarlar İrəvan adının ilk dəfə eramızın VII yüzilliyində çəkildiyini yazırlar. Şəhərin Urartu dövlətinin hökmdarı I Argişti tərəfindən e.ə. 782-ci ildə tikilmiş
Erebuni qalasının xarabalıqları yaxınlığında salındığını iddia edirlər. 2004-cü ildə Edqar Hovhanisyanın yazdığı “Erebuni-Yerevan” şeirinin də indi rəsmi himn olması bu səbəbdəndir.
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Evliya Çələbiyə görə sonradan şəhər olmuş
yerdə hicri 810–cu ildə kənd salınmış, 105 il sonra
hicri 915–ci ildə Şah İsmayılın əmri ilə onun sərkərdəsi Rəvanqulu xan Qacar tərəfindən bu kənddə qala
tikdirilməyə başlamışdır. 7 ildə inşası bitirilmiş qala
xanın adı ilə Rəvan və ya İrəvan qalası adlanırdı.

bində olmuşdu. Eramızdan əvvəl 585-ci ildə Skiflər və Midiyalılartərəfindən şəhərin şimalında
yerləşən Teişebaini qalası dağıdılmışdı. Eramızın
3-cü əsrinədək İrəvanda nələr olduğu bilinmir.
658-ci ildə şəhər Ərəb xilafətinin hakimiyyətinə
keçmişdir.

İrəvan bölgəsində eramızdan öncə 4000İrəvan şəhəri müxtəlif vaxtlarda Sasanilər
ci ilə aid Tunc dövrünə aid qalıqlar tapılmışdır. xanədanın, Ərəb Xilafətinin, Naxçıvanşahlıq dövƏhəmənilər dövründə Qərb satraplığının tərki- lətinin, Eldənizlər dövlətinin, Hülakülər dövlətinin,
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Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər və Əfşarlar
dövlətinin tərkibinə daxil olub. Vaxtilə bu şəhərin əhalisi daim türklərdən ibarət olmuşdur. Bunu
şəhərdə olmuş səyyahlar, rəsmi yolçular öz qeyd
və gündəliklərində daim göstərmişlər. Ermənilərin
şəhərə axını digər bölgələrdə olduğu kimi Türk-

İrəvan şəhərində vaxtilə mövcud olmuş Hacı
Novruzəli (Hacı bəy) məscidi. Məscid ermənilər
tərəfindən dağıdılmışdır.
İrəvanda tarixi məhəllə adlarıı: Təpəbaşı,
Dəmir Bulaq, Toxmaq, Sabunçu, Yoncalıq, Börkçülər, Zal xan meydanı;
Məscid adları: Göy Məscid, Zal xan məscidi,
Abbas Mirzə məscidi, Qala məscidi, Şəhər məscidi, Novruz Əli məscidi, Günlüklü məscid, Gümbəzli məscid, Hüseynəli məscidi, Hacı bəy məscidi
və Qanlı təpə, Üç təpə, Qızıl təpə...
Şəhərdə qədim türbə kitabəsində Əmir Səidin və onun oğlu Pir Hüseynin, habelə Qaraqoyunlular sülaləsinin digər üzvü Qara Yusifin (14101420), habelə oğlu Pir Budağın hökmdarlığından
danışılır.

Şəhərdə sırf Şərq memarlığı üslubunda tikilmiş binalar içərisində Xan Sarayı xüsusilə diqqəti
cəlb edirdi. 50-ci illərədək ondan konyak zavodunun anbarı kimi istifadə etsələr də nəhayət onu söküb həmin tarixi abidəni birdəfəlik məhv etmişlər.
İndi İrəvanda bir vaxt onun əsas əhalisi olan bir
türk belə yaşamır. Bunun kimi də İrəvanın türk tarixi adından Yerevan adına keçməklə sanki tarixi
həqiqətin üzərinə də qara pərdə çəkdilər. Əslində
hər biri yaxın olan, doğma olan adların cərgəsinə
daxildir: Şirvan, Ərkivan, Karaçıvan (Ordubad
yax.), Naxçıvan, Ağvan, İrəvan...
Y.V.Çəmənzəminli “On beş gün Ermənistanda” adlı yol qeydlərində (1935) yazır: “Zəngi
çayının kənarında qədim İrəvan qalasının izləri
durur... Övliya Çələbinin təsvir etdiyi Fərhad paşa
və Toxmaq xan qalaları və şəhərin sabiq üç dəmir
darvazası təbiidir ki, bu gün yoxdur. Xan Sarayı və
Zərbxana da məhv olub getmişdir.” Ədib sosializm
təntənəsinin şıdırğı sevincində bu şəhərin yaraşığı
olan qədim məsciddən söz açır: İrəvanın görkəmli
asari-ətiqələrindən olan Göy Məscidə tamaşa etdik. Lacivərdi çinilərdən yapılmış qübbəsi, incə
minarəsi və qapı cəbhəsi olduqca gözəldir. Mərmər mehrabı zərif işlənmişdir. Uzun çargül səhnin
о başında cameyə qarşı incə bir mədrəsə tikilmişdir. Ortada bağ və hovuz var. Səhnin iki tərəfi hücmənçay müqaviləsindən sonra başlamış və dərhal rələrdir. Abovyan bağçasının yanında bu tərzdə bir
geniş vüsət almışdı. Şəhər və eləcə də şəhərətrafı mədrəsə də qalmışdır...” Çəmənzəminlinin vəcdlə
yer, obyekt, sahə-ərazi adları türk dilində olmuşdu. təsvir etdiyi Fərhad paşa və Toxmaq xan qalaları
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İrəvanın bütün tarixi boyu Osmanlı və Səfəvi dövlətlərinə mənsub olan vilayətlərdən biri olmasına
işarət edir.
İrəvan şəhəri müxtəlif vaxtlarda Sasanilər
xanədanın, Ərəb Xilafətinin, Naxçıvanşahlıq
dövlətinin, Eldənizlər dövlətinin, Hülakülər döv-

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qərarı ilə müvəqqəti olaraq (100 illiyə) Ermənistan Respublikasına güzəştə gedilmişdir. 1936-cı ilə
qədər İrəvan şəhəri müxtəlif mənbələrdə Ərvan,
Ervan, Rəvan adlanmış həmin tarixdən etibarən
isə ermənilər tərəfindən ad dəyişdirilərək Yerevan

lətinin, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər və
Əfşarlar dövlətinin tərkibinə daxil olub. İrəvan
xanlığı XVIII əsrdə yaranmışdı. Xanlıq Qırxbulaq,
Zəngibasar, Vedibasar, Sərdarabad, Göyçə, Dərəçiçək, Abaran kimi 15 mahaldan ibarət idi. Tarixi
İrəvanda böyük əraziləri tutan və sahibi həmişə
türklər olan Dəlmə bağları və Cənubi Azərbaycanda Həsənli kəndi yaxınlığında sinəsində 6500
il bundan əvvəlki mədəni həyatın izlərini saxlayan
Dəlmə təpə adları qohum tayfanın, dilin,vətənin
ortaq cəhətlərini əks edən qiymətli faktlardandır.
İrəvan Ağrı vadisinin Şimal kənarında, Zəngi çayının sahilində, 850-1300 metr yüksəklikdə yerləşir.
Müxtəlif dövrlərdə Çuxursəd vilayətinin, İrəvan
xanlığının, İrəvan quberniyasının mərkəzi olub.

adlandırılmışdır. 1902-ci ildə İrəvan –Tiflis, 1908ci ildə isə Culfa-İrəvan dəmir yolu xətti çəkilmişdir. XIX əsrin əvvəllərindən isə İrəvan şəhəri rus
qoşunlarının hücum hədəfinə çevirilmişdir. 1804-ü
ildə general Sisianov, 1808-i ildə general Qudoviç İrəvan qalasını almağa cəhd etmişdir. Nəhayət
1826-1828-ci illər Rusiya-Qacar müharibəsi zamanı, daha dəqiqi 1827-ci il,oktyabrın 1-də rus generalı Paskeviçin komandanlığı altında rus qoşunları şəhəri işğal etmişdir. Türkmənçay müqaviləsi
ilə İrəvan şəhəri İrəvan xanlığının daxilində zorla
Rusiyaya birləşdirilmişdir. Bu zamandan etibarən
qədim türk-oğuz qalası olan İrəvan qalasının erməniləşdirilməsinə başlanılmışdır. 1849-cu il, iyunun 9-da İrəvan quberniyası yaradıldıqdan sonra

bu quberniyanın mərkəzi kimi İrəvan şəhəri yeni
inzibati əhəmiyyət kəsb etmişdir. 1918-1920-ci
illərdə erməni daşnak hökumətinin, 1920-ci ildən
etibarən isə Ermənistan SSR-in paytaxtı olmuşdur.
İrəvan qalası arxitektura baxımından da Şərqin,
Türk dünyasının mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuşdur. Qalanın 50-60 bürcü olub.
Qaladakı Sərdar sarayı, Sərdar məscidi, XVII əsrin
nadir memarlıq abidəsi olan Göy məscid səyyahları həmişə heyran qoymuşdur. Qalada daha yeddi məscid, iki-üç mərtəbəli yaşayış evləri, kişi və
qadın hamamları, çoxlu sayda karvansaralar və s.
olmuşdur. İrəvandakı Gürcü, Culfa, Sərdar, Tağlı,
Sulu, Susuz, Hacı Əli karvansaralarının hər birində
onlarla dükanlar fəaliyyət göstərirdi.
İrəvan qalasından söz açan bir çox səyyahların işlətdikləri bəzi toponimlər: Şiləçi, Sabunçu,
Boyaqçı, Toxmaq, Təpəbaşı, Dəmirbulaq, Bağçalar, Yoncalıq, Börkü məhəllələri, Dəlməbulaq,
Qırxbulaq, Sərdar bulaqları, Gedərçay, Qırxbulaq,

Zəngi çayları, Dərə bağı, Dərəkənd, Şəhər, Fəhlə,
Böyük meydanları, Göy məscid, Qala məscidi,
Hacı Bəyim məscidi, Zal xan məscidi, Günlüklü
məscidi, Günbəzli məscid, Şəhər məscidi, Novruzəli məsidi, Hüseynəli məscidi, Qanlı təpə, Üçtəpə, Qızıl təpə təpələri və s.
1918-ci il may ayının 26-da Gürcüstan Cənubi
Qafqaz Seymindən çıxdığını bildirib öz müstəqilliyini elan edəndən sonra Azərbaycan və Ermənistanın da analoji addım atmaqdan başqa çıxış yolu
qalmamışdı. 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan da öz müstəqilliyini elan etdi və Yelizavetpolu
(indiki Gəncə) özünə paytaxt seçdi. Bununla bağlı
may ayının 30-da Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan Xoyskinin imzaladığı
radioteleqraf məlumatı bütün ölkələrin xarici işlər
nazirliklərinə göndərildi. İstanbul, Berlin, Vyana,
Paris, London, Roma, Vaşinqton, Sofiya, Buxarest, Tehran, Madrid, Haaqa, Moskva, Stokholm,
Kiyev, Xristaniya (Oslo) və Kopenhagenə göndə-
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May ayının 29-da erməni Milli Şurası ilə danışıqlar barədə Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyski
Azərbaycan Milli Şurasının iclasında məlumat verdi. O göstərdi ki, Ermənistan Federasiyası yaratmaqdan ötrü onlara siyasi mərkəz lazımdır, Aleksandropol türklər tərəfindən tutulduqdan sonra belə bir
siyasi mərkəz, ancaq İrəvan şəhəri ola bilər, ona görə bu şəhərin ermənilərə güzəştə gedilməsi labüddür.
Bu məsələ barəsində X.Xasməmmədov, M.Y.Cəfərov, Ə.Şeyxülislamov, M.Məhərrəmov çıxış edərək
İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəşt edilməsini qaçılmaz bəla kimi qiyməyləndirdilər. Milli Şuranın iclası
İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəştə gedilməsi barədə öz razılığını bildirdi. İki gün sonra İrəvan Milli
Şurasının üzvləri Mir Hidayət Seyidov, Bağır Rzayev və Nəriman bəy Nərimanbəyov İrəvan şəhərinin
Ermənistan Respublikasına güzəştə gedilməsinə etiraz etdilər, lakin iyun ayının 1-də keçirilən Azərbaycan Milli Şurasının iclası bu etirazı qəbul etmədi.
rilən məlumatda deyilirdi:
“Gürcüstanın ittihaddan
çıxması üzərinə “Mavərayi-Qafqaz
müttəhid
cümhuriyyəti”
ithalal
eyləmişdir. Şəhri halın
28-ci günü əqdi-ictimai
edən “Azərbaycan Şurayi-Millisi” Mavərayi-Qafqazın
Cənubi-Şərqisində vaqe olan
Azərbaycan
Cümhuriyyətini
təşkil eyləmişdir. Keyfiyyətdən
hökuməti-mətbuənizin xəbərdar
edilməsini surəti məxsusda rica

eylər və ehtiramati – faiqəmi
təqdim ilə kəsbi şərəf edərəm.
Hökumətin şimdilik məqərri –
müvəqqəti Elizavetpoldur. 30
mayıs. 1918. Azərbaycan Cümhuriyyəti məclisi – nüzzar rəisi
Xoyski”.

Belə olan halda ən pis vəziyyətdə elə həmin gün, 1918-ci il may
ayının 28-də öz müstəqilliyini elan edən Ermənistan qalmışdı. Ermənistanın mərkəz şəhəri, paytaxtı yox idi. Bu vaxt Azərbaycan Cümhuriyyəti
digər bütün ərazilərə iddialarından əl çəkmələri şərti ilə İrəvanı ermənilərə güzəştə getməyi qərara alır.
Bununla bağlı F.X.Xoyski o vaxtkı xarici işlər naziri M.H.Hacınskiyə ünvanladığı məktubda yazır: “Onlar (ermənilər – qeyd) ultimatumu qəbul edirlər və müharibəyə son qoyurlar. Biz İrəvanı güzəştə getdik”.
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6 Oktyabr 1827-ci il tarixində Rəvan şəhəri general Paskeviçin rəhbərliyi ilə Rus Çar qoşunları tərəfindən işğal olunmuşdur. Bu zaman Rəvan
şəhəri 28 verst² əraziyə sahib idi. İrəvan şəhərinin əhalisini həmişə Azərbaycan türkləri təşkil etmişdir.
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İrəvan Ermənistana veriləndən sonra Ermənistanın sərhəddi İrəvan şəhərinin yaxınlığından keçirdi. Onun ixtiyarında cəmisi altı kilometrlik dəmir yolu vardı. Batum müqaviləsinin şərtlərinə görə
Ermənistan Respublikası Cənubi Qafqazda 10 min km² ərazisi olan dövlət idi.

50 nəfər axund və mollaya qarşı cəmi 8
nəfər keşiş vardı.
1829-cu ildə aprel ayına olan məlumata əsasən İrəvan şəhərində 2751
evdə 5,897 nəfəri kişilər, 5,566 nəfəri
qadınlar olmaqla toplam 11,463 nəfər
əhali yaşayırdı. Onlardan 1,807 evdə
3,749 nəfəri kişilər, 3,582 nəfəri isə qadınlar olmaqla cəmi 7,331 nəfəri tatarlardan, 944 evdə 2,148 nəfəri kişilər, 1,984
nəfəri isə qadınlar olmaqla cəmi 4,132
nəfəri ermənilərdən ibarət idi. Şəhərdəki
4,132 nəfər erməni əhalinin 2,369 nəfərini (1220 nəfəri kişilər, 1149 nəfəri qadınlar olmaqla 567 ailə) rus işağalına qədər
şəhərdə yaşayan “yerli” ermənilər, 1,763
nəfərini (366 ailədə 903 nəfəri kişilər,
812 nəfəri isə qadınlar olmaqla toplam
1715 nəfər Qacar Şahənşahlığından köçürülmüşlər; 11 ailədə 25 nəfəri kişilər,
23 nəfəri isə qadınlar olmaqla toplam 48
nəfər Osmanlı Sultanlığından köçürülmüşlər) isə gəlmə ermənilər təşkil edirdi.
1880-ci ildə İrəvan şəhərində
2,880 evdə 12,449 nəfər əhali yaşayırdı. Onlardan 1,318 evdə 3,252 nəfəri
kişilər, 3,041 nəfəri isə qadınlar olmaqla cəmi 6,293 nəfəri tatarlardan, 1,509
evdə 3,216 nəfəri kişilər, 2,759 nəfəri
isə qadınlar olmaqla cəmi 5,975 nəfəri
ermənilərdən, 46 evdə 79 nəfəri kişilər,
76 nəfəri isə qadınlar olmaqla cəmi 155
nəfəri ruslardan, 7 evdə 18 nəfəri kişilər,
8 nəfəri isə qadınlar olmaqla cəmi 26
nəfəri gürcülərdən ibarət idi.
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Hələ XVII əsr Avropa səyyahlarının şəhadətinə görə şəhər əhalisinin hamısı müsəlmanlar olmuşlar. 1827-ci ildə İrəvanda 2400 ailədə cəmi 12000 əhali yaşayırdı. Şəhərin ruslar tərəfindən işğalından
sonra isə yerli kübar əhalinin bir hissəsi İrana və Türkiyəyə köçməyə məcbur olmuş, onların boş qalmış
evlərində isə həmin ölkələrdən gəlmiş ermənilər məskunlaşmışdır. Nəticədə 1828-i ildə İrəvanda türk
əhalinin sayı 1807 ailədə 7331 nəfərə enmiş, ermənilərin sayı isə 567 ailədə 2379 nəfərə çatmışdır.
Bununla belə hələ şəhərdə 4 xan, 41 bəy və sultan ailəsinə qarşı cəmi 8 erməni məlik ailəsi yaşayırdı.
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Xudafərin
R.Bahar Sonamın Təbrizi
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Xudafərin körpüsü — Azərbaycanı və İranı birləşdirən, Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunda
yerləşən körpülər.
Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadi hökmdarı Fəzl bin Məhəmməd tərəfindən Rəvvadilərlə mübarizə aparmaq üçün inşa olunub.
Unikal memarlıq abidəsi olan körpüdə Azərbaycan memarlıq məktəbinin üslubu izlənilməkdədir. Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycana yürüşü zamanı bir hissəsi uçurulsa da, sonradan
bərpa edilmişdir. Təbii qayalar üzərində inşa edilən körpünün bir hissəsi dövrümüzə qədər gəlib
çatıb.
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R.Bahar Sonamın Təbrizi

Körpüdən bir qədər aralı daha bir körpü də
vardır ki, bu körpü də Xudafərin adlanır. İkinci körpü 11 gözdən ibarət olmuş və XIII əsrdə,
Elxanilər dövründə inşa edilmişdir. Hazırda həmin körpünün yalnız 3 aşırımı salamatdır.
Hər iki körpü İpək yolunun üzərində yerləşir. Hazırda Ermənistan ordusunun işğal etdiyi
Azərbaycan ərazisində yerləşən bu körpülərin
aqibəti haqqında dəqiq məlumat yoxdur.Amma
hələdə qalıqları qalmaqdadır
Arazı “möcüzəli çay” adlandıran Yaqut
Həməvi yazır: “Aranda, Araz boyunca min şəhər
var.” C. Qiyasi isə qeyd edir ki, şəhərlərin sayı
şişirdilmiş olsa da, Arazın hər iki sahili əski
çağlardan sıx yurdsalma şəbəkəsi ilə örtülmüşdür. Azərbaycanın bu daxili çayının coğrafi yeri
də elədir ki, o, ölkəni qərbdən şərqə kəsərək iki
hissəyə bölür Bu səbəblərə görə Arazın üstündə
çoxlu körpülər inşa edilmişdir. Arazın su səviyyəsi və yatağında qayalıqların çox olması da, qədim körpü tikintisi üçün əlverişli idi.

148

149

AZƏRBAY C A N ƏRAZİSİ...

Araz üzərində çoxlu körpülər atılsa da onlardan ən bəllisi Xudafəriin körpüləridir. Xudafərin dərəsi Araz çayı yatağında ən əlverişli keçidlərdən biri olmuşdur. Belə ki, burada genişlənən çay yatağında
iri qayalıq sahələri vardır. Qədim dövr və orta əsrlərdə həmin keçidin komunikasiya vasitəsi olaraq necə
böyük rol oynadığına qayalıqlar üstündə ucaldılan iki qədim körpü şahidlik edir.
Körpülərin birləşdiyi hər iki sahil, gözəl dağlıq landşaftı olan yerdir. Bu təbiət abidəsinə üzvi olaraq daxil edilmiş körpülər insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətinin uğurlu örnəyidir. Bu səbəbdən
Xudafərin dərəsi təbiətin və tarixin dəyərli abidəsidir.
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Hər iki körpünün özüllərinin antik dövrlə bağlılığı ehtimal edilir. Bu körpülər yüzillərcə transkontinental yollar üstündə yerləşib, təkcə ölkədaxili və ölkələrarası yollarda deyil, qitələrarası qarşılıqlı ilişgilərdə də yararlı olmuşdur. Müxtəlif çağlarda ayrı-ayrı xalqların və qüvvələrin yerdəyişməsini – miqrasiyasını istiqamətləndirən Xudafərin körpüləri Azərbaycan ellərinin baş köç yolunun – hər il güneydən
Arrana və Qarabağa gedən güclü mövsüm axınlarının da qovşağı olmuşdur.

Körpülərin böyüyü Xudafərin kəndində olub,
15 aşırımlıdır və Həmdullah Qəzvininin yazdığına
görə onu “...hicri 15 – ci ildə (639) Məhəmməd
peyğəmbərin arxadaşı Bəkr ibn Abdullah tikdirmişdir.” Bəkr ibn Abdullah əski körpünü yenidən
qurduğu kimi, onun ucaltdığı körpü də sonralar
dəfələrlə bərpa və təmir işlərinə uğramışdır. İndiki
onbeşaşırımlı körpü XII əsrin abidəsi sayılır.
Körpü tağlarının dayaqları təbii özüllər —
qayalar üzərində ucaldığndan aşırımlar müxtəlif
ölçülü və sərbəst düzümlüdür. Bişmiş kərpic və
çaydaşından tikilən on beş aşırımlı körpünün tağları sivri biçimlidir. Körpünün ümumi uzunluğu
200 metrə yaxın, eni 4, 5 m, çay səviyyəsindən ən
böyük hündürlüyü 12 m, ən iri tağ aşırımı 8, 70 m,
ən kiçik tağ aşırımı 5, 80 m-dir.
Körpünün bütün tağları kərpicdən qurulduğu
halda, əsas kütləsi çay daşındandır. Yuxarı qatda
divar hörgüsü kərpicdən də aparılmışdır ki, bu da
Arran memarlıq məktəbi üçün xarakterikdir. Bu
iki materialın uyarlığı körpüyə özümlü bədiilik və
konstruktiv görkəm verir.

Onbeşaşırımlı körpüdən 750 m qərbdə olan
onbiraşırımlı körpü başdan-başa daşdan tikilmiş
və yaxşı yonulmuş iri daş lövhələrlə üzlənmişdir.
Araşdırmaçılar bu körpünün XIII yüzildə, Elxanilərin (Hülakülər) hakmiyyəti illərində antik dövr
körpüsünün qalıqlar üzərində yenidən tikilməsi
fikrindədirlər. Onun uzunluğu 130 metrə yaxın,
eni 6 m, çay səviyyəsindən hündürlüyü 12 m-dir.
Körpünün üç orta tağı sağ qalmış, sahil tağları
isə XX yüzilin 30 – cu illərndə Şimali və Cənubi
Azərbaycan arasında əlaqələri kəsmək üçün İran
və SSRİ-nin birgə qərarı ilə dağıdılmışdır. Həmin
vaxtdan da yerli əhali körpüyə ikinci – Sınıq körpü
adını da vermişdir.
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Tikinti materialı və memarlıq biçinlərinə
görə daha monumental görünən onbiraşırımlı
körpüdə oyma naxışlı, dairəvi biçili daş bəzək
lövhələri də aşkar edilmişdir. Böyük konstruktiv dayanaqlığı ilə yanaşı Xudafərin körpülərinin xüsusilə Sınıq körpünün güclü bədii ifadəliliyi də vardır. Onlar öz ətrafında Arazın hər iki
sahilində olan Azərbaycan torpağındakı çoxlu
mədəni dəyərləri – müxtəlif tipli memarlıq, tarix-arxeologiya və təbiət abidələrini birlşdirirdi. Ümumdünya əhəmiyyətli tarixi hadisələrlə
bağlılığına, gözəl landşaftla üzvi birliyinə, yüksək memarlıq-mühəndis həlli və sair xüsusiyyətlərinə görə Xudafərin körpüləri Azərbaycan
memarlığının universal dəyərli abidələridir.

Y

R.Bahar Sonamın

BÜTÖV AZƏRBAYCANIN

arısı TƏBRİZ...

Qollarım dolana boynuna bir gün...
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QARABAĞ
Əzəli və əbədi düşmənlərimiz faşist ermənilərin işğalından nə zaman qurtulacaqsan?

1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra Cavanşir sülaləsindən olan Pənahəli xan Qarabağ xanlığının əsasını
qoymuşdu. Qarabağ xanlığı Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində yerləşirdi. Xanlığın sərhədləri Araz çayından Göyçə
gölünədək, Tərtər çayından bütün düzənlik və Dağlıq Qarabağı, Zəngəzuru, Bərgüşadı əhatə etməklə Mehri, Tatev və Sisiana qədər uzanırdı. Xanlıq Şəki, Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, Qaradağ, Cavad və Şamaxı xanlıqları ilə həmsərhəd idi.
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Səfəvi dövründə Qarabağ bəylərbəyliyinin paytaxtı Gəncə şəhəri olduğu üçün sonralar isə Əfşar
imperiyası dövründə Qarabağ vilayəti Azərbaycan bəylərbəyliyinin paytaxtı Təbriz şəhərinə tabe olduğu
üçün Qarabağ xanlığının yarandığı zaman burada sosial-iqtisadi mərkəz rolunu oynayan şəhər yox idi.
Pənahəli xan bu məqsədlə 1748-ci ildə Kəbirli mahalında Bayat qalasının tikilməsini əmr etdi. 1751-ci
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ildə isə Pənahəli xan Ağdam yaxınlığında Şahbulaq yaylağında daha möhkəm qala, yəni Şahbulaq qalasını tikdirdi. Lakin bu qala da coğrafi cəhətdən əlverişli yerdə yerləşmədiyi üçün Şuşakənddən bir qədər
aralı, hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın, Şuşa qalasının inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə

tikilib başa çatdırıldı. Qala Pənahabad, və ya Şuşa
adlandırılırdı.
1763-cü ildə Pənahəli xanın ölümündən sonra hakimiyyətə İbrahimxəlil xan gəldi. Məliklik-

ründə Şuşada Gövhərağa məscidi inşa olundu. Lakin İbrahimxəlil xanın hakimiyyətinin sonlarında
xüsusən də Ağaməhəmməd şah Qacarın yürüşlərindən və Rusiya-Qacar müharibələrindən sonra
xanlıq zəifləməyə başladı. Ağaməhəmməd şah Qarabağa 1795 və 1797-ci illərdə 2 yürüş etdi. İkinci yürüşdə Şuşa qalasını ələ keçirməyə nail oldu.
Lakin onun Şuşada qətlə yetirilməsindən sonra
İbrahimxəlil xan hakimiyyətini yenidən bərpa edə
bildi.
1805-ci ildə İbrahimxəlil xan ilə Rusiya generalı Sisianovun arasında imzalanmış
Kürəkçay müqaviləsinə görə Qarabağ xanlığı
Rusiya İmperiyasının tərkibinə keçdi. 1806cı ildə İbrahimxəlil xanın Qacarlar ilə birləşməsindən şübhələnən başda Mayor Lisaneviç
başda olmaqla rus hərbçiləri heçbir araşdırma
aparmadan xanı ailəsi ilə birlikdə qətlə yetirdilər. 1813-cü il oktyabrın 12-də Qarabağın
Gülüstan kəndində imzalanmış Gülüstan müqaviləsinə əsasən Qacar İranı Qarabağın Rusiya
himayəsinə keçməsini rəsmən qəbul etdi.
İbrahimxəlil xanın ölümündən sonra
1806-ci ildə hakimiyyətə Mehdiqulu xan gəldi. 1805-ci ilin iyulunda, Kürəkçay müqaviləsindən sonra çar I Aleksandr tərəfindən general-mayor rütbəsi verilmişdir. Mehdiqulu xan
siyasi təzyiqlər üzündən 1822-ci ildə xanlığı
tərk edərək İrana getmişdir. Bununla da Qarabağ xanlığı ləğv olunmuşdu. Mehdiqulu xan
sonradan xaiş edərək 1826-cı ildə Qarabağa
döndü. Lakin ona sadəcə Qarabağda yaşamaq
hüququ verildi və xan vəzifəsi bərpa olunmadı.
Mehdiqulu xan 1845-ci ildə vəfat etdi.
1980-ci illərin sonlarından 1994-cü ilin
mayına kimi cənub-qərbi Azərbaycanda yerləşən Qarabağ bölgəsində Ermənistan Respublikası tərəfindən dəstəklənən Qarabağın etnik
ermənilərinin əksəriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında Qarabağ müharibəsi baş
vermişdir. Müharibə getdikcə, keçmiş SSRİ
respublikaları olan Azərbaycan və Ermənistan,
Dağlıq Qarabağın yüksəkliklərində uzunçəkən,
elan edilməmiş müharibə aparırdılar. Azərbaycan separatçı hərəkatı məhv etməyə çalışırdı.
Yerli parlament özünü Ermənistanla birləşdirilməyin lehinə səs verib, seçicilərin əksəriyyətinin müstəqilliyə səs versə də, Dağlıq Qaralərə qarşı uğurlu müharibələr aparıldı. Ədəbiyyat bağın azərbaycanlı əhalisi referendumu boykot
və elm sahəsində Pənahəli xan dövrünə nisbətən etmişdi.
daha çox irəliləyiş oldu. İbrahimxəlil xanın döv-
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Ermənistan ilə birləşmək istəyən separatçı hərəkatının tələbi 1988-ci ildə yenidən, amma nisbətən
dinc şəkildə başlasa da, növbəti aylarda — SSRİ dövlətinin dağılmasının yaxınlaşması səbəbindən, fikir
ayrılığı etnik azərbaycanlılar ilə ermənilər arasında getdikcə böyüyən şiddətli münaqişəyə çevrilmiş və
nəticədə tərəflərin etnik təmizləmə iddialarına səbəb olmuşdur.
Tərəflər arasında etnik qruplararası qarşıdurmalar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin parlamentinin 20 fevral 1988-ci ildə Ermənistan ilə birləşmək qərarı verdikdən sonra başlamışdır. Azərbaycandan
ayrılmaq haqqında bəyənnamə bu torpaq münaqişəsinin son nəticəsi olmuşdur. Azərbaycan SSR-dən
müstəqilliyini elan etdikdən sonra Qarabağ ermənilərinin əksəriyyəti, Azərbaycandan çəkilmək qərarına gəlmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini elan etmişdirlər.
Tərəflər arasında geniş miqyaslı döyüşlər
1992-ci ilin qışında başlamışdır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) kimi
bir neçə təşkilat, tərəflər arasındakı münaqişənin
həllinin sonunu gətirmək istəsə də, cəhdlər uğursuz olmuşdur. 1993-cü ilin yazında Ermənistan
qüvvələrinin anklavın tərkibində olmayan torpaqları işğal etməsi, regiondakı digər ölkələrin müharibəyə qatılması üçün təhdid yaratmışdır. 1994-cü
ildə müharibə başa çatana qədər ermənilər Qarabağın əksər hissəsini demək olar ki, tam nəzarətlərinə keçirib, hazırda anklavın tərkibində olmayan
Azərbaycan torpaqlarının 9 %-nə nəzarət edirlər.
Münaqişə nəticəsində Azərbaycandan 230.000 erməni, Ermənistan və Qarabağdan isə 800.000 azərbaycanlı məcburi köçkün olmuşdur. 1991-1994-cü
illərdə Qarabağda və dövlət sərhədində baş vermiş
döyüş əməliyyatlarında 11.557 Azərbaycan hərbçisi şəhid olub. Ən çoxsaylı itkilər 1992-1994-cü
illərdə davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı baş
verib. Erməni qüvvələrinin əsas itkiləri Azərbaycan
ordusunun 1992-ci ilin yayında həyata keçirdiyi
uğurlu hücum əməliyyatları zamanı qeydə alınıb.
Azərbaycan ordusunun itkiləri isə əsasən Ağdam
döyüşlərində, habelə 1994-cü ilin qış-yaz aylarında Kəlbəcəri geri almaq üçün təşkil edilmiş hücum
əməliyyatlarında baş verib. 1994-cü ilin mayında Rusiyanın dəstəyi ilə atəşkəs əldə olunmuşdur.
Daha sonra münaqişənin ATƏT-in prinsipləri əsasında sülh yolu ilə danışıqlar vasitəsi ilə həlli üçün
ATƏT-in Minsk qrupu yaradılıb.
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