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Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild (XIII-XVIII əsrlər). Bakı.
"Elm". 2007. 592 səh. + 56 səh. illüstrasiya.
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əməkdaĢların ın u zun illər boyu apardıqları axtarıĢların yekunu olan bu cilddə
Vətənimizin orta əsrlər tarixin in XIII əsrdən baĢlayaraq son dövrü iĢıqlandırılmıĢ,
monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təĢəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərin in
tarixi, onların yaranması və süqutu, xanlıqlar dövrü, xalq ımızın xarici iĢğalçıların
təcavüzünə qarĢı azadlıq mübarizəsi, eləcə də dövrün ictimai-iqtisadi, mədəni
həyatı ətraflı Ģərh olun muĢdur.
"Elm" nəĢriyyatı, 2007

à

Məsul redaktor:

é

ðá

Bu kitab "Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. III cild" (Bakı,
Elm, 1999) nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır.

êàäåìè

Áàêûõàí

Èíñòèòó

ëè Åëìëÿ
ð
À.

àéæàí
Ì

èë

GĠRĠġ
"Azərbaycan tarixi"nin III cildi xronoloji baxımdan XIII əsrin 20-ci
illərindən - monqol iĢğalından baĢlayaraq XIII əsrin sonunadək olan dövrü əhatə
edir. XIII əsrin ilk rübündə inkiĢaf et miĢ Ģəhərlər ölkəsi olan A zərbaycan köçəri
monqolların viranedici hücumlarına məruz qaldı. Xalq ımıza böyük it kilər və
dağıntılar gətirən monqol basqınları Azərbaycanın iqtisadi və mədəni yüksəliĢi
prosesini müvəqqəti olsa da dayandırdı. Qafqaz ölkələri, xüsusən ġirvan, Gürcüstan
hakimləri və Azərbaycan Atabəyi bu qorxunc təhlükə qarĢısında öz qüvv ələrini
birləĢdirə bilməd ilər. Hətta hər bir Ģəhər qonĢu feodalların kö məyi o lmadan
monqollara qarĢı təkbaĢına vuruĢurdu. ĠĢğalçılar bir sıra Ģəhərləri yerlə yeksan
etdilər. Mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzinin - Beyləqanın taley i daha faciəli
oldu. ġəhər b ir daha yüksələ bilməyib süqut etdi.
XIII əsrin ortalarından paytaxt ı Təbriz olan monqol imperiyasının
(Hülakülərin ) mərkəzi vilayəti A zərbaycanın siyasi-iqtisadi mövqeyi güclən məyə
baĢladı. Qazan xan ın islahatları nəticəsində Azərbaycanın ġərq, Qərb ö lkələri ilə
iqtisadi əlaqələri bərpa olundu və geniĢləndi. Marko Polo və digər Avropa
səyyahları Təbrizin ġərq in ən iri, möhtəĢəm sənətkarlıq və ticarət mərkəzi
olduğunu qeyd edirdilər.
XIV əsrin ortalarında Hülakular dövləti daxili böhran nəticəsində
dağılmağa baĢladı. Qızıl Orda xanları bundan faydalanaraq Azərbaycana Ģimaldan
basqın etdilər. Nət icədə Kürdən cənubda yerləĢən Azərbaycan əraziləri Cəlairilər
dövlətinin tərkibinə daxil o ldu. ġirvanĢahlar öz dövlətlərinin müstəqilliyini xarici
düĢmənlərin təcavüzündən qoruya bildilər, ağıllı siyasət nəticəsində, hətta ən ağır
Ģəraitdə belə, sərhədlərin in bütövlüyünü saxlamağa müvəffəq oldular.
XIV əsrin sonlannda Azərbaycan iki qüdrətli fatehin - Tey murun
və ToxtamıĢın müharibə meydanına çevrildi.
XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın yadellilərin ağalığından xilas olması
üçün əlveriĢli beynəlxalq Ģərait yarandı. ġirvanĢah Ġbrahim ö lkən in Ģimal və cənub
hissələrini vahid bir dövlət daxilində birləĢdirmək üçün təĢəbbüs etdi, lakin təəssüf
ki, buna nail ola bilmədi. Tey murilərin zəifləməsindən istifadə edən
Qaraqoyunlular Təbrizi ələ keçirərək onların hakimiyyətinə son qoydular.
Azərbaycanın əksər ərazisi Qaraqoyunlu dövlətinin tərkibində birləĢdi.
Azərbaycanda Qaraqoyunluların hakimiyyətin i Ağqoyunlular əvəz etdi. Hər iki
tayfa ittifaqı özlərini eyni etnosa, "rürkman" adlandınlan ulusa mənsub edirdilər.
Onların ana dili A zərbaycan dili olmuĢdur ki, bunun aĢkar edilməsi son illərin
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tarixi-filo loji araĢdırmalarının bəhrəsidir, yekunudur. Bu tarixi gerçəklik
"pantürkizm" damğası alt ında uzun zaman "ört-basdır" edilirdi.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunluların hakimiyyət dövrü Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Ağqoyunlu dövlətinin qüdrətli
hökmdarı Uzun Həsənin təĢəbbüsü ilə Azərbaycanın Avropa ölkələri və Rusiya ilə
siyasi-diplo matik münasibətlərinin yaran ması dövrün əlamətdar hadisələrindəndir.
Osmanlı sultanının təcavüzünə qarĢı Avropa dövlətləri ilə Ağqoyunlu dövləti
ittifaq ının nəticəsiz qalmasına baxmayaraq, bu, ikitərəfli siyasi münasibətlərin
canlanmasına, Qərb in Azərbaycana marağ ının art masına səbəb oldu.
XV əsrin sonlarında Azərbaycan - Uzun Həsənin qurduğu dövlət onun
övladları arasında hakimiyyət uğrunda gedən qanlı toqquĢmalar meydanına
çevrild i. Qət l və qarətdən, dözülməz zü lm və aclıqdan cana doymuĢ xalq nicat yolu
axtarırdı. O ağ ır günlərdə Uzun Həsənin nəvəsi - Ərdəbil Ģeyxlərinin övladı ġah
Ġsmayıl Xətayi vətəninin və xalq ının kö məyinə gəld i.
ġah Ġsmayıl Xətayin in qurduğu Səfəvilər, yaxud QızılbaĢlar dövlətinin
xalq ımızın tarixində müstəsna yeri vardır. Tarixdə ilk dəfə ölkəmizin Ģimal və
cənub vilayətləri A zərbaycan dövlətinin sərhədləri daxilində birləĢdirild i. Bu isə
Azərbaycanın iqtisadi və mədəni baxımdan yüksəliĢi üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı.
Bir-b irini əvəz edən Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və QızılbaĢ -Səfəv i
dövlətlərini quran və yaĢadanlar azərbaycanlılar olmuĢdur. On lar arasında mövcud
olmuĢ siyasi və dini ziddiyyətlər bu həqiqəti inkar et mir. Həmin dövrün qonĢu
hökmdarları da Səfəv ilər dövlətini Qaraqoyunlu və Ağqoyunluların varisləri
sayırdılar ki, bu da tarixi gerçəkliyi əks etdirird i.
Xalq ımızın tarixində Səfəv ilər dövlətinin əhəmiyyəti b ir daha ondadır ki,
Azərbaycan dilinin ilk dəfə dövlət dili səviyyəsinə qalxması, diplo mat ik
yazıĢ malarda iĢləd ilməsi məh z bu dövrə aiddir. Sarayda, ordu içərisində
Azərbaycan dili hakim id i. Bu dildə ümu mdünya Ģöhrəti qazanmıĢ ədəbi əsərlər
yaradılmıĢdı. Səfəv ilər dövrünü Azərbaycan mədəniyyətinin Yeni intibah dövrü
hesab etməyə haqqımız vardır.
XVI əsrin sonlarında Səfəvi-Osman lı müharibələri, ġah Abbasın daxili
siyasəti
və
həyata
keçirdiyi
islahatlar,
xüsusilə
paytaxtın
Ġsfahana
köçürülməsi
nəticəsində
Səfəvilər
dövlətində
Azərbaycan
öz aparıcı rolunu itirdi, qızılbaĢ əyanların ın farslar və digər Ġran etnik ünsürləri
tərəfindən sıxıĢdırılması baĢlandı. Beləliklə, Səfəvilər dövlətin in Ġran dövlətinə
çevrilməsinin əsası qoyuldu.
XVII əsrin sonu - XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti
siyasi-iqtisadi böhrana uğrayaraq zəiflədi. Bundan istifadə edən Rusiya çarı I Pyotr
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Qafqaza doğru təcavüzünü gücləndirdi, müvəqqəti olsa da, Azərbaycanın
Xəzərboyu ərazisin i iĢğal etdi. Buna cavab olaraq Türkiyə Azərbaycanın qərb
vilayətlərini tutdu.
XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanda bir-birilə rəqabət aparan
çoxsaylı müstəqil xan lıqlar meydana gəldi. Ġran və Rusiyanın Azərbaycana qarĢı
qəsbkar niyyətləri həyata keçirilməyə baĢlandı.
Azərbaycanın müvafıq dövrünün tarixi ilk növbədə əsrimizin ikinci
yarısında tarixçilərimizin tədqiqatlarında iĢıqlandırılmıĢdır. Akademik Ə.Əlizadə,
akademik Z.Bünyadov, S.AĢurbəyli, M .Ne mətova, O.Əfəndiyev, F.Əliyev,
Ə.Rəh mani, Q.Əh mədov, M.Heydərov, S.Onullahi, C.Ġbrahimov, Y.Mahmudov,
ġ.Fərzəlibəyli, V.Piriyev, S.Məmmədov, R.Məmmədov, ġ.Məmmədova və
baĢqaların ın əsərləri buna misald ır.1 Bundan əvvəl ölkəmizin tarixi ayrıca, sistemli
Ģəkildə elmi-tədqiqat obyekti olmamıĢdır. Bu baxımdan ilk monoqrafiya
Ə.Əlizadənin 1956-cı ildə rusca nəĢr etdirdiyi "XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın
siyasi və sosial-iqtisadi tarixi" adlı əsəridir.
Azərbaycan tarixin in bəhs olunan dövrü xarici tədqiqatçıların əsərlərində də
öz əksini tap mıĢdır. Buraya ilk öncə sovet və Rusiya (adları çəkilən bu və ya digər
müəlliflərin əsərləri haqqında kitabın sonunda verilmiĢ ədəbiyyat siyahısına bax
tarixçilərinin əsərlərini aid etmə k yerinə düĢər. Bunlardan akade mik V.Bartoldun
əsərləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. O, b ilavasitə Azərbaycanm tarixinə böyük
maraq göstərmiĢ və 1925-ci ildə Bakı Universitetində oxuduğu mühazirələrində
Azərbaycan tarixinin ü mu mi mənzərəsini Ģərh etmiĢdir. Tariximizin
öyrənilməsində məĢhur rus ĢərqĢünası prof. Ġ.P.PetruĢevskinin dəyərli xid mətləri
olmuĢdur. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvilər dövlətlərinin tarixində xalq ımızın
aparıcı rolunun ilk dəfə aĢkar edilməsi məh z bu alimə məxsusdur. O, həmçin in ilk
dəfə Səfəvilər dövlətini "Ġran milli dövləti" kimi təs vir edən Avropa
ĢərqĢünaslarının müddəaların ı elmi dəlillərlə tənqid etmiĢ, bu baxıĢların səhv
olduğunu göstərmiĢdir.
Türkiyə tədqiqatçıları Z.Toqan, M.Yınanç, Ġ.UzunçarĢılı, B.Kütükoğlu və
F.Sü merin əsərləri həmin dövrün iĢıqlandırılması baxımından son dərəcə
qiymət lid ir. "Qaraqoyunlular" kitabında F.Sü mer onların etnik-siyasi tarixin i Ģərh
etmiĢ, dillərin in "bu gün azəri ləhcəsi deyilən ġərq i oğuz və ya türkmən ləhcəsi
olduğu"
qənaətinə
gəlmiĢdir.
Tariximizin
bir
sıra
problemlərinin
aydınlaĢdırılmasında Qərb iranĢünaslarının, xüsusən B.ġpuler, H.Rö mer, J.Oben,
K.Röhrborn, R.Seyvori, C.Vuds, B.Fraqnerin əsərlərindək i faktiki material və
müddəaların əhəmiyyəti az deyild ir. Ġran tarixçilərindən ġ.Bayani, N.Fəlsəfi,
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Bastani-Parizi, Ə.Kəsrəvi, Ə.Nəvai kimi mütəxəssislərin araĢdırmaları da müəyyən
əhəmiyyətə malikd ir.
Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində V.M inorskin in tədqiqat ları xüsusi
qeyd edilməlidir. Onun 13 kitab və məqalələrdən ibarət olan "Turkmenika"
adlandırdığı araĢdırmalar seriyası bu baxımdan son dərəcə dəyərlidir.
Xaricdə yaĢayan soydaĢlarımızın, xüsusilə Ġ.Melikoff və T.Gəncəyinin
tədqiqatları tariximizin, mədəniyyətimizin bəzi problemlərinin aydınlaĢdırılmasına
əvəzsiz töhfədir.
Təqdim edilən cild müəllif kollektiv inin uzun müddətli gərgin əməy inin
məhsuludur. 50-ci illərin sonunda nəĢr edilən "Azərbaycan tarixi"nin cildindən bəri
40 ilə yaxın bir müddət keçmiĢ, bu dövrdə tariximizin mü xtəlif problemləri
monoqrafıyalarda ö z əksini tapmıĢ, tədqiqata yeni mənbələr cəlb o lu nmuĢdur.
Lakin bununla belə, ayrı-ayrı problemlər hələ də qənaətbəxĢ səviyyədə
öyrənilməmiĢ və öz tədqiqatçıların ı gözləyir. Məsələn, Türkiyə və Ġranın
Azərbaycana qarĢı iĢğalçılıq siyasəti qabarıq Ģəkildə Ģərh edildiyi halda, çar
Rusiyasının Cənubi Qafqaza, o cü mlədən Azərbaycana doğru istiqamətlən miĢ
qəsbkar niyyətləri hərtərəfli və dərindən aĢ karlan mamıĢ, xalq ımızın ġimaldan gələn
iĢğalçılara qarĢı mübarizəsi, demək olar ki, kö lgədə qalmıĢdır. Sovet dövrünün
nəzəri ehkamları illər boyu Azərbaycan tarixinin araĢdırılmasına öz mənfi təsirini
göstərmiĢdir.
Bu cild in yazılmasında müəllif kimi iĢtirak edən, lakin vaxtsız aramızdan
getmiĢ elm fədailərimizi - akademik Əbdülvahab Salamzadəni, Azərbaycan EA-nın
mü xb ir üzvü Kərim Kərimovu, tarix elmləri doktorları Fuad Əliyevi, Mikayıl
Heydərovu, Əbülhəsən Rəhman ini, filologiya elmləri dokt oru Araz DadaĢzadəni,
tarix elmləri namizəd ləri Rauf Məmmədovu və Hüseyn Dəlilini böyük
minnətdarlıq la yad et məyi ö zü mü zə borc bilirik. Onların ruhu Ģad olsun.
FƏS ĠL VƏ PARAQRAFLAR AġAĞIDAKI
MÜƏ LLĠFLƏ R TƏRƏ FĠNDƏN YAZILMIġ DIR
GiriĢ - tarix elmləri doktoru, professor Oqtay Əfəndiyev.
I FƏSĠL. AZƏ RBAYCANDA MONQOL ƏSARƏ TĠ.
AZƏRB AYCAN XALQININ MONQOLLARA QARġ I
MÜB ARĠZƏS Ġ
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Azərbaycan monqol yürüĢləri ərəfəsində - tarix elmləri doktoru, professor
Vaqif Piriyev.
Monqolların ilk yürüĢü. Ġstilaçılara qarĢı xalq müqaviməti –Vaqif Piriyev.
XarəzmĢah Cəlaləddin in Azərbaycanı zəbt etməsi və istilaçılara qarĢı
mübarizə - Vaqif Piriyev.
Monqolların ikinci yürüĢü və Azərbaycanın istila olun ması -Vaqif Piriyev.
Azərbaycan Hülakular dövlətinin mərkəzi kimi - VaqifPiriyev.
Azərbaycan uğrunda Qızıl Orda xan larının Hülakularla mübarizəsi - Vaqif
Piriyev.
Hülakülar dövlətinin süqutu. Azərbaycanda Çobanilərin hökmranlığı - Vaqif
Piriyev.
Azərbaycan Cəlairilərin hakimiyyəti altında - Vaqif Piriyev.
ġirvanĢahlar dövləti XIII-XIV əsrlərdə - Vaqif Piriyev.
Arsax-Xaçın knyazlığı - tarix elmləri doktoru Fəridə Məmmədova.
Teymur və To xtamıĢın hücumları. Azərbaycan xalqının istilaçılara qarĢı
mübarizəsi - Vaqif Piriyev.
Azərbaycanda dövlət quruluĢu və idarə sistemi - VaqifPiriyev.
II FƏSĠL. XIII-XIV ƏSRLƏ RDƏ AZƏ RBAYCANDA
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ QURULUġ
Monqol iĢğallarının viranedici nəticələri - tarix elmləri doktoru Mikayıl
Heydərov.
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər - Mikayıl Heydərov. Verg i və
nıükəlləfiyyətlər - Mikayıl Heydərov. Qazan xan ın islahatları - Mikayıl Heydərov.
Sənətkarlıq istehsalı. Əsnaflar - Mikayıl Heydərov. Ticarət. Ticarət yolları. Pul
dövriyyəsi - tarix elmləri namizədi Rauf Məmmədov.
ġəhərlər - Mikayıl Heydərov. Xalq hərəkatı - Vaqif Piriyev.
III FƏS ĠL. XV ƏSR AZƏ RBAYCAN DÖVLƏ TLƏRĠ
XIV əsrin sonu - XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi vəziyyəti tarix elmləri doktoru, professor Oqtay Əfəndiyev.
Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması və geniĢlənməsi - Oqtay Əfəndiyev.
ġirvanĢah I Ġbrahimin birləĢdirici siyasəti. Gürcüstanla ittifaq -tarix elmləri
doktoru Şahin Fərzəlibəyli.
Ağqoyunlu dövlətinin yaran ması - Şahin Fərzəlibəyli.
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Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasəti. Teymurilər və Osman lı dövləti ilə
mübarizə - Şahin Fərzəlibəyli.
Səfəvi-QızılbaĢ hərəkatı. Səfəvilərin Ərdəbil malikanəsi -Oqtay Əfəndiyev.
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri. Avropa ilə əlaqələr - tarix elmləri
doktoru, professor - Yaqub Mahmudov.
Siyasi quruluĢ, idarə sistemi, hərb i qüvvələr - tarix elmləri doktoru
Seyidağa Onullahi.
IV FƏSĠL. XV ƏSRDƏ AZƏRB AYCANIN
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ HƏ YATI
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər - Oqtay Əfəndiyev. ġəhərlər.
Sənətkarlıq və ticarət. Pul dövriyyəsi – Mikayıl Heydərov, Şahin Fərzəlibəyli.
Uzun Həsən və onun varislərinin islahatları - Oqtay Əfəndiyev. Xalq
hərəkatı - Oqtay Əfəndiyev.

V FƏSIL. XIII-XV ƏSRLƏRDƏ
AZƏRB AYCAN MƏDƏ NĠYYƏ TĠ
Maarif. Elm - Seyidağa Onullahi.
Ədəbiyyat - Şahin Fərzəlibəyli*.
Ep iqrafik abidələr - tarix elmləri doktoru Məşədixanım Nemətova.
Ġncəsənət və memarlıq - akademik Əbdülvahab Salamzadə, Azərbaycan EAnın müxbir üzvü - Kərim Kərimov, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü - Rasim
Əfəndiyev, tarix elmləri doktoru -Seyidağa Onullahi.
Fəlsəfi fıkir-fəlsəfə elmləri doktoru - Zümrüd Quluzadə.
Maddi mədəniyyət-tarix elmləri doktoru, professor - Qara Əh mədov.
VI FƏSĠL. AZƏRB AYCAN XVI ƏSRDƏ.
AZƏRB AYCAN SƏ FƏVĠLƏ R DÖVLƏ TĠ - Oqtay Əfəndiyev.
VII FƏSĠL. XVI ƏSRDƏ AZƏRB AYCANIN
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ HƏ YATI
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Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər - Oqtay Əfəndiyev. ġəhərlər.
Sənətkarlıq - Mikayıl Heydərov. Ticarət. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri. Pul
dövriyyəsi -Oqtay Əfəndiyev, Şahin Fərzəlibəyli.
1571-1573-cü illər Təbriz üsyanı - Oqtay Əfəndiyev.
VIII FƏSĠL. AZƏRB AYCAN XVII ƏSRDƏ
Azərbaycan Osmanlı və Səfəvi feodallarının hakimiyyəti altında - tarix
elmləri doktoru - Əbülhəsən Rəhmani.
Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsi. Cəlaililər hərəkat ı -Əbülhəsən
Rəhmani.
Azərbaycan Səfəvilər dövlətin in Ġran dövlətinə çevrilməsinin baĢlanğıcı Oqtay Əfəndiyev.
XVII əsrin birinci yarısında Osmanlı-Səfəvi müharibələri və Azərbaycan Əbülhəsən Rəhmani.
XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın siyasi vəziyyəti -Əbülhəsən
Rəhmani.
IX FƏS ĠL. XVII ƏSRDƏ AZƏRB AYCANDA
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ MÜNAS ĠBƏTLƏ R
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər - Əbülhəsən Rəhmani. ġəhərlər.
Sənətkarlıq - Əbülhəsən Rəhmani, Mikayıl Heydərov. Ticarət. Pul dövriyyəsi Əbülhəsən Rəhmani. XVII əsrin sonlarında Azərbaycanda iqtisadi tənəzzü l Mikayıl Heydərov.
Xalq hərəkatı - Əbülhəsən Rəhmani.
X FƏS ĠL. XVI-XVII ƏSRLƏRDƏ AZƏRB AYCAN
MƏ DƏ NĠYYƏ TĠ
Maarif. Elm - Seyidağa Onullahi. Ədəbiyyat - Şahin Fərzəlibəyli. Epiqrafik
abidələr - Məşədixanım Nemətova. Ġncəsənət və memarlıq - Əbdülvahab
Salamzadə, Kərim Kərimov, Rasim Əfəndiyev, Seyidağa Onullahi. Fəlsəfi fıkir Zümrüd Quluzadə.
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XI FƏSĠL. AZƏ RBAYCAN XVIII ƏSRĠN B ĠRĠNCĠ
YARIS INDA
Səfəvi dövlətin in tənəzzülü və XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda xalq
azadlıq hərəkat ının qüvvətlənməsi - tarix elmləri doktoru, professor Fuad Əliyev.
ġirvan üsyanı. 1722-1735-ci illərdə Azərbaycanın Xəzərboyu əyalətlərinin
Rusiya tərəfındən iĢğal olunması - Fuad Əliyev.
1724-cü il Ġstanbul müqaviləsi. 1724-1735-ci illərdə Azərbaycanın qərb və
cənub-qərb ərazisin in Os manlı Türkiyəsi tərəfindən iĢğal edilməsi - Fuad Əliyev.
Çarizmin Azərbaycanın Xəzərboyu əyalətlərində iqtisadi siyasəti. 1732 -ci il
RəĢt müqaviləsi - Fuad Əliyev.
Azərbaycan torpaqları Os manlı hakimiyyəti dövründə - (1723-1735-ci illər)
- tarix elmləri doktoru Tofıq Mustafazadə.
Xarici iĢğalçılara qarĢı xalq azad lıq mübarizəsi - To fiq Mustafazadə.
Azərbaycan ərazisində Ġran-Osmanlı müharibələri. 1735-ci il Gəncə
müqaviləsi - Fuad Əliyev.
XVIII əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda xalq hərəkatı -Fuad Əliyev.
XVIII əsrin 40-cı illərində Xəzər hövzəsində ingilis -rus rəqabəti - Fuad
Əliyev.
Azərbaycanda Ġran hakimiyyətin in süqutu - Fuad Əliyev.
XII FƏSĠL. XVIII ƏSRĠN B ĠRĠNCĠ YARIS INDA
AZƏRB AYCANIN SOS ĠAL-ĠQTĠSADĠ QURULUġ U – Fuad
Əliyev.
XIII FƏSĠL. AZƏRB AYCAN XVIII ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARIS INDA Fuad Əliyev, tarix elmləri doktoru, professor
-Süleyman Məmmədov.
XIV FƏSĠL. XVIII ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARIS INDA AZƏ RBAYCANIN
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ VƏ ZĠYYƏ TĠ – Fuad Əliyev.
XV FƏSĠL. XVIII ƏSR AZƏ RBAYCAN MƏDƏ NĠYYƏ TĠ
Maarif. Elm - tarix elmləri namizədi Hüseyn Dəlili. Ədəbiyyat - füologiya
elmləri doktoru - Araz Dadaşzadə. Epiqrafık ab idələr - Məşədixanım Nemətova.
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Ġncəsənət və memarlıq - Əbdülvahab Salamzadə, Kərim Kərimov, Rasim
Əfəndiyev.
Fəlsəfi fıkir - Zümrüd Quluzadə.
Müəlliflər və redaksiya heyəti cildin çapa hazırlan masında, nəĢrində iĢtirak
edən EA Tarix Ġnstitutu Orta əsrlər tarixi Ģöbəsinin əməkdaĢlarına, nəĢriyyat və
mətbəə iĢçilərinə ö z minnətdarlığ ını bildirir.
I FƏSĠL
AZƏRB AYCANDA MONQOL ƏSARƏ TĠ.
AZƏRB AYCAN XALQININ MONQOLLARA
QARġI MÜBARĠZƏS Ġ
Azərbaycan monqol yürüĢləri ərəfəsində. XIII əsrin əvvəllərində Mərkəzi
Asiyada güclü hərbi qüdrətə malik olmuĢ Monqol dövlətinin qonĢu ölkələrə yürüĢü
bu ölkələri təhlükə qarĢısında qoydu. Monqollar arasında tatarlar, nayman lar,
keraitlər, merkit lər, tayciutlar, onkutlar adlanan tayfa birləĢmələri vardı. Çingiz
xanın (1206-1227) baĢçılığ ı ilə təĢkil edilmiĢ monqol feodal dövləti qonĢu
vilayətləri zəbt et məyə baĢladı. TəĢkilati və hərbi cəhətdən möhkəm olan ordu
hissələri monqol feodalların qarĢısında geniĢ imkanlar açdı. QonĢu ölkələrdə hökm
sürən feodal pərakəndəliyi isə Çingiz xanın iĢğalçı planlarının həyata keçməsi üçün
əlveriĢli Ģərait yaratdı.
Monqol yürüĢləri ərəfəsində Azərbaycanın vəziyyəti acınacaqlı idi. Ölkən in
Ģərq sərhədlərində mövcud olan XarəzmĢahlar dövləti daxilən möhkəm əsaslar
üzərində qurulmadığ ı üçün iqtisadi və güclü hərb i qüdrətə malik deyildi. Xalq
kütlələrin in vəziyyətinə laqeyd olan, feodal qrupların ın əksəriyyəti tərəfindən
müdafiə edilməyən XarəzmĢahlar dövləti monqollara qarĢı mübarizə apara bilməd i.
Monqol qoĢunları bu dövlətin ərazisindən keçərək, ciddi müqavimət görmədən
irəliləyə bildilər.
Ġranın, Orta Asiyanın, Azərbaycanın yerli köçəri və oturaq feodal əyanları
daxili çəkiĢmələrə və ziddiyyətlərə son qoymadılar, düĢmənə qarĢı birgə mübarizə
aparmaq əzmi ilə vahid cəbhədə birləĢə bilməd ilər. Monqol hücumlarına məru z
qalmıĢ hər bir Ģəhər ayrılıqda öz daxili qüvvələri hesabına istilaçılara qarĢı döyüĢür
və məğlub olurdu. Monqol qoĢunları tutduqları Ģəhərlərdə görünməmiĢ dağıntılar
törətdilər, əhalini qırd ılar, qul etdilər, var-dövlətini talad ılar və yerli əhalin in yeni
etiraz çıxıĢları üçün zəmin saxlamad ılar.
Monqol yürüĢləri ərəfəsində Azərbaycan ərazisində vahid, mərkəzləĢ miĢ
dövlət yox idi və burada feodal pərakəndəliy i hökm sürürdü. Azərbaycanda
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Eldənizlər (yaxud Atabəylər) dövləti və ġirvanĢahlar dövləti mövcud idi, Marağada
isə Rəvvadilər nəslindən olan yerli Ağsunqurilər sülaləsi (1108-1227) hökmranlıq
edirdi.
XII əsrin sonunda Eldənizlər dövləti əzəli qüdrətini itirmiĢdi. Atabəylər
ailəsin in ayrı-ay rı ü zvləri arasında səltənətə varis olmaq uğrunda Ģiddətli mübarizə
gedirdi. Qızıl Arslanın xələfi o lan Atabəy Əbubəkr (1191-1210) yalnız
Azərbaycanda (ġirvan və Marağa istisna olunmaqla) hakimiyyət sürürd ü. ĠraqSəlcuq sultanlığın ın qalan ərazisi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan feodalların
və atabəylərin nü mayəndələri arasında bölüĢdürülmüĢdü. Daxili feoda l çəkiĢmələri
o dərəcəyə çatdı ki, bəzi feodal qruplar Əbubəkri hakimiyyətdən salmağa və
Azərbaycanı ələ keçirməyə cəhd göstərdilər. Marağa hakimi Əlaəddin ilə Ġrbil
hakimi Müzəffərəddin ittifaq bağlayaraq Əbubəkrin üzərinə yürüĢ etdilər. Əbubəkr
daxili vəziyyəti nizama salmaq, feodalların cəhdlərin in qarĢısnı almaq üçün öz
keçmiĢ vassalı, Həmədan hakimi AydoğmuĢa müraciət etməyə və ondan kömək
istəməyə məcbur oldu. Hakim sülalən in nümayəndələri arasındakı mübarizə də
Ģiddətləndi. Əbubəkrin qardaĢı Qut luq Ġnanc bir ay müddətində 4 dəfə onun üzərinə
yürüĢ etdi.
Atabəylərin son nümayəndəsi olan Özbək (1210-1225) feodal qrupların
əlində oyuncağa çevrildi. Bütün dövlət iĢləri onun iĢtirakı olmadan həll edilirdi.
Özbəyin dövlət ərazisini geniĢləndirmək məqsədilə Ġraqi Əcəmə etdiyi yürüĢlər
uğursuzluqla nəticələndi və buna görə də daxili feodal çəkiĢmələri daha da artdı.
QonĢu ölkələrdə mövcud olan Ģəraitdən istifadə edən Çingiz xan
hakimiyyətinin ilk illərindən etibarən iĢğalçı müharibələr aparmağa baĢladı. 1211ci ildə ġimali Çin, 1215-ci ildə Pekin və ġərqi Türküstan ələ keçirildi. 1219-cu ildə
monqollar Xarəzm dövləti əra zisinə basqın etdilər. Orta Asiyanın Otrar, Bu xara,
Səmərqənd Ģəhərləri xarabalığa çevrildi. Monqol hücumlarına ciddi müqavimət
göstərə bilməyən XarəzmĢah Məhəmməd və onun oğlu Cəlaləddin Ġrana qaçdılar.
Çingiz xanın əmri ilə XarəzmĢahlar dövlətinə göndərilmiĢ monqol sərkərdələri
(Cəbə və Subutay) Xorasanı və Ġraq-i Əcəmi qarət etdilər, A zərbaycan üzərinə
yürüĢə hazırlaĢdılar.
Monqolların ilk yürüĢü. Ġstilaçılara qarĢı xal q müqavi məti. Monqollar
Azərbaycana ilk dəfə 1220-ci ildə yürüĢ etdilər. Monqol sərkərdələri Cəbə və
Subutay Zəncanı, Ərdəbili, Sərabı və baĢqa Ģəhərləri talan etdilər, dağıtdılar,
Təbrizə yaxınlaĢdılar. ġəhər möhkəm qala divarları ilə əhatə edilmiĢdi və onu silah
gücünə zəbt etməyin çətin olacağını anlayan monqollar danıĢıqlar aparmağı lazım
bildilər. Eldəniz hökmdarı Özbək Ģəhərin müdafiəsinə arxayın deyildi və
monqollarla saziĢə girməy i üstün tutdu. O, Cəbə və Subutayın yanına elçi göndərdi,
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onlara xeyli ərzaq, paltar, mal-qara və qızıl verd i. Monqollar böyük xərac aldıqdan
sonra qıĢlamaq üçün Muğana yollandılar və oradan Gürcüstana basqın etdilər.
1221-ci ilin əvvəllərində Cəbə və Subutayın dəstələri Gürcüstandan Azərbaycana
qayıtdılar və Təbrizə tərəf yönəldilər. Təbriz hakimi ġəmsəddin Tuğrayi pul, geyim
və mal-qaradan ibarət xərac verməklə Ģəhəri qarətdən xilas edə bildi. Bundan sonra
monqollar qəflətən Marağa üzərinə yürüĢ etdilər. ġəhər hakimi (adı naməlu m o lan
qadın) Ruyendej qalasında gizlən məyə məcbur oldu. Lakin xalq kütlələri doğma
Ģəhərin müdafiəsinə qalxd ılar, düĢmənə ciddi müqavimət göstərdilər.
Monqollar divardağıdan qurğuların kö məyi ilə Marağaya soxu ldular və
əhaliyə qanlı divan tutdular. Salnaməçin in verdiyi xəbərə görə, monqollar əsirləri
məcbur edird ilər ki, onlar Ģəhərdə "monqollar çıxıb getmiĢlər" deyə car çəksinlər.
Nəticədə bir ço xları aldanmıĢ, gizləndikləri yerlərdən küçəyə çıxmıĢ və həmin
məqamda düĢmən tərəfindən qətlə yetirilmiĢdilər.
Monqollar Marağada ikən Həmədanda xalq üsyanı baĢ verdi, Cəbə və
Subutay Azərbaycanı tərk et məli o ldular. Tezliklə Cəbə və Subutay Həmədanda
üsyanı yatırdılar, sonra isə Ərdəbilə basqın edərək Ģəhəri ələ keçirdilər.
Monqol qoĢunu Ərdəbil istiqamət indən Təbrizə üçüncü dəfə hücum etdi.
Özbək düĢmənin Ģəhərə yaxınlaĢdığını eĢid ib Naxçıvana qaçdı. Təbrizlilər bu dəfə
də Ģəhər rəisi ġəmsəddin Tuğrayinin baĢ çılığı ilə Təbrizin müdafiəsinə qalxd ılar.
Təbriz hər tərəfdən möhkəmləndirildi, istehkamlar yaradıldı, qala divarları təmir
olundu. Monqol sərkərdələri (Cəbə və Subutay) Təbrizin cidd i mübarizəyə hazır
olduğunu görüb açıq döyüĢə girməkdən çəkindilər və yenidən xərac almaqla
kifayətləndilər. Belə liklə, Təbriz üçüncü dəfə qarətdən xilas oldu.
Monqollar Sərab Ģəhərini zəbt etdikdən sonra Beyləqana tərəf yönəldilər.
Monqol qoĢunları ilə Ģəhər əhalisi arasında qanlı vuruĢ ma baĢ verdi. Amansız
döyüĢdən sonra Beyləqan zəbt edildi və əhaliyə qanlı divan tutuldu. Monqollar
nəinki qocaları və uĢaqları, hətta ana bətnində olan körpələri də çıxarıb
öldürürdülər. Beyləqanın monqollar tərəfindən dağıdılması və yandırılmasına dair
ilk mənbələrin verdiyi məlu matı Ģəhərdə aparılmıĢ arxeolo ji qazıntılar da sübut
edir. Güclü qarətdən sonra Beyləqana od vurub yandıran monqol sərkərdələri Cəbə
və Subutay Ģəhər əhalisindən xərac alıb Gürcüstana getdilər və o radan qayıdıb
ġirvana soxuldular. ġirvanĢah qalalardan birinə sığ ın malı oldu. ġamaxı əhalisi
düĢmənə qəti müqavimət göstərməyi qərara aldı. Monqollar mühasirə
nərdivanlarından istifadə etdilə r, lakin Ģəhərə girə bilməd ilər. Onlar meyitlərdən
qalaqlar düzəltdilər və bu qalaqlar üzərinə çıxıb Ģəhərə od yağdırmağa baĢladılar.
Lakin bu üsul da Ģ əhərin mərd müdafiəçilərin i qorxut mad ı. Onlar qəhrəmancasına
ölməyi düĢmənə əsir düĢməkdən üstün tutdular. Ərəb tarixçisi Ġbn əl-Əsir
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Ģamaxılılar barədə yazırdı ki, əhali "qılınca sarılmaq lazımdır, b izə ö lü mdən
qurtuluĢ yoxdur, döyüĢmək və Ģərəflə ö lmək hər Ģeydən yaxĢıdır" deyərək düĢmənə
ciddi müqavimət göstərirdi. Mübarizə üç gün davam etdi. Sayca üs tün olan
monqollar Ģəhəri ələ keçirə bildilər. Ġbn əl-Əsirin ifadəsi ilə desək, "Ģəhərdə
əhalinin kökü kəsildi".
Monqollar 1222-ci ildə ġamaxıdan Ģimala tərəf yönəldilər. Dərbənddən
keçməyin çətin liy ini anlayaraq hiyləyə əl atdılar və danıĢıqlar üçün ġ irvanĢaha
xəbər göndərdilər. ġirvanĢah təklifi qəbul etdi və 10 nəfərlik elçi heyəti gönd ərdi.
Monqollar elçilərdən birini öldürdülər, digərlərini isə məcbur etdilər ki, onları gizli
yollarla Dərbənddən Ģimala keçirsinlər. Beləliklə, monqol qoĢunları 1222-ci ildə
Azərbaycan ərazisini tərk etdilər və Monqolustana qayıtdılar. Monqolların ilk
yürüĢləri kəĢfiyyat xarakteri daĢıyırdı. Lakin bu yürüĢlər A zərbaycanda siyasi
pərakəndəliy in hökm sürdüyünü bir daha sübut etdi. DüĢmənə qarĢı yekd il liklə
mübarizə aparılmaması monqolların qələbəsini təmin etdi. Monqolların ilk
yürüĢləri Azərbaycanın ict imai-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatına böyük zərbə
vurdu. Monqolların keçdikləri ərazidə mədəniyyət abidələri, ticarət yolları
dağıdıldı, kənd təsərrüfatı talan edildi, əkin yerləri tapdalandı, xırmanlar yandırıld ı,
mal-qara sürülüb aparıld ı.
Ġqtisadi və siyasi qüdrətini itirmiĢ Eldənizlər dövləti ö lkədə və ziyyəti
nizama salmaq iqtidarında deyildi. A zərbaycanda yaranmıĢ ağır vəziyyət yeni
istilaçıların həmlələri üçün imkan yaratdı. 1223-cü ildə qıpçaq dəstələri ġimali
Qafqaz çöllərindən keçərək Dərbəndə gəldilər və buradan Azərbaycana soxuldular.
ġirvanda qarətçilik edən qıpçaqlar Arrana gəlib Qəbələ və Gəncəyə tərəf
irəlilədilər. Qəbələ Ģəhəri qıpçaqların yürüĢündən böyük zərər ç əkd i. Qıpçaqlar
Gəncə hakimi ilə danıĢıqlar apardılar, onun nüfuz dairəsində olan ərazidə
yaĢamalarına razılıq istədilər və buna nail oldular. Lakin tezliklə q ıpçaqlar Gəncədə
yerli əhaliyə əziyyət verməyə baĢladılar, onların əmlakın ı talay ıb özlərin i qul
etdilər. Qıpçaqlara qarĢı Arran, ġirvan, Gürcüstan və Dağıstan əhalisi arasında
ittifaq yarandı və nəticədə qıpçaq dəstələri məğ lub edildilər. Lakin A zərbaycanın
ağır vəziyyətindən istifadə edən gürcü feodalları 1225-ci ildə Gəncəyə hücum
etdilər, Ģəhər qarət olundu.
XarəzmĢah Cəlaləddi nin Azərbaycanı zəbt et məsi və istilaçılara qarĢı
mübarizə. 1225-ci ildə Azərbaycan XarəzmĢah Məhəmmədin oğlu Cəlaləddin in
hücumuna məru z qald ı. Monqolların Orta Asiyaya hücumu nəticəsində
hakimiyyətdən məhru m olmuĢ Cəlaləddin Ġranı və qonĢu ölkələri zəbt et məyi
qərara aldı. O, Azərbaycana basqın etdi, Marağanı ələ keçirdi və əhalin i öz tərəfinə
çəkmək məqsədilə Ģəhərdə bərpa iĢləri apardı. Cəlaləddin buradan Təbrizə yönəldi.
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Atabəy Özbək ailəsini də Ģəhərdə qoyub Gəncəyə qaçdı, sonra isə Əlincə qalasında
gizləndi və orada vəfat etdi. Onun ölümü ilə (1225) A zərbaycanda Eldənizlər
dövləti sona çatdı.
Cəlaləddin Təbrizə yaxınlaĢdı. Təbrizlilər 7 gün ərzində mərd liklə
vuruĢdular. Lakin Cəlaləddin onların müqavimət ini qırdı, 1225-ci ilin iyulun 25-də
Ģəhəri ələ keçirdi. Nizaməddin Tuğray i Ģəhər rəisi təyin olundu.
Atabəylərin Gəncədəki caniĢini Cəmaləddin əl-Qu mi Ģəhəri Cəlaləddinin
sərkərdəsi Urxana təslim etdi. Urxan Arran ın bir sıra Ģəhərlərini (Beyləqan, Bərdə,
ġəmkir, ġutur) də ələ keçirdi. Tezliklə Azərbaycanın baĢqa yerləri də Cəlaləddin in
əlinə keçdi, Ağsunqurilər dövləti süqut etdi. ġirvanĢahlar isə ildə yüz min dinar
xərac vermək Ģərti ilə Cəlaləddinin hökmranlığın ı qəbul et məli oldular.
Azərbaycanın Cəlaləddin tərəfindən zəbt edilməsi qonĢu vilayətləri ciddi
təhlükə qarĢısında qoydu. Gürcüstanın bir hissəsi qarət olundu, ölkənin
təsərrüfatına ağır zərbə endirild i. Cəlaləddin Gü rcüstanda ikən Təbrizdə istilaçılara
qarĢı mübarizə geniĢləndi. Bunun əsas səbəbi Cəlaləddin in vəziri ġərəf əl-Mülkün
Ģəhər əhalisindən qeyri-qanuni vergilər y ığ ması idi. Bu barədə ġərəf əl-Mülkdən
məktub alan Cəlaləddin Təbrizə qayıtdı. ġəmsəddin Tuğrayi zindana salındı, onun
qardaĢı oğlu Nizaməddin isə edam edild i. Lakin tezliklə ġəmsəddin həbsdən azad
edildi və yenidən öz malikanəsinə sahib oldu.
Cəlaləddinin A zərbaycanda abadlıq iĢi aparacağı və əhalinin vəziyyətini
nizama salacağı barədə verd iyi vədlərinin həyata keçirilməsi üçün heç bir tədbir
görülmədi. Əksinə, XarəzmĢahlar sarayını istismar aparatını saxlamaq üçün
Azərbaycan və ümu miyyətlə, Cənubi Qafqaz əhalisi üzərinə ağır vergilər qoyuldu.
Cəlaləddin Ġraqa səfər etdiyi dövrdə yerli feodallardan bir qrupu Təbrizdə
hakimiyyəti ələ almağa və Eldənizlər dövlət ini bərpa et məyə cəhd göstərdi. On lar
Özbəkin həbsdə saxlan ılan nəvəsini azad etdilər və onu səltənətə çıxarma q
istədilər. Lakin Təbriz ətrafında baĢ vermiĢ qanlı döyüĢdə üsyançı dəstələr məğlub
oldular.
Vaxt ını daim hərb i yürüĢlərdə keçirən Cəlaləddinin vəziri ġə rəf əl-Mü lk
Azərbaycanı aĢkar Ģəkildə qarət edirdi. Zülm və qəsbkarlığa məru z qalmıĢ xalq
kütlələri Təbrizdə Ģəhər rəisi Bəhaəddin Məhəmməd ibn BəĢir Yarbəyin baĢçılığı
ilə üsyana qalxd ılar. Lakin Təbriz əyanları (xüsusilə ġəmsəddin Tuğrayi)
xarəzmlilərə qarĢı açıq mübarizədən çəkindilər. Xalq hərəkatı bütün Azərbaycanı
bürüdü. Nəsəvinin məlu mat ına görə, Azərbaycanın digər Ģəhərlərində də insan qanı
axıd ılır, XarəzmĢahların xəzinəsi torbalarla, çantalarla daĢınırd ı.
Cəlaləddinə qarĢı baĢ vermiĢ 1231-ci il Gəncə üsyanı xalq hərəkatın ın ən
yüksək zirvəsi oldu. Hadisələrin Ģahidi olan Nəsəvi yazırdı ki, Cəlaləddinin
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iqamətgahı olan Gəncədə xarəzmlilərin ağalığına qarĢı üsyan əhvali-ruhiyyəsi
çoxdan mövcud idi. Bu hərəkatda Ģəhər əhalisinin b ir q ismi (baĢda sənətkar Bəndər
olmaqla) fəal iĢtirak edirdi. Gəncədə Ģəhər hakiminin sarayı dağıdıldı, məmurlar və
qulluqçular öldürü ldü. ġəhərdə olan Xarəzm hərb i hissəsi məhv edild i. Cəlaləddin
üsyançılarla danıĢıqlara baĢladı, lakin bu, müsbət nəticə vermədi. Tarixçi
Nəsəvinin də iĢtirak etdiyi səfirlər heyəti üsyançıların nümayəndələri ilə görüĢüb
onları itaətə çağırdı. Sonra Cəlaləddinin özü də qoĢunla Gəncəyə yaxınlaĢdı, Ģəhər
ətrafındakı bağlardan birində məskən saldı. O, gəncəlilərlə danıĢıqlar üçün
dəfələrlə elçi göndərdi, onlara əmin-amanlıq vəd etdi. Nəsəvi yazırdı ki, "bu cür
vədləri eĢitdikdə qayalar da yumĢalardı". Gəncəlilər isə mübarizədən əl
çəkmədilər. Üsyançılar Ģəhərdən çıxd ılar və sultan ordusuna hücum etdilər. Lakin
qanlı döyüĢdən sonra onlar Ģəhərə doğru geri çəkilməli old ular. Cəlaləddin onların
ardınca qala darvazasından özünü Ģəhərə saldı və üsyanı yatıra bildi. Üsyan
baĢçılarından 30 nəfəri edam edildi, Bəndər isə tikə-t ikə doğrandı. A zərbaycanın
Xoy, Mərənd, Naxçıvan və digər Ģəhərlərində də XarəzmĢah Cəlaləddinə qarĢı
üsyanlar qalxd ı və hərəkat geniĢ vüsət aldı. Monqolların barıĢmaz düĢmən i kimi
Ģöhrət tapmıĢ Cəlaləddin siyasi vəziyyətdən səmərəli istifadə edə bilmədi. O, daim
qonĢu ölkələrin hakimləri ilə müharibə apardı, monqollara qarĢı onların qüvvələrini
birləĢdirmək əvəzinə daha da zəiflətdi. Beləliklə, monqolla rın A zərbaycanı və
qonĢu ölkələri zəbt et məsi üçün daha əlveriĢli Ģərait yarandı.
Monqolların ikinci yürüĢü və Azərbaycanın istila olunması. Monqol
qoĢunları Cormağunun baĢçılığı ilə Rey və Həmədan Ģəhərlərini zəbt edib, 1231-ci
ildə ikinci dəfə Azərbaycana soxuldular. A zərbaycanda mövcud olan vəziyyət
düĢmənə güclü müqavimət göstərməyə imkan verməd i, lakin bir sıra Ģəhərlərdə
istilaçılara qarĢı gərgin mübarizə getdi. Marağa Ģəhəri düĢmənə ciddi müqavimət
göstərdi. Monqollar Ģəhəri çətinliklə tuta bildilər və əhali üzərinə ağır vergi
qoyuldu. Sonra Təbriz Ģəhəri mühasirəyə alındı. Lakin Ģəhər əy anları yenidən
istilaçılarla danıĢıq lar apardılar. On ları qiy mətli hədiyyələrlə razı saldılar və Ģəhəri
növbəti qırğından xilas etdilər. Bu danıĢıqlar nəticəsində Təbrizin bir ço x tanın mıĢ
sənətkarları da monqolların tələb i ilə onların vətəni olan Qaraqoru ma göndərild ilər.
Monqollar buradan Gəncəyə yönəldilər və Ģəhəri tutmağa cəhd etdilər.
Əhalinin müqavimət i elə güclü idi ki, iĢğalçılar qala divarlarını dağıtdıqdan sonra
da bir həftə ərzində Ģəhərə girməyə cürət et mirdilər. Bəzi gəncəlilər ö z
əmlakların ın düĢmən əlinə keçməməsi üçün evlərini yandırdılar, var-dövlətlərini
məhv etdilər. Uzun mübarizədən sonra 1235-ci ildə Gəncəni zəbt edən düĢmənlər
əhaliyə qanlı divan tutdular. Monqol əsgərləri qənimət əldə et mək məqsədilə
binaların xarabalıq larını da qazd ırdılar, Ģəhər əhalisi tərəfindən gizlədilmiĢ qızılı,
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gümüĢü və qiymətli əĢyaları tap mağa cəhd göstərdilər. Monqolların hücumundan
sonra Gəncə 4 il ərzində xaraba vəziyyətdə qaldı və yalnız sonralar Ģəhərin
bərpasına cəhd göstərildi.
Monqollar Azərbaycanın digər Ģ əhərlərində də dağıntılar törətdilər, Ģəhər və
kənd əhalisini qarət etdilər. On lar ġəmkirdə ciddi mü qavimətə rast gəldilər.
DüĢmən Ģəhərə yaxınlaĢdıqda Ģəmkirlilər Ģəhər hakimi Bəhramdan yadellilərə qarĢı
mübarizəyə qalxmağı tələb etdilər. Lakin Bəhram buna razı olmad ı. Monqollar
ġəmkiri mühasirəyə ald ılar, Ģəhər ətrafındakı xəndəklərə odun və saman dold uraraq
qala divarlarına qalxmağa cəhd göstərdilər. ġəmkirlilər bundan xəbər tutub gecə
ikən samana od vurub yandırdılar. ġəhərə can atan monqol qoĢunu xəndəkləri qu m
ilə do ldurdu və bu üsulla atəĢə son qoyaraq Ģəhərə soxula bildi. ġəmkir ya ndırıldı,
onun sakinləri q ılıncdan keçirild i.
Monqollar Azərbaycanın digər Ģəhərlərinə də yürüĢ etdilər. Bakı və Tovuz
ələ keçirild i. 1239-cu ildə Dərbənd Ģəhərinin zəbt olunması ilə bütün Azərbaycan
monqollar tərəfindən istila edildi.
Ġlk yürüĢlərdən fərqli olaraq monqolların ikinci yürüĢündə əsas məqsəd zəbt
edilmiĢ ölkələrdə (ilk növbədə Azərbaycanda və ona qonĢu olan ərazidə)
möhkəmlən mək idi. Buna görə də monqollar qələbə əldə etdikdən sonra
Monqolustana qayıtmadılar, Cənubi Qafqazda və Ġranda məskunlaĢdılar.
Azərbaycan və ümu miyyətlə Cənubi Qafqaz ərazisi 1239 -1256-cı illərdə A li
monqol xaqanlığının təyin etdiyi caniĢinlər tərəfindən idarə olunurdu. Arqun Ağa
Xorasan, Ġraq-i Əcəm, Azərbaycan (ġirvan da daxil olmaqla), Gü rcüstan,
Ermənistan, Lur və Kirmana caniĢin təyin olundu. Arqun ağanın Azərbaycanda
həyata keçirdiy i siyasətin əsas mahiyyəti yerli feodalların (vassalların) köçəri
monqol əyanlarından asılılığın ı getdikcə gücləndirməkdən ibarət idi. Ġri köçəri
əyanlardan təyin olunan caniĢinlərə Ali monqol xaqanlığı böyük etimad bəsləyirdi.
Onların təyin olunduqları ölkələrdə böyük imtiyazları vardı. Heç kimin caniĢinin
iĢinə qarıĢmağa ixt iyarı yox id i. Azərbaycanın əksər torpaq sahələri və otlaqları
monqol caniĢin liy inin əlində toplanmıĢdı. Monqollar, ilk növbədə, tabe olmayan
yerli feodallara qarĢı mübarizə aparır, onların əksəriyyətini torpaq
malikanələrindən məhru m edirdilər. Belə ki, Muğan ərazisi 110 monqol noyonu
arasında bölündü. Yerli feodalların bir qis mi monqolların vassalı kimi fəaliyyət
göstərirdi. On lar monqollara maddi yard ım göstərməli, ordunu ərzaq, geyim, at və
digər ləvazimatla təmin et məli idilər.
Azərbaycan Hül akular dövlətini n mərkəzi kimi. Monqol xaqanlığ ının Ön
Asiyanı, Cənubi Qafqazı və Kiçik Asiyanı ələ keçirməsinə baxmayaraq, XIII əsrin
ortalarında həmin v ilayətlərdə bir sıra iri feodal malikanələri hələ də öz

18

müstəqilliy ini it irməmiĢdi. Ali monqol xaqanı Munke istilaları davam etdirmək
məqsədilə 1253-cü ildə Ön Asiyaya qoĢun göndərdi. Munkenin qardaĢı Hülaku
xanın baĢçılıq etdiyi bu yürüĢdə əsas məqsəd Ġranın, Ġraq-i Ərəb in, Suriyanın və
digər vilayətlərin müstəqil fəaliyyət göstərən hakimlərini itaətə cəlb et məkdən
ibarət idi. Hü laku xan iri feodalların kö məy i ilə bu vilayətlərdə bir ço x yerli
hakimləri özünə tabe etdi, iri Ģəhərləri alaraq ço xlu qənimət ələ keçirdi. 1256 -cı
ildə ġimali Ġranda Ġsmaililərin Ələmut hökmran lığ ı süquta uğradı. 1257-ci ildə isə
Azərbaycan tabe edildi. 1258-ci ilin fevralında Hü laku Bağdadı ələ keçirdi və 500
ildən artıq mövcud olmuĢ Abbasilər xilafətinə son qoyuldu. Zəbt edilmiĢ yeni
ərazilər hesabına beĢinci monqol ulusu - Hülakular (Elxanilər) dövləti yaradıldı. Bu
dövlət Azərbaycanda bir əsr (1357-ci ilədək) fəaliyyət göstərdi.
Hülakular dövlətin in yaranması və yüz il müddətində fəaliyyət göstərməsi
tədricən Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatına təsir etdi, onun
hüdudlarında, əhalisinin etnik tərkib ində, dini görüĢlərində, mədəniyyətində,
dilində nəzərəçarpacaq dəyiĢikliklər baĢ verdi.
Hülakular dövləti Yaxın və Orta ġərqdə geniĢ ərazini əhatə edirdi. Bu
dövlətin sərhədləri Misirdən Amudəryaya, Hörmüz körfəzindən Dərbəndə (Bab əlƏbvaba) qədər uzanırdı. Hü laku lar dövlətin in tərkibinə A zərbaycan (Ġraq -i Ərəb,
Ġraq-i Əcəm, Kirman, Gürcüstan, Kiçik Asiya, Rum), Ermən istan, Kürdüstan, Fars,
Xuzistan, Xorasan və s. vilayətlər daxil idi. Azərbaycan Hülakular dövlətinin
siyasi-inzibati mərkəzinə, Marağa, sonra isə Təbriz onun paytaxt Ģəhərlərinə
çevrild i. XIII-XIV əsrlərdə Arran, ġirvan, ġəki, Muğan, Qarabağ, Naxçıvan,
GuĢtasfı, Qaradağ və Arasbar əraziləri A zərbaycanm tərkib inə daxil o lub, ictimaisiyasi, etnik, mədəni və mənəvi baxımdan onun ayrılmaz h issələri sayılırdı.
Tarixən Ģərqdən Xəzər dənizi boyu uzanan Azərbaycan cənub -Ģərqdən
Gilan, cənubdan isə Fars vilayətləri ilə həmsərhəd idi. Azərbaycanın cənub
sərhədləri Zəncan, Savucbulaq, UĢnu Ģəhərlərin in və Ruyendej qalasının
cənubundan keçirdi. Qərbdə sərhəd Urmiya, Səlmas, Xoy, Maku Ģəhərlərin in
qərbindən uzanaraq Arrana çatırd ı. Arranın Ermən istan və Gü rcüstanla h əmsərhəd
olduğunu qeyd edən Həmdullah Qəzvin i yazırd ı ki, Naxçıvan Ermənistanla
sərhəddədir, Dvin Ģəhəri Azərbaycanın uzaq hüdudlarında yerləĢir. Həmin
müəllifin məlu matına görə, Göyçə gölü Azərbaycanla Ermənistan arasında, Xunan
isə Azərbaycanla Gü rcüstan arasında sərhəd olmuĢdur.
Azərbaycan sərhədləri daha sonra ġəki v ilayətin in qərbindən və Ģimalından
keçərək Dərbəndə doğru uzanırdı. A zərbaycanın Ģimal sərhədi Dərbənd Ģəhərinin
Ģimalından keçərək Xəzərə qovuĢurdu. Dərbənd Hülakular dövlətinin Ģimal
müdafiə istehkamı id i. Yaqut Həməv inin (XIII əsr) yazdığına görə, Dərbənddə
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böyük bir dağın üzərində hər il ço xlu odun toplayırdılar ki, düĢmən hücumu zamanı
tonqal qalayıb Arran və ġirvan əhalisini təhlükədən xəbərdar etsinlər. Abaqa xanın
(1265-1282) dövründə Ģahzadə YuĢmutun Dərbənd, ġirvan və Muğana hakim təyin
edildiy ini xəbər verən RəĢidəddin ġirvanĢahların iki min ildən artıq müddətdə
Dərbəndin və ġabranın hökmdarı olduqlarını da bild irir. 1328-ci ildə Əbu Səid
(1316-1335) Əmir Əkəncini Dərbənd hakimi təyin etdi. Özbək xan ın qoĢunu 1335ci ildə ġirvanda məğlubiyyətə uğradı və Dərbəndə doğru çəkildi. Həmdullah
Qəzv ini qeyd edirdi ki, onlar "oradan öz ölkələrinə getdilər". 1367-ci ildə Cəlairi
ġey x Üveys ġirvanı istila etdiy i zaman Dərbənd hakimləri (Hacı Fərəməz və Hacı
Firudin) onun hüzuruna gəlib ö z itaətlərini b ildird ilər.
XIII əsrin anonim məxəzi olan "Əcaib əd-dünya"da məlu mat verilir ki,
türklər Arranda əsas etnik qrup idi: "Arranda 100 000 türk süvarisi vard ı".
Azərbaycanda (xüsusilə Qarabağın dağlıq ərazilərində) alban etnik qrupu da
mövcud idi. Dövrün salnaməçisi Gəncəli Kirakos "Tarix" əsərində albanları
ermənilərdən və gürcülərdən fərqlənən müstəqil etnik qrup hesab edir. Müəllif
1220-ci ilin hadisələrindən danıĢarkən yazırd ı: "Tatarlar Dərbənd qapılarından
keçib Albaniyaya gəldilər ki, oradan Ermənistana və Gürcüstana soxulsunlar".
Deməli, XIII əsrdə "Albaniya" və "Ermənistan" bir-birindən fərqli anlay ıĢlar idi.
XIII əsrin ortalannda Hülaku xan ın hərbi hissələrinin tərkib ində Cənubi
Qafqaza bir ço x türk-monqol mənĢəli qəbilə gəlmiĢdi. Mənbələrin məlu matı və
toponimik materiallar 20-dən artıq qəbilənin, o cümlədən sulduz-çobani, cəlairi,
cığatay, kurqan, sukait, corat, budat, oyrat, tatar, dolan, onqut və s . qəbilələrin
həmin dövrdə Azərbaycana gəlib məskunlaĢdıqlarını təsdiqləyirdi. Onların
tərkib ində türkdilli tayfalar ço xluq təĢkil edird i. Belə tayfaların Azərbaycanda
məskunlaĢ ması türkd illi əhalinin sayının daha da art masına səbəb oldu. Artıq XIV
əsrdə türklər Hülakular dövləti ərazisində mühüm, Azərbaycanda isə əsas yeri
tuturdular. Türk dili dövlət dili mövqeyi qazandı. Məhəmməd Naxçıvaninin
məlu matına görə, Hü laku lar dövlətində mühü m sənədlər 3 dildə (ərəbcə, farsca və
türkcə) hər xalqa öz dilində, o cümlədən türklərə türk dilində çatdırılırd ı. Monqol
istilaları dövründə Azərbaycana gəlib məskunlaĢmıĢ monqol, türk qəbilələri i lə
yerli əhalinin din i baxıĢlarında ciddi fərq lər mövcud idi. Əsasən bütpərəstlərdən
ibarət olan monqollar ilk dövrdə Azərbaycanda, habelə digər v ilayətlərdə
bütpərəstliyin yayılması və möhkəmlən məsi üçün əməli tədbirlər gördülər. Xoyda,
Marağada və s. yerlərdə bütpərəstlik ab idələri - büt xanalar t ikildi, bütpərəst din
xadimlərinin (bəxĢilərin) hazırlan ması üçün geniĢ imkan lar yarad ıld ı.
Monqollar bütpərəstliyi yaymaq məqsədilə islama qarĢı ciddi mübarizə
apardılar. Onların hakimiyyətinin ilk 30 ili ərzində mərkəzi dövlət aparatında
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"Ölkən in baĢ qazisi" vəzifəsi rəs mən tanın madı, vəqf torpaqlar müsadirə edildi, dini
iĢlərin idarəsi icarəyə verild i və nəticədə islamın dövlət aparatındakı mövqeyi
zəiflədi. Ġlk Elxanilərin islama qarĢı mənfi münasibətində xristianlığ ın, yəhudiliyin,
buddizmin, habelə Avropanın xristian dövlətləri baĢçıların ın böyük təsiri o ldu.
Ġlk Elxanilərin dini siyasəti yerli əhali ilə gəlmələr arasında ziddiyyətin
artmasına, ö lkənin daxili və xarici vəziyyətinin gərg inləĢ məsinə gətirib çıxardı.
Monqol Ģahzadələri taxt-tac uğrunda apardıqları mübarizədə bu və ya digər dindən
istifadə edir, bu vasitə ilə öz məqsədlərinə nail olmağa çalıĢırdılar. Məhz bu
baxımdan ciddi addım at mıĢ Qazan xan (1295-1304) hakimiyyətə yiyələn mək
naminə uĢaqlıqdan itaət etdiyi bütpərəstlikdən üz döndərdi, islamı qəbul etdi və
onu yenidən dövlət dini elan etdi.
Qazan xanın din i islahatı islamın mərkəzi dövlət aparatındakı mövqey ini
bərpa etdi və bu din rəs mən dövlət dini kimi fəaliyyət göstərməyə baĢladı. Dövlət
fərmanlarında, sikkə zərbində, xütbə o xunuĢunda yenidən islam ifadələr indən
istifadə olundu. Həmin is lahata görə, Qazan xan "alt ıncı əsr (h icri) islam d ininin
islahatçısı" kimi tanındı.
Qazan xan ın dini islahatı bütpərəstliyin, xristianlığ ın, d igər d inlərin
mövqelərini sarsıtdı. Ġlk dövrdə inĢa edilmiĢ bütxanalar, kilsələr, yəhudi məbədləri
(sinaqoqlar) dağıdıldı və onların yerində məs cidlər, xanəgahlar t ikildi.
Hülaku xan geniĢ əraziyə malik olan dövlət təĢkil etdikdən sonra köçəri
zadəganlara arxalanaraq ali hakimiyyət orqanlarını, hərbi-siyasi idarələri və
vilayətləri Ģahzadələrin, tanın mıĢ əmirlərin arasında böldü. ġahzadə YuĢ mut
Arranın hakimi təyin olundu. Azərbaycanın əksər ərazisində, xüsusilə onun Ģimal
hissəsində monqolların güclü hərbi dəstələri məskən saldılar. Oturaq əhalinin
istismarı, yerli feodalların sıxıĢdırılması nəticəsində Hülaku xan tezliklə iqtisadi
cəhətdən qüvvətlənmiĢ və mərkəzləĢdirilmiĢ dövlət təĢkil etdi. Onun hakimiyyəti
dövründə Hülakular dövləti öz qüdrətini və vahidliyin i mühafizə edə bildi. Lakin
köçəri feodalların getdikcə qüvvətlənməsi Hülakular dövlətinin daxilində mərkəzi
hakimiyyətə qarĢı çıxıĢ ların baĢ verməsinə və feodal çəkiĢ mələrin in güclən məsinə
səbəb oldu. Bu mübarizə Abaqa xanın (1265-1282) hakimiyyətinin sonlarında
gücləndi və getdikcə açıq Ģəkil ald ı. Onun ölü mündən sonra hakimiyyətə Əh məd
xan (1282-1284) sahib oldu. Lakin o, tezliklə narazı qalmıĢ feodalların səyi
nəticəsində hakimiyyətdən məhru m edildi və taxta Arqun xan (1284-1291) çıxd ı.
Arqun xanın hakimiyyəti dövründə feodal müharibələri daha da gücləndi. Mərkəzi
hakimiyyətə qarĢı Əmir Novruzun baĢçılığı ilə mübarizə uzun müddət davam etdi.
Arqun xanın ölümündən (1291) sonra yeni elxanın seçilməsi uğrunda ciddi
çəkiĢ mələr baĢlandı. Abaqa xanın oğlu Key xatu xan (1291 -1295) feodal
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müharibələrindən qalib çıxdı və elxan elan olundu. Lakin o, tez bir zamanda feodal
qrupların ın əlində oyuncağa çevrildi.
Bir ço x vilayətlərin hakimləri ona qarĢı çıxdılar. Mərkəzi dövlət aparatı
zəiflədi və mü xalif qüvvələrə qarĢı mübarizə aparmaq iqtidarını itirdi. 1295-ci ildə
Azərbaycanda iki elxan dəyiĢdi. Ġri feodal q rupların m kö məy i ilə Key xatunun
əvəzinə Baydu elxan elan edild i. Lakin o, bir neçə aydan sonra hakimiyyətdən
məhru m edildi və Qazan xan (1295-1304) Qarabağda Hülakular dövlətinin baĢçısı
elan olundu.
Köçəri əmirlər Qazan xan ın siyasətinə qarĢı mübarizəyə qalxd ılar. Onların
müəyyən hissəsi Azərbaycanın Ģimalında (xüsusilə Arranda) fəaliyyət göstərirdi.
Arranda Arslanoğlunun baĢçılığı ilə Qazan xana qarĢı sui-qəsd təĢkil olundu. Lakin
sui-qəsdin üstü açıldı və onun iĢtirakçıları öldürü ldülər. 1297-1298-ci illərdə
Azərbaycanın Ģimalında Tayçuoğlunun baĢçılığı ilə Qazan xana qarĢı yeni bir
qiyam baĢ verdi. Qazan xan bu çıxıĢları yatıra bildi və mərkəz i hakimiyyəti
qüvvətləndirdi.
Qazan xanın ölü mündən sonra Hülaku lar dövlətinin taxt ına onun qardaĢı
Sultan Ulcaytu (1304-1316) çıxdı. O, Qazan xanın siyasətini davam etdirdi,
mərkəzi hakimiyyəti daha da qüvvətləndirdi. Gilan və Herat əraziləri onun
dövründə istila olundu. Lakin Ulcaytudan sonra Azərbaycanda vəziyyət yenidən
pisləĢdi. Elxanilər taxt -tacına çıxmıĢ 12 yaĢlı Əbu Səid in (1316-1335) dövründə
dövlətin idarəsi baĢ əmir Çobanın ixtiyarına keçdi. Bu, ölkədə feodal çəkiĢ mələrinə
təkan verdi. Azərbaycandakı daxili vəziyyətdən istifadə edən qonĢu dövlətlər
Hülakulara qarĢı mübarizəyə qalxd ılar.
1318-ci ildə Xorasanda Əmir Yasavur mərkəzi hakimiyyətə qarĢı çıxd ı və
Hülakular dövlətinin bir sıra vilayətlərini qarət etdi. Həmin ildə Elxanilərə qarĢı bir
tərəfdən Misir soltanı, digər tərəfdən isə Qızıl Orda xanı hücuma keçdi. Hü laku lar
dövləti üçtərəfli təhlü kə qarĢısında qaldı. Qızıl Orda qoĢunu Dərbəndi keçərək Kür
çayı sahillərinə kimi gəld i və əhalini qarət etdi. Hülaku lar Qızıl Orda xanının
hücumunun daha təhlükəli olduğunu bildikləri üçün əsas qüvvələrini Azərb aycana
göndərdilər və qızılordalıları geri çəkilməyə məcbur etdilər. Elxanilər Ģimal
sərhədlərini daha da möhkəmləndirdilər.
1319-cu ildə Hü laku lar dövləti (Gürcüstan) ərazisində Əmir Quru miĢinin
baĢçılığı ilə mərkəzi hakimiyyətə qarĢı üsyan qalxdı. Üs yançılar Gürcüstandan
Azərbaycan ərazisinə daxil olub, Təbrizə qədər irəlilədilər. Naxçıvan Ģəhəri onların
istinadgahına çevrildi. Sultaniyyədə üsyançılarla Elxanilərin qoĢunu arasında ciddi
vuruĢma oldu. Sultan Əbu Səid döyüĢ meyd anına girdi, vuruĢmada böyük Ģücaət
göstərdi və üsyançıların ordusu dağıdıldı.
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Lakin ölkədə daxili çəkiĢmələr güclənird i. 1320-ci ildə Gü rcüstanda, 1322ci ildə Ru m vilayətində mərkəzi hakimiyyətə qarĢı qiyamlar baĢ verdi və hər iki
qiyam zamanı səltənətin yeni sultanı elan olundu. Sultan Əbu Səid BaĢ əmir
Çobanın kö məyi ilə həmin qiyamları yatıra bild i və mərkəzi hakimiyyəti nisbətən
gücləndirdi.
Dövlətin xarici düĢmənlərə qarĢı mübarizəsi ciddi Ģəkil ald ı. 1319-1325-ci
illərdə Qızıl Orda dövlətinə yürüĢlər təĢkil olundu və müvəffəqiyyət əldə edildi.
Əbu Səid in azyaĢlı o lması baĢ əmir Çobana Elxanilər dövlətinin idarəsini
bütünlüklə ö z əlinə almağa imkan verdi. Əmir Çoban Elxanilər dövlətinin faktiki
hökmdarı oldu. Əbu Səid 1328-ci ildə Çobanilərin nüfuzundan xilas ola bildi, lakin
digər feodalın (Qiyasəddin Məhəmməd RəĢidinin) baĢçılıq etdiyi qrupun təsirinə
məruz qaldı.
1334-cü ildə Sultaniyyədə mərkəzi hakimiyyətə qarĢı çıxıĢlar baĢ verdi və
bu çıxıĢlar çət inliklə yatırıldı. 1335-ci ildə Qızıl Orda xanlarının Azərbaycana
növbəti yürüĢü oldu. Sultan Əbu Səid dövlətin əsas qüvvələrin i qızılordalılara qarĢı
mübarizəyə səfərbər etdi və Kür çayın ın sahillərinə gəldi. Bunu eĢidən Qızıl Orda
xanı Özbək geri çəkildi. Lakin Sultan Əbu Səid çəkiĢmələr nəticəsində öldürüldü.
Onun ölümündən sonra Elxanilər dövləti tədricən tənəzzülə uğradı və parçalandı.
Azərbaycan uğrunda Qızıl Orda xanlarının Hül akularla mübarizəsi.
Azərbaycanda Hülakular dövləti yarandığı zamandan etibarən həmin dövlətlə Qızıl
Orda xanları arasında tez-tez hərbi toqquĢmalar baĢ vermiĢdir. Ərəb tarixçiləri bu
mübarizənin səbəbini din i təfriqə ilə əlaqələndirirlər. Tarixi faktlardan görünür ki,
iki dövlət arasındakı ziddiyyətlər Hülakuların islam dinin i qəbul etdikdən (XIII
əsrin sonu) sonra da davam etmiĢdir. Bu da həmin dövlətlər arasındakı
münaqiĢənin dinlə əlaqədar olmadığın ı göstərir.
Qızıl Orda xan ları Azərbaycanı öz əraziləri hesab etmiĢ və bu ərazin in
Elxan ilər dövlətinə daxil edilməsin i qeyri-qanuni saymıĢlar. Onlar ö z iddialarını
Çingiz xanın vəsiyyətinə görə Azərbaycanın Batı xanın payına düĢməsi ilə
əsaslandırmağa çalıĢmıĢlar.
ġərqlə Qərbi b irləĢdirən əsas karvan yollarından biri Azərbaycandan keçirdi
və Qızıl Orda dövlətinin Misirlə ticarətinin əsas hissəsi bu yolla gedirdi.
Azərbaycanda Elxan ilər dövləti təĢkil edild ikdən sonra Qızıl Orda tacirlərin in
Misirlə, digər ġərq və Qərb ölkələri ilə t icarət əlaqələrinə cidd i maneə yara ndı.
Azərbaycan ərazisindən keçən tacirlər böyük məb ləğdə gömrü k haqqı verməli
oldular.
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Azərbaycanda xeyli təbii otlaq vardı və bu, köçəri tayfalar üçün əlveriĢli idi.
Qızıl Orda xan ları da Azərbaycanın bu təbii üstünlüyünü nəzərə alaraq ölkəni ələ
keçirməyə can atırdılar.
Elxan ilər dövləti Azərbaycanda ticarətdən, sənətkarlıqdan çoxlu vəsait əldə
edirdi. Qızıl Orda xanlan Azərbaycanı istis mar et mək, onun təbii sərvətlərinə sahib
olmaq istəyirdilər.
Azərbaycan tarix boyu əlveriĢli strateji mövqeyə malik olmuĢdur. Elxan ilər
Ģimaldan təhlükəsizliy i təmin et mək üçün, ilk növbədə, Azərbaycanda
möhkəmlən məli və ölkənin təbii üstünlüklərindən müdafiə məqsədilə istifadə
etməli idilər. Qızıl Orda dövləti də bu cəhəti nəzərə alaraq Elxaniləri
Azərbaycandan məhrum et məyə və onları daim təhlükə qarĢısında saxlamağa cəhd
göstərirdi.
Beləliklə, Elxanilər dövlətinin təĢəkkül tap ması və Azərbaycanın həmin
siyasi qurumun mərkəzi vilayətinə çevrilməsi Qızıl Orda dövlətinin mənafeyinə
zidd idi.
Azərbaycanın malik olduğu üstünlüklər Elxan ilərlə q ızılordalılar arasında
uzun müddət gedən müharibələrin əs as səbəbi idi. Qızıl Orda xan ları Azərbaycana
olan iddialarından əl çəkmədilər və dəfələrlə bu ö lkəyə hərbi yürüĢlər etdilər.
Qızılordalıların hər bir yürüĢü zamanı A zərbaycan ərazisi (xüsusilə ġirvan)
iĢğalçılar tərəfindən tapdalanır, əhalisi qarət edilir, iqtisadiyyatına böyük ziyan
vurulurdu. Qızıl Orda qoĢunu çox halda Kür çayın ın sahillərinə kimi gəlir və belə
vaxt larda Kür çayı iki monqol qoĢunu arasında sərhəd xətti rolun u oynayırdı. Qızıl
Orda xanları Azərbaycanın yerli feodallrı ilə əlaqə saxlay ır, onlarla əlbir olub,
ölkəni ələ keçirməyə cəhd göstərirdilər. ġirvanĢahlarla qızılordalıların ittifaqı daha
sıx id i. Bu hal ġirvanın həmin dövlətlə bilavasitə həmsərhəd olmasından irəli
gəlird i. Qızılo rdalıların Təbrizədək gedərək bütün Azərbaycanı zəbt etdikləri
vaxt lar o lmuĢdur.
Qızılordalılarla Elxan ilər arasında ilk toqquĢma hələ Hülaku xanın (12561265) hakimiyyəti dövründə baĢ verdi. Qızıl Orda hökmdarı Bərkə xan (12561266) sərkərdə Noqayın baĢçılığı ilə 30 min lik qoĢunu ġirvana göndərdi. Hülaku
xan vilayətlərdən qoĢun topladı və ġirvana yola saldı. Dərbənd Hülaku xan
tərəfindən tutuldu. Elxan ilərin qoĢunu qızılordalıların izləyərək Terek çayına
yetiĢdi. Bərkə xan Elxanilərin üzərinə yeni qüvvələr göndərdi. 1263-cü il yan-varın
13-də Terek çayı sahilində baĢ vermiĢ qanlı vuruĢmada Hü laku qoĢunu
məğ lubiyyətə uğradı və ġabrana doğru geri çəkildi. Dərbənd Ģəhəri yenidən
qızılordalıların əlinə keçdi.
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Qızılordalıların Azərbaycana ikinci yürüĢü Abaqa xanın (1265-1282)
dövründə baĢ verdi. Qızıl Orda ə miri Noqay mü xtəlif bəhanələrlə Dərbəndi keçdi
və ġirvana soxuldu. O, ilk növbədə, ġirvanı, Arran ı və Muğanı, sonra isə
Azərbaycanın cənub vilayətlərin i ələ keçirməyə can atdı. 1265 -ci il iyulun 25-də
Hülaku sərkərdəsi YuĢ mut Noqaya qarĢı hərəkət etdi. Ağsu çayı sahilindəki
vuruĢmada Noqay yaralandı, onun qoĢunu məğlub olaraq Kür çayının Ģimalına
doğru geri çəkildi. Abaqa xan çayı keçdi, lakin Bərkənin böyük hərb i qüvvə ilə
buraya gəldiyini öyrənib geri döndü. DüĢmənin cənuba doğru irəliləməsinin
qarĢısını almaq üçün çayın üzərindəki bütün körpülər dağıdıldı. Bərkə 14 gün
Kürün Ģimal sahilində qaldı və çayın cənub sahilinə keçə bilməd i. O, Kür çayını
keçmək məqsədilə Tiflisə tərəf getdi, lakin yolda xəstələndi və ö ldü. Qızıl Orda
qoĢunu geri qayıt mağa məcbur o ldu.
Qızıl Orda qoĢunların ın ölkəyə üçüncü yürüĢü Arqunun zamanında (12821291) baĢ verdi. Dərbənddən Azərbaycana 50 min lik qoĢun göndərildi. Lakin
1288-ci ilin mayında Arqun xanın Biləsuvardan ġamaxıya gəldiyini eĢidən düĢmən
geri qayıt mağı lazım bildi.
Qızılordalılar A zərbaycana dördüncü dəfə 1290-cı ilin ma rtında yürüĢ
etdilər. Arqun xanın baĢçılığı ilə düĢmənə qarĢı çıxmıĢ Elxani qoĢunu aprelin 27-də
Qarasu adlanan yerdə Dərbənddən Ģimalda onunla üz-üzə gəldi. BaĢ vermiĢ qanlı
vuruĢmada 10 minlik Qızıl Orda qoĢunu məğlub edildi.
Qızıl Orda dövlətində siyasi vəziyyətin pisləĢməsi ilə əlaqədar Azərbaycana
olan yürüĢlər bir müddət kəsildi. Lakin Qazan xanın (1295-1304) hakimiyyəti
dövründə Ģimaldan Azərbaycana basqınlar yenidən baĢlandı. Elxanilərin M isir
məmlü kləri ilə müharibələri qızılordalıları A zərbaycanı zəbt etməyə Ģirnikləndird i.
Qazan xan Ģimal sərhədlərinin daha da möhkəmləndirilməsin i lazım bildi. O, Əmir
Nurin in baĢçılığı ilə ġirvana əlavə qoĢun hissələri göndərdi və qızılordalılar döyüĢə
girmədən geri çəkilməli oldular.
Qızıl Orda ilə Elxanilər dövlətin in münasibətləri 1315-ci ildə yenidən
pisləĢdi və getdikcə kəskinləĢdi. Sultan Əbu Səidin (1316-1335) hakimiyyəti
dövründə Azərbaycanın daxili vəziyyətinin pis ləĢməsindən istifadə edən
qızılordalılar buranı ələ keçirməyə səy göstərdilər. Qızıl Orda xanı Özbək (13121340) Misir məmlü kləri ilə itt ifaq bağladı və hər iki tərəfin qoĢunları 1318-ci ildə
Elxan ilər dövləti ərazisinə basqın etdilər. Qızıl Orda qoĢunu Kür çayınm sahillərinə
qədər gəldi. Həmin dövrdə Elxan ilər dövlətinin Ģimal-Ģərqində (Xorasanda)
mərkəzi hakimiyyətə qarĢı üsyan baĢ verdi. Elxanilər dövləti üçtərəfli təhlükə
qarĢısında qaldı. Elxan i sultanı Əbu Səid hərb i qüvvələri səfərbər etdi və hər üç
istiqamətə qoĢun hissələri göndərildi. Lakin Elxan ilərin əsas qüvvələri Ģimala -
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Özbəkə qarĢı yönəldildi və baĢ əmir Çobanın idarə etdiyi həmin hissələr
qızılordalıları məğ lubiyyətə uğratdılar. Bundan sonra Çoban özü ik i dəfə (1319 və
1325-ci illərdə) Qızıl Orda dövlətinin ərazisinə bas qın etdi.
1335-ci ildə Özbək iki dəfə A zərbaycana soxuldu. Onun ilk yürüĢü zamanı
Əbu Səid Bağdad və Diyarbəkir qoĢununu Arrana göndərdi və sonra da özü buraya
gəldi. Əbu Səidin gəliĢi Özbək xan ın geri çəkilməsinə səbəb oldu. Lakin bu zaman
Əbu Səid daxili ziddiyyətlərin qurbanı oldu (öz arvadı Bağdad xatun tərəfindən
Qarabağda zəhərləndi). Onun ölü mü ilə ölkə daxilindəki vəziyyət son dərəcə
gərginləĢdi. Əbu Səid in ölü m xəbərini almıĢ Özbək yenidən A zərbaycana soxuldu
və Kür çayına qədə irəlilədi. Əbu Səid in varisi Arpa xan (1335-1336) 45 gün
qızılordalılarla vaxtaĢırı vuruĢaraq düĢməni ölkədən qovmağa nail oldu.
Qızıl Orda xan larının A zərbaycan uğrundakı mübarizəsi XIV əs rin 50-ci
illərində də davam etdi. Elxan ilər dövləti daxilində yaranmıĢ acınacaqlı
vəziyyətdən, xalq kütlələrinin Çobani feodallarına qarĢı mübarizəsindən istifadə
edən Qızıl Orda xan ı Can ı bəy (1340-1357) yerli feodallarla əlaqəyə girdi və 1357ci ildə A zərbaycana gəldi. Qızıl Orda qoĢunu Azərbaycan ərazisində ciddi
müqavimətə rast gəlmədən Təbrizə daxil o ldu. Qəddar Çobani əmiri Məlik ƏĢ rəf
tutuldu və öldürüldü. Onun ölümü ilə Azərbaycanda Hülakular dövləti süqut etdi.
Azərbaycan müvəqqəti olaraq Qızıl Orda dövlətinə tabe edildi.
Hülakular dövlətinin süqutu. Azərbaycanda Çobanilərin hökmranlığı.
Əbu Səidin ölü mündən (1335) sonra Hülakular dövlətində feodal müharibələri
Ģiddətləndi. Həmdullah Qəzvini yazır ki, "bu dö vrdə ölkədə ço xdan gözlənilən fitnə
baĢ qaldırmıĢdı, dövlət əyanların ın hər birinin iddiası var idi, hər kəs öz
nümayəndəsini səltənətə sahib etmək n iyyətində idi". Əbu Səidi əvəz et miĢ Arpa
xanın mərkəzi hakimiyyəti möh kəmləndirmək üçün gördüyü tədbirlər nəticəsiz
qaldı. Əmir Əli PadĢahın baĢçılığ ı ilə mərkəzi hakimiyyətə qarĢı çıxmıĢ Oyrat
qəbiləsi Arpa xanı hakimiyyətdən məhru m etdi və Musa xan padĢah elan olundu
(1336). Lakin tezliklə o da yeni padĢahla-Məhəmməd xanla (1336-1338) əvəz
edildi. Məhəmməd xan ın dövründə hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə yeni Ģəkil
aldı. Feodal qrupları artıq vahid Hülakular səltənətini ələ keçirmək məqsədilə deyil,
ayrı-ayrı vilayətlərdə müstəqilləĢmək və Elxan ilərin təsirindən tamamilə azad
olmaq uğrunda mübarizə aparmağa baĢ ladılar. Hülakular dövlətinin ərazisində
çoxhakimiyyətlilik meydana çıxdı.
Monqol-türk feodalları (xüsusilə Cəlairilər, Çobanilər və Xorasan əmirləri)
arasında gedən müharibələr, mü xtəlif v ilayətlər arasındakı iqtisadi, etnik və mədəni
əlaqələrin zəifliyi, əmtəə istehsalının artması və natural təsərrüfat ənənəsinin üstün
mövqe tutması, monqollar tərəfindən əsarətə alınmıĢ xalqların azadlıq mübarizəsi
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və vaxtaĢırı baĢ verən xarici hücumlar Hülakular dövlətin in XIV əsrin 40-cı illərinə
yaxın ö z vahidliy ini it irməsinə, onun mü xtəlif h issələrə parçalan mas ına səbəb oldu.
1339-1340-cı illərdə ġərq ölkələrini gəzmiĢ ərəb səyyahı Ġbn Bəttutənin verdiyi
məlu matdan Hülaku lar dövlətinin 10-a yaxın hissəyə parçalandığı məlu m olur.
Azərbaycanda və ona qonĢu olan ərazilərdə Hülakular dövləti bir müddət Çobani
feodal qrupu tərəfindən (fo rmal olsa da) " mühafizə o lundu".
Hülakular dövlətin in BaĢ əmiri Çobanın ölü mündən (1328) sonra onun
oğlanları və nəvələri Ru mda, Qarah isar qalasında möhkəmlən miĢdilər. Əmir
Çobanın tarixdə "Kiçik Həsən" kimi tanınan nəvəsi ġeyx Həsən Çobani 1338-ci
ildə mərkəzi hakimiyyətə qarĢı çıxd ı. O ö z ətrafmda hərb i qüvvələr topladı və
Təbrizə tərəf irəlilədi. Məhəmməd xan və ġey x Həsən Cəlairi (tarixdə "Böyük
Həsən" kimi tanınır) məğ lubiyyətə uğradılar. ġey x Həsən Çobani Sultan
Məhəmməd Xudabəndənin qızı Satıbəy xatunu (1339-1340) padĢah elan etdi və öz
fəaliyyətini onun adı ilə qanuniləĢdirdi. 1338 -ci ilin payızında bağlanmıĢ sülh
müqaviləsinə əsasən ġeyx Həsən Cəlairi Qəzvinə, oradan isə Bağdada getdi və
Cahan Teymur xanı padĢah elan etdi. Çobanilər və Satıbəy xatun Azərbaycana
sahib oldular. Çobanilərin nüfuz dairəsinə Azərbaycan, Ġraq -i Əcəm, Həmədan,
Qu m, KaĢan, Rey, Vəramin, Fuqan, Gürcüstan vilayətləri və Ermən istanın böyük
bir q ismi daxil idi.
Azərbaycanda və qonĢu ölkələrdə hakimiyyət ġey x Həsən Çobaninin əlində
cəmlən miĢdi. Sat ıbəy xatunun hərəkətlərindən narazı qalan ġey x Həsən (Kiçik) onu
1340-cı ildə Süley man xanla (1340-1344) əvəz etdi. Həmin ildə ġey x Həsən Cəlairi
Azərbaycana hücum etdi, lakin məğlub olub geri çəkild i. Tezliklə Çobani qoĢunu
Bağdada hücum etdi və müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. ġey x Həsən Cəlairi 1341-ci
ildə yenidən Azərbaycana hücum etdi. Onlar bu dəfə də qələbə qazan mad ılar.
ġey x Həsən Çobani 1343-cü ilin axırlarında öldürüldü. Azərbaycanda siyasi
vəziyyət kəskinləĢdi. Süley man xan dövləti idarə etmək iqtidarında deyildi. O,
Çobani əmiri Məlik ƏĢrəfi qardaĢının əvəzinə BaĢ əmirliyə dəvət etdi. Lakin
Süley man xan tezliklə gördüyü iĢdən peĢman oldu. Feodal çəkiĢ mələrində qələbə
qazanmıĢ ƏĢrəf Hü laku Ģahzadəsi ƏnuĢirəvanı (1344-1355) padĢah elan etdi və ona
"Adil" adı verdi. ƏnuĢirəvani Adilin səltənətdə yalnız adı vardı. Dövlət in bütün
müqəddəratı qəddar və zalım Ģəxs olan Məlik ƏĢrəfin ixtiyarında idi.
Məlik ƏĢrəf 1347-ci ildə Bağdada yürüĢ etdi. Çobanilər bir müddət Ģəhəri
mühasirədə saxladılar, lakin geri çəkilməyə məcbur oldular. 1350-ci ildə Ġsfahana
yürüĢ təĢkil olundu və bu vilayət tabe edildi. 1352-ci ildə Məlik ƏĢrəfin zü lmünə
qarĢı Qarabağda Dəli Bayazidin baĢçılığ ı ilə qalxmıĢ üsyan çətinliklə yatırıldı.
Məlik ƏĢrəf bundan sonra tərkidünyalığa, ruh düĢkünlüyünə qapıldı və dövlət iĢləri
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ilə fəal məĢğul olmadı. Azərbaycanda yaranmıĢ vəziyyətdən istifadə edən Qızıl
Orda xanı Can ı bəy 1357-ci ildə buraya gələrək yerli feodalların müĢayiəti ilə
Təbrizə daxil oldu və Məlik ƏĢrəfi edam etdirdi. Çobani feodalları 1338-1357-ci
illərdəki fəaliyyətləri dövründə Azərbaycanda və onların nüfuz dairələrində olan
ərazidə Hülaku ların təsirindən azad, müstəqil dövlət təsis etməd ilər. Onlar bütün
fəaliyyətləri dövründə Hülakular dövlətinin müdafiəsi bayrağı alt ında mübarizə
apardılar və dövləti Hü laku Ģahzadələrin in (Sat ıbəy xatunun, Süley man xanın,
ƏnuĢirəvani Adilin və Həsən xanın) adından idarə etdilər. Çobanilər dövründə orta
əsrlərdə ġərq dövlətlərində səltənət rəmzi hesab olunan sikkə zərbi və xütbə
oxunuĢu mərasimi onların adından deyil, Hülaku Ģahzadələrinin adından həyata
keçirilird i, fərmanlar da Hülakularin adından verilirdi. Çobanilər əməli olaraq
hakimiyyəti ələ aldılar, lakin onlar qonĢu dövlətlər tərəfindən müstəqil, tamhüquqlu
dövlətin hökmdarları kimi tanın madılar. Məlik ƏĢrəfin öldürülməsi ilə Çobanilərin
Azərbaycanda Hülakular dövlətinin mühafizəsi uğrundakı mübarizəsi də baĢa çatdı
və Hülakular dövləti 1357-ci ildə süqut etdi.
Azərbaycanda hakimiyyəti ələ almıĢ Can ı bəy oğlu Bərdi bəyi Təbrizdə
taxta oturtdu və geri döndü. Bərdi bəy cəmi iki ay hakimiyyətdə qaldı və atasının
xəstələndiyini eĢidib Qızıl Orda dövlətinə qayıtdı. Təbrizin sahibsiz qaldığ ını görən
Çobani əmiri Əxicuq buraya gəldi, Ģəhərə sahib oldu və bir ilə qədər hökmranlıq
etdi. Əxicuq Azərbaycan ərazisini Çobani əmirləri arasında bölüĢdürdü. Daxili və
xarici vəziyyətin gərginləĢdiyindən istifadə edən Cəlairi sultanı ġeyx Üveys
Azərbaycana yürüĢ etdi. Əxicuq ona qarĢı çıxdı və rəqib dəstələr Sina dağı
ətrafında üzləĢdilər. Tərəflər arasında gedən sülh danıĢıqları müsbət nəticə
verməd i. 1358-ci ilin oktyabr ayında Ģiddətli vuruĢma baĢ verdi. ġey x Üveys
qələbə çaldı və Təbrizə tərəf irəlilədi. Çobani əmirləri Ģəhəri qarət edib Naxçıvana
tərəf çəkildilər. ġey x Üveys Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçird i.
Azərbaycan Cəlairilərin hakimi yyəti altında. Cəlairilər hələ XIII əsrin
ortalarında Hülaku xanın Yaxın ġərq ölkələrinə yürüĢündə iĢtirak et miĢ, Cənubi
Qafqaza gəlmiĢdilər. Onların nümayəndələri Hülakular dövlətin in hərbi və inzibati
idarələrində xid mət etmiĢlər. ġey x Həsən Cəlairi XIV əsrin birinci rübündə Rumda
hakim idi. O, 1336-cı ildə Oyrat qəbiləsindən olan Əmir Əli PadĢahı və onun taxta
çıxardığı Musa xana qalib gələrək, Hü laku Məhəmməd xanı Ru mda padĢah elan
etdi və bir müddətdən sonra Təbrizə daxil oldu. O, Azərbaycanı və Ġraqı ö z
hakimiyyəti altında birləĢdird i.
1338-ci ildə ġey x Həsən Cəlairi daha qorxu lu rəqib lə - ġey x Həsən Çobani
ilə qarĢılaĢ malı oldu. Həmin ilin iyul ay ının 17-də Çobanilərlə vuruĢmada məğlub
olmuĢ ġeyx Həsən Cəlairi Sultaniyyənin hakimi kimi tanındı. O, bir müddətdən
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sonra Xorasan əmirləri ilə ittifaq bağladı, Toqa Teymur xanı padĢah elan etdi və
Çobanilərə qarĢı mübarizəni gücləndirdi. ġey x Həsən Cəlairi 1339 -cu ildə Bağdada
çəkilərək Toqa Teymuru hakimiyyətdən məhru m etdi, onun əvəzinə Key xatu xan ın
nəslindən olan Cahan Teymu ru hakimiyyətə gətirdi. 1340-cı ildə ġey x Həsən
Cahan Teymuru taxtdan saldı, ö zünü padĢah elan etdi və beləliklə, Bağdadda
Cəlairilər dövlətinin əsası qoyuldu.
ġey x Həsən Cəlairi Azərbaycana olan iddialarından əl çəkmə miĢdi. Onun
1340, 1341 və 1344-cü illərdə Azərbaycanı ələ keçirmək cəhdləri boĢa çıxdı.
Azərbaycan ərazisi ġey x Həsən Cəlairin in ölü mündən sonra, 1359 -cu ildə onun
oğlu ġey x Üveys tərəfindən Cəlairilər dövlətin in tərkib inə daxil edildi. Çobani
əmirlərin in bir hissəsi Naxçıvana toplaĢdı və sonradan Əxicuğun baĢçılığ ı altında
birləĢib Arrana gəldi, burada məskən saldı. Onlara qarĢı göndərilən Cəlairi qoĢunu
Əmir Piltənin xəyanəti nəticəsində məğ lubiyyətə düçar oldu. ġeyx Üveys Bağdada
doğru geri çəkildi. Təbriz yenidən Əxicuğun ixtiyarına keçdi. 1359-cu ilin
payızında Fars hakimi Məhəmməd Müzəffər A zərbaycana hücum etdi və Təbrizə
daxil oldu. Lakin bir həftədən sonra ġeyx Üveys yenidən Azərbaycana gəldi və
Təbrizi tutdu. Beləliklə, A zərbaycan Cəlairilər dövlətinin tərkibinə daxil oldu.
Cəlairilər dövlətinin ərazisi Azərbaycan, Ġraq-i Ərəb, Ġraq-i Əcəm, Gü rcüstan və
Ermənistanı əhatə edirdi.
ġey x Üveys dövründə Azərbaycanın təsərrüfat və mədəni həyatında
nəzərəçarpacaq canlan ma baĢ verdi. Suvarma kanalları çəkild i, memarlıq abidələri
inĢa olundu, kənd təsərrüfatını in kiĢaf etdirmək üçün müəyyən Ģərait yaradıldı.
Lakin ölkədə vaxtaĢırı olaraq üsyanlar baĢ verir, q iyamlar qalxırd ı. 1364-cü ildə
ġirvanĢah Kavus Cəlairilər dövlətinə qarĢı çıxd ı və müstəqillik uğrunda
mübarizəyə baĢladı. Bu dövrdə Cəlairilər dövlətinin digər hissəsində - Bağdadda da
qiyam baĢ verdi və buna görə ġeyx Üveys ġirvana səfərini təxirə saldı. O, Bağdada
getdi və qiyamı yatırdı.
ġey x Üveysin Bağdadda olmasından istifadə edən ġirvanĢah Kavus iki dəfə
Qarabağa gəldi və əhalinin bir hissəsini (ġirvanın iĢçi qüvvəsinə olan ehtiyacını
ödəmək məqsədilə ġirvana köçürdü. Cəlairi qoĢunu Bayram bəyin baĢçılığı ilə
1367-ci ildə ġirvana daxil o ldu və 3 ay ərzində ġirvanda qaldı. Kavus ölkənin
vəziyyətini nəzərə alıb Cəlairilərlə danıĢıqlara baĢladı. Bayram bəy ġirvanı ələ
keçirdi və Kavusu sultanın hüzuruna apardı. Lakin 3 aylıq həbsdən sonra ġeyx
Üveys onu yenidən ġirvana hakim təyin etdi.
ġey x Üveysin ölümündən sonra hakimiyyət onun oğlu Sultan Hüseynə
(1374-1382) qismət oldu. Cəlairilər dövlətinin daxilində feodal özbaĢınalığı
gücləndi. ġira zda ġah ġüca, Diyarbəkirdə Qaraqoyunlu Qara Məhəmməd
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Cəlairilərin hakimiyyətini qəbul etmədilər. ġah ġüca 1376-cı ildə Cəlairi qoĢununu
məğ lubiyyətə uğratdı və Təbrizə daxil o ldu. Təbriz Ģəhəri 4 ay müddətində onun
əlində qaldı. Lakin ġah ġüca vaxtının ço x hissəsini eyĢ-iĢrətə sərf etdi, dövlət iĢləri
ilə məĢğul olmadı. 0, 1377-ci ildə Azərbaycana qayıtmıĢ Sultan Hüseynə qarĢı dura
bilməd i və ġiraza döndü. Ucanda keçirilmiĢ qurultayda Qaraqoyu nlu Bayram
Xacəyə və Qara Məhəmmədə qarĢı mübarizə aparmaq qərarına gəlmiĢ Cəlairilər
yürüĢə baĢladılar və onları itaətə cəlb etdilər.
Lakin buna baxmayaraq, Cəlairilər dövləti ərazisində feodal müharibələri
kəsilməd i. 1378-ci ildə Bağdad əmirləri mərkəzi hakimiyyətə qarĢı çıxd ılar, 10
minlik ordu ilə soltanın yay iqamətgahı olan Ucan Ģəhərinə hücum etdilər. Cəlairi
qoĢunu vaxt ında düĢmənin qarĢısını aldı və onu məğlubiyyətə uğrada bild i.
Azərbaycanı tutmaq niyyətlərindən əl çəkməyən ġiraz hakimi ġah ġüca
1381-ci ildə yenidən Təbrizə tərəf irəlilədi. Lakin o, tezliklə ġiraza qayıt malı oldu.
Vəziyyəti sabitləĢdirmək, getdikcə artan dövlət xərclərin i ödəmək üçün
Sultan Hüseyn əhalinin üzə rinə verg ilər qoydu və varlılardan böyük məbləğdə pul
aldı. Vilayət hakimləri, dövlət məmurları və vergi toplayanlar lazımi dövlət
nəzarətin in olmaması üzündən əhalini hər vasitə ilə talamağa baĢladılar. Bu hal
xalq kütlələri arasında narazılığın art masına səbəb oldu.
Sultan Hüseynin qardaĢı Sultan Əh məd oturaq əhalinin və yerli feodalların
narazılığından istifadə edərək hakimiyyətə yiyələnməyə səy göstərdi. O, 1382-ci
ildə Muğana və Arrana getdi, tez bir za manda xey li qoĢun topladı və Təbrizə tərəf
irəlilədi. Əh məd qardaĢını ö ldürərək taxtda oturdu və 1410-cu ilə qədər (fasilələrlə)
Azərbaycanda hökmran lıq etdi.
Sultan Əh mədin hakimiyyətə gəlməsi dövlətin siyasi və iqtisadi həyatında
əhəmiyyətli dəyiĢiklik əmələ gətirməd i. Feodal müharibələri davam edirdi. Sultan
Əh mədin qardaĢı Sultan Bayazid Təbrizdən qaçdı və Sultaniyyə hakimi o lan Əmir
Adilin yanına getdi. Adil vəziyyətdən istifadə edərək Bayazidi sultan elan etdi və
Təbrizə tərəf irəlilədi. Sultan Əh məd Əmir Adilə müqavimət göstərmək iqtid arında
olmadığı üçün Naxçıvana gəldi. Əmir Adil Təbrizə daxil olduqdan sonra Sultan
Əh mədi təqib etdi. Lakin onun bir sıra əmirləri Əh mədin tərəf inə keçdilər. Buna
görə də Adil Təbrizi tərk edərək geri qayıtdı. ġəhər yenidən Əh mədin ixt iyarına
keçdi. Lakin Sultan Əh məd bu dəfə Təbrizdə çox qala bilməd i. Onun ikinci qardaĢı
Bayazid ġey x Əli və Əli Barəkin baĢçılıq etdikləri Bağdad qoĢunu ilə birlikdə
Azərbaycana soxuldu. Su ltan Əh məd Ucana getdi və ordu tədarükü ilə məĢğul
oldu. Buna baxmayaraq, Sultan Əh məd hərbi qüvvələrə, xüsusilə əmirlərə etibar
etmədi. Buna görə də o, Naxçıvana gəldi və Qaraqoyunlu Qara Məhəmmədlə ittifaq
bağlayaraq onun qoĢunu ilə Bağdad əmirləri üzərinə hücuma keçdi. Tərəflər
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arasında baĢ vermiĢ vuruĢmada ġeyx Əli və Barək ö ldürüldülər, Su ltan Əh məd isə
Təbrizə qayıtdı. Beləliklə, Ġraq-i Ərəb yenidən Sultan Əhmədin ixtiyarına keçdi.
Tezliklə Su ltan Əh məd üçüncü dəfə Təbrizi tərk et məli o ldu. Adillə Sultan
Bayazidin Təbrizə yürüĢ etdiklərini eĢit miĢ Əh məd Qarabağa gedib Muğanda
ġirvanĢah HuĢənglə ittifaq bağladı. Adil və Sultan Bayazid Muğana gələrək Sultan
Əh mədə qarĢı vuruĢdular. ġirvanĢah HuĢəng qardaĢlar arasında danıĢıqlar
aparılmasına nail oldu. QarĢılıq lı razılığa əsasən Azərbaycan (Kürdən cənuba)
Sultan Əh mədə, Ġraq-i Əcəm Sultan Bayazidə verildi. Ġraq-i Ərəb isə hər iki
qardaĢın nümayəndələri tərəfindən idarə olun malı və bölgənin gəliri iki yerə
bölünməli id i. Lakin belə bir Ģərt Əmir Adili qane etmədi. O öz əmirlərini Bağdada
göndərdi və Ģəhərin idarəsini əlinə aldı. Su ltan Əhməd Bağdada yürüĢ təĢkil edib,
Adili oradan qovdu və Təbrizə qayıtdı. Lakin Adil Təbrizə yürüĢ edib Ģəhə ri ələ
keçirdi. Sultan Əh məd Marağaya çatarkən Adil güclü qoĢunla onun qarĢısına çıxdı
və Neylan adlı yerdə tərəflər arasında vuruĢma baĢ verdi.
Tərəflərdən heç biri qələbə əldə etməd i. Adil Su ltaniyyəyə, Əhməd isə
Marağaya getdi. Adil Mü zəffərilər sülaləsindən olan ġah ġüca ilə ittifaq bağlayaraq
yenidən Sultan Əhməd in üzərinə yürüĢ təĢkil et mək fıkrinə düĢdü, lakin ö z
məqsədinə nail ola bilməd i. Əh məd onların itt ifaqın ı vədlərlə pozaraq, ġah ġücantı
öz tərəfinə cəlb edə bildi. Sultaniyyə Bayazidin ixtiyarına keçdi. Lakin onun
özbaĢınalığı Ģəhərdə narazılığa səbəb olduğu üçün Sultan Əhməd buraya gəldi və
Ģəhəri döyüĢsüz ələ keçirdi. Beləliklə, Cəlairilər dövlətinin bütün ərazisi 1384-cü
ildə yenidən Əh mədin hakimiyyəti altında birləĢdi.
Mərkəzi Orta Asiyada olan Teymur imperiyasının yaranması və onun qonĢu
ölkələrə hücumu, Qızıl Orda xanı To xtamıĢın A zərbaycanı ələ keçirmək cəhdləri
ölkənin vəziyyətini daha da gərginləĢdirdi. Nəticədə Azərbaycanın əsas ərazisi
Cəlairilər dövlətinin nüfu z dairəsindən çıxdı və Su ltan Əh mədin vaxtaĢırı
cəhdlərinə baxmayaraq, mü xtəlif zamanlarda Teymu rilərin, b ir sıra yerli
feodallarının və Qaraqoyunluların sərəncamında oldu. Cəlairilər də b ir neçə dəfə
Azərbaycana yürüĢ edərək, Təbrizdə hakimiyyəti ələ aldılar. Əlincə qalası uzun
müddət Cəlairi Ģahzadələrinin əlində qalsa da, onlar 1386-cı ildən Teymurun
ölümünədək (1405) A zərbaycanda öz siyasi qurumlarını bərqərar edə bilmədilər.
ġirvanĢahlar dövləti XIII-XIV əsrlərdə. ġirvan vilayəti əsrlər boyu
ġirvanĢahlar tərəfindən idarə olunurdu. Atabəy Qızıl A rslanın (1186-1191)
ölümündən sonra ġirvanĢahlar dövləti möhkəmləndi, tamamilə müstəqil fəaliyyət
göstərməyə baĢladı və Azərbaycanın monqollar tərəfindən tam istilasına qədərki
dövrdə müstəqil qaldı. XIII əsrin əvvəllərində ġirvan dövlətini ġirvanĢah GərĢasb
idarə edirdi. Onun dövründə monqol qoĢunları Cəbə və Subutayın baĢçılığ ı ilə
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ġirvana soxuldu. ġamaxı Ģəhəri mühasirə edildi. ġəhər əhalisi ilə istilaçılar arasında
qanlı vuruĢma o ldu. Monqollar ġamaxın ı ələ keçirdilər və dağıtdılar. Onların
keçəcəkləri əsas yol (Dərbənd keçidi) güclü mühafizə o lunurdu. Buna görə də Cəbə
və Subutay Ģəhərdən yan keçmək qərarına gəldilər. On lar h iylə iĢlədərək ĢirvanĢaha
xəbər göndərdilər və onunla danıĢıqlar aparmaq istədiklərini b ild ird ilər. ġirvanĢah
buna razı oldu və öz nümayəndələrini on ların yanına göndərdi. Monqol sərkərdələri
ĢirvanĢahın elçilərini bələdçiliyə məcbur edərək, Dərbənddən yan ötüb-keçdilər.
Monqollar ġirvandan çıxdıqdan sonra ölkə qıpçaq və gürcü qoĢunlarının
həmlələrinə məru z qald ı. ġirvanĢah GərĢasb dövlətin möhkəmləndirilməsi iĢi ilə
ciddi məĢğul olmad ı. 1225-ci ildə ġirvanĢah GərĢasbın oğlu Fəribürz atasına qarĢı
çıxd ı, onu hakimiyyətdən məhru m etdi və ölkədən qovdu. GərĢasb gürcü
feodallarından yardım alaraq ġirvan üzərinə yerid i, lakin məğ lubiyyətə uğradı.
Fəribürzün hakimiyyəti ordu və xalq tərəfindən müdafiə olundu. O, ġirvanı XIII
əsrin ortalarına kimi (1244) idarə etdi. Fəribürzün hakimiyyəti dövründə
Azərbaycana yürüĢ etmiĢ XarəzmĢah Cəlaləddin onunla saziĢə girdi. Cəlaləddin lə
bağlanmıĢ müqaviləyə əsasən ġirvanĢahlar xərac ödəməli oldular. Lakin
ġirvanĢahlar 1227-ci ildə Cəlaləddinə verg i verməkdən də imt ina etdilər və
monqolların ikinci yürüĢünə kimi müstəqil fəaliyyət göstərdilər.
1231-ci ildə Cormağunun baĢçılığı ilə A zərbaycana ikinci dəfə gəlmiĢ
monqollar ġirvanı da zəbt etdilər. ġirvanĢahlar monqolların hakimiyyətini qəbul
etməyə məcbur oldular və tədricən asılı vəziyyətə düĢdülər. XIII əsrin 50-ci
illərində ġirvanĢah Axsitan dövləti idarə et məyə baĢladı.
XIV əsrin birinci yarısında ġirvanı Keyqubad və Kavus idarə etmiĢlər.
Dərbənd Ģəhəri Hülakular dövlətin in tərkibinə (ġirvan ərazisinə) daxil idi. Əbu
Səid Dərbəndin mühafizəsini Əmir Bu zəngiyə tapĢırdı. Qızıl Orda xanı Özbək
1318-ci ildə ġirvana müdaxilə etdi, lakin ciddi müqavimətə rast gəlib geri
çəkilməyə məcbur oldu. Bu yürüĢ zamanı Pirsaat çayı sahilindəki Pir Hüseyn
məqbərəsi qarət ed ild i. 1324-cü ildə ġirvan vilayəti (Gürcüstan və ġəki vilayətləri
ilə b irlikdə) Əmir Çobanın oğlu ġey x Mahmuda tapĢırıldı. 1328 -ci ildə isə Əmir
Əqbəxi ġirvana hakim təyin olundu. 1335 -ci ildə ġirvan iki dəfə Qızıl Orda
qoĢunlarının hücumlarına məruz qaldı.
ġirvanĢahlann istiqlal mübarizəsi XIV əsrin 40 -cı illərinə doğru ġirvanın
müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə ġirvanın
hökmdan Keyqubadın oğlu Kavus idi. O, feodal müharibələrində fəal iĢtirak etdi və
ġirvanın müstəqilliy inə nail oldu. 1338-ci ildə (Azərbaycanda Çobani feodal qrupu
ağalığa baĢladığı vaxt) ġirvanĢah Kavus Çobanilərə tabe olmadı və ġirvanı
müstəqil surətdə idarə etdi.
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1345-ci ildə Çobani Məlik ƏĢrəf Qarabağda ġirvanĢah Kavusla danıĢıqlar
apararkən onu məhv etmək və ġirvanı ələ keçirmək qə rarına gəldi. Kavus bundan
xəbər tutdu və ġirvana qayıtdı. ġirvanĢahlarla Çobanilərin münasibətləri daha da
kəskin ləĢdi. Məlik ƏĢrəf 1347-ci ildə ġirvana yürüĢ etdi. Vəziyyətdən xəbər tutan
ġirvanĢah Kavus Kür çayının sahilinə qoĢun yeritdi və Çobaniləri geri çəkilməyə
məcbur etdi. Tərəflər arasında sülh danıĢıqları oldu və ƏĢrəf Təbrizə qayıtdı. Lakin
1348-ci ilin axırlarında o, Qarabağa gəldi və yenidən ġirvana hücum etdi. Kavus və
atası Keyqubad Çobanilərə müqavimət göstərə bilməyərək qalalarda
möhkəmləndilər. Çobanilər ġirvanda qarətçiliklə məĢğul oldular. ġirvanĢah Kavus
Çobanilərin ağalığın ı qəbul et məli oldu. Lakin ġirvanĢahlar Çobanilərə qarĢı
mübarizəni davam etdird ilər və bu məqsədlə ġimal qonĢuları olan Qı zıl Orda xan ı
ilə əlaqəyə girdilər. Qızıl Orda xanı Can ı bəy 1357-ci ildə ġirvan ərazisini
maneəsiz keçərək Təbrizə daxil oldu. ġirvanĢah Kavus da Canı bəylə Təbrizə gəldi
və Çobani əmiri ƏĢrəfin öldürü lməsində yaxından iĢtirak etdi. Kavus Arran
feodallarına hərbi yardım göstərdi və oğlu Novdarı qoĢunla Arrana göndərdi.
Novdar Arran feodalları ilə b irləĢib Çobanilərə qarĢı vuruĢmağa baĢ ladı. Lakin
Çobani əmiri Əxicuq Arranı və Qarabağı öz tabeliyinə ala bildi, Kavus isə ġirvana
qayıtdı.
ġirvanĢahlar Azərbaycan vilayətləri Cəlairilər dövləti tərəfindən istila
edildikdən sonra da müstəqillik uğrunda mübarizə apard ılar. 1364-cü ildə
ġirvanĢah Kavus Cəlairilərə qarĢı üsyan qaldırdı. Cəlairi sultanı ġeyx Üveysin
1367-ci ildə Bağdada səfərindən fürsət kimi faydalanan Kavus bu müddət ərzində
iki dəfə Təbrizə yürüĢ etdi, Arranı və Cənubi Azərbaycanı onların hakimiyyətindən
azad etməyə cəhd göstərdi. Lakin ġey x Üveys Azərbaycana qayıtdığı vaxt Kavus
ġirvana dönməyə məcbur oldu. ġey x Üveysin ġirvana hücumu zamanı Cəlairilərə
müqavimət göstərə bilməyən Kavus qalalarda möhkəmləndi. Cəlairilər 3 ay ərzində
ġirvanda qalıb əhalin i qarət etdilər. Cəlairi əmiri Bayram bəy Kavusu Üveysin
yanına gətirdi. Kavus 3 ay həbsdə qaldıqdan sonra Üveys onu yenidən ġirvana
hakim təyin etdi.
Kavusun ölümündən (1372) sonra onun oğlu HuĢəng ġirvanı idarə etməyə
baĢladı. O, Cəlairi hökmdarının etibarını qazandı və Su ltan Əh mədlə ona qarĢı
çıxmıĢ Bayazidin arasında münasibətlərin nizama salın masına nail o ldu.
1382-ci ildə ġirvanĢah HuĢəng öldürüldü. Hakimiyyətə ġey x Ġbrah im gəldi
(1382-1417). Onun hakimiyyəti dövründə ġərq ölkələrində siyasi vəziyyət
kəskin ləĢdi. Tey murun iĢğalçı yürüĢləri ilə əlaqədar olaraq Cəlairilər dövləti
tədricən tənəzzü lə uğradı.
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XIV əsrin axırlarında ġirvanĢahlar Ģimaldan və cənubdan gözlənilən iki
qorxu lu təhlükə qarĢısında qaldılar. Cənubdan ġərq ölkələrini (o cü mlədən
Azərbaycanı) zəbt edib irəliləməkdə olan Teymurun qoĢunları, Ģimaldan isə Qızıl
Orda xan ı To xtamıĢın həmlələri ġirvanın daxili və xarici vəziyyətinin
gərginləĢməsinə səbəb oldu.
1385-ci ildə Qızıl Orda xanı To xtamıĢ 90 minlik ordu ilə ġirvana daxil oldu
və əhalini qarət edərək, A zərbaycanın cənub ərazisinə so xuldu. Bir müddətdən
sonra qızılo rdalılar ġirvan ərazisini v iran edərək geri qayıtdılar. Bu yürüĢ zamanı
ġirvanĢah Ġbrahim qiy mətli hədiyyələrlə Tey murun yanına Qarab ağa getdi və
onunla ittifaq bağladı. Tey murla aparılmıĢ danıĢıqlar nəticəsində o, ġirvanın hakimi
kimi tanındı. ġimal sərhədlərin in möhkəmləndirilməsi və mühafizəsi Ġbrahimə
tapĢırıldı. ġirvanĢahlarla bağlanmıĢ ittifaq Teymur tərəfindən də yüksək
qiymət ləndirildi. Tey mur Ġbrahimin simasında To xtamıĢa qarĢı mübarizə də sadiq
müttəfiqini görürdü. Ġbrahim Tey murla yaran mıĢ əlaqələrdən istifadə etdi, ġirvanı
iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən qüvvətləndirə bildi. ġirvanĢah Ġbrahim
Azərbaycanın yerli feodallarının - Marağa, ġəki hakimlərin in Teymurla danıĢıqlar
aparmasında mühü m ro l oynadı. Tey mur 1399-cü ildə üçüncü dəfə Azərbaycana
gəldikdə ġey x Ġbrahim Cənubi Qafqazın M iranĢaha qarĢı üsyan qaldırmıĢ yerli
feodallarının (o cümlədən ġəki vilayətinin hakimi Seydi Əh mədin) Tey mur ilə
ittifaq bağlamasına nail oldu və beləliklə, A zərbaycan ərazis in in bu hissəsini də
iĢğaldan xilas etdi. Teymurun ölü mündən (1405) sonra onun imperiyası da xilində
mübarizə gücləndi və bu siyasi qurum tezliklə parçalandı. Vəziyyətin dəyiĢdiyini
anlayan ġirvanĢah Ġbrahim Tey mu rilərlə münasibətdə yeni xətt qəbul etdi.
Arsax-Xaçın knyazlığ ı. XII-XIII əsrlər Arsax-Xaçın knyazlığının yüksəliĢ
dövrü oldu. Qədim Albaniyanın bir hissəsi olan bu knyazlığın mərkəzi Xaçınçayın
və qismən Tərtər çayının hövzələrində yerləĢird i. Alban Mehranilər sülaləsinin
nümayəndələrindən, xələflərindən biri Həsən-Cəlal (1215-1261) bu knyazlığın
hökmdarı id i. Həsən-Cəlalın Mehranilər sülaləsinə mənsub olduğunu təsdiqləyən
dəqiq Ģəcərələr də mövcuddur. Beləliklə, Xaçın knyazlığının hökmdarı olmuĢ
Həsən-Cəlalın vaxtilə hökmranlıq etmiĢ alban Mehranilər sülaləsi ilə həm
bilavasitə genetik (qohumluq) əlaqəsi, həm də böyük bir dövr ərzində - VII əsrdən
XIII əsrədək alban hökmdarının siyasi hakimiyyətinin varisliy i izlən məkdədir.
Həsən-Cəlal Xaçın və qismən Arranın süzeren knyazı olub, gürcü
çarlığından asılı deyild i. Bu Arsax-Xaçın hökmdarı erməni, gürcü və fars sinxron
(eyni dövrə aid olan) mənbələrdə, habelə epiqrafik yazılarda ali titullarla qeyd
olunmuĢ, "knyazlar knyazı", "əzəmət li, parlaq hökmdar", "Xaç ın ölkələrin in
knyazı", "Xaçının və Arsax ölkələrinin əzəmətli knyazı", "çar", "Albaniya çarı",

34

"Albaniyanın əzəmətli sahibi", "tacdar" adlandırılmıĢdır. Həsən-Cəlal özünü
"mütləq hökmdar" titulu ilə nəzərə çatdırırd ı. Qan zasar məbədinin daĢüstü
yazısında o xuyuruq: "Arsax ölkəsinin və Xaçın hüdudlarının təbii müt ləq
hökmdarı". Bu hökmdarın ən təmtəraq lı t itulu Qan zasar monastırında, 1240-cı ildə
tərtib olunmuĢ daĢüstü yazıda gös tərilmiĢdir: "Mən, Allahın müti qulu, Vaxtanqın
oğlu, əzəmətli Həsənin nəvəsi, geniĢ əraziləri olan yüksək və böyük Arsa x
ölkəsinin təbii müt ləq hökmdarı Həsən-Cəlal...".
ġübhəsizdir ki, Həsən-Cəlalın həmin tarixi mərhələnin nüfuzlu hakim
sülalələri ilə qohumluq əlaqələri Xaçın-Arsax hökmdarının yüksək mövqeyini
səciyyələndirir. Həsən-Cəlalın hökmranlıq illərini Albaniyanın iqtisadi, siyasi və
mədəni intibahı dövrü kimi qiy mətləndirmək mü mkündür. Bu yüksəliĢ
ədəbiyyatda, mülki tikintidə, memarlıqda, sitayiĢ qurğularının yaradılmasında öz
əksini tapmıĢdı. Gəncəli Kirakos məhz bu zaman özünün "Tarix" əsərini yazmıĢdı.
Öz hakimiyyətin in böyük alban Mehraniləri ilə varislik əlaqəsini sübut etməyə can
atan, alban hökmdarının hakimiyyətinin fasiləsizliyin i qeyd etməyə çalıĢan HəsənCəlalın göstəriĢi ilə Moisey Kalankat lın ın "Albanların tarixi" əsərinin
(salnaməsinin ) yazılıĢı davam etdirild i, salnaməyə dörd yeni fəsil əlavə olundu.
Həmin fəsillərdə Həsən-Cəlalın hökmran lıq illəri, onun hakimiyyəti dövründə
Qanzasar ko mp leksin in tikintisi öz əksini tap mıĢdır. Bu əməllə alban tarixi-ədəbi
ənənəsi dirçəldildi.
Həsən-Cəlal b ir ço x ö lkələrin əs rlər ərzində yaradılmıĢ maddi-mənəvi
dəyərlərin i tarix səhnəsindən çıxarmıĢ monqollarla yaxĢı münasibətlər qura bilmiĢ,
monqol xanlarının alban xalq ına müsbət münasibət bəsləməsini təmin et miĢdi.
Alban xalqı ağır tarixi sınaqlar dövründə etnik özünüdərkini qoruyub saxlaya bildi
(özlərini erməni deyil, alban hesab edirdilər), Nax-Dağıstan dil qrupuna aid olan
alban dilini, ərazi, siyasi və dini vəhdətini mühafizə etdi.
Arsax-Xaçın knyazlığın ın əhalisi XII-XIII əsrlərdə mü xtəlif tipli yazılı
abidələri alban və qədim erməni dillərində yaradırdı (qədim Albaniyanın dü zənlik
hissəsinin əhalisi də vaxtilə arran-alban, türk, fars və ərəb dillərində ünsiyyətdə
olmuĢ, yazılı abidələr yaratmıĢ dır). Bununla belə, yerli alban mədəniyyətin in
ənənəvi komponentləri (IX-XIV əsrlərin alban xaç baĢdaĢılarındakı dünyəvi
süjetlər, il hesabının bənzəri olmayan, erməni il hesabından fərqlənən kiçik alban
təqvimi) hələ də fəaliyyət göstərirdi.
Qanzasar monastır ko mpleksi Həsən-Cəlalın təkidi ilə inĢa edilmiĢdir.
Qanzasar monastırının qədim hissələri Həsən-Cəlalın hakimiyyəti zaman ından
xeyli əvvəl mövcud idi və Xaçın hakimləri olmuĢ Cəlairilərin nəsli məzarlığı kimi
fəaliyyət göstərmiĢdir. Həsən-Cəlalın özü 1261-ci ildə burada dəfn edilmiĢdir.
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Qanzasar baĢ kilsəsi 1216-cı ildən 1238-ci ilədək alban patriarx katolikosu
Nersesin məsləhəti və Həsən-Cəlalın göstəriĢi ilə tikilmiĢdir. Hökmdar özü bu
kilsəni "Albaniyanın (Ermən istanın yox. - məsul red.) taxt-tac kilsəsi" adlandırırdı.
Kilsədə olan daĢüstü yazıda bildirilir ki, bu kilsə alb anlar üçün inĢa edilmiĢdir. Bu
kilsədə cəmi 84 daĢüstü yazı mövcuddur. Hazırda Dağlıq Qarabağda, Ağdərə
rayonunun Vəngli kəndində yerləĢən Qanzasar monastır ko mpleksi orta çağların
alban memarlığın ın incisidir və ermən i memarlığında həmin abidənin bənzəri
yoxdur.
Həsən-Cəlalın yaĢadığı dövr Qafqaz tarixində zənginliyi ilə fərqlən ir.
Həmin tarixi dövrü bir sıra həməsr tarixçilər ətraflı təsvir etmiĢlər. On lardan bəzisi
(məsələn, Gəncəli Kirakos) həmin dövrdə baĢ vermiĢ hadisələrdə yaxından iĢtirak
etmiĢdir.
1227-ci ildə və yaxud bir qədər sonra Cəlaləddin Məngburnunun vəziri
ġərəf əl-Mülk tələb olunan vergiləri yığaraq Xaçın qalasına yaxınlaĢdı. HəsənCəlal bu qalada qərar tut muĢdu. O, 20 min dinar ödəmək və əsirləri azad et məklə
yaxasını qurtara bildi.
1236-cı ildə bir ço x knyazların sırasında Həsən-Cəlal da monqollara itaətini
bildirdi. Ġtaət edəcəklərini bildirmiĢ hakimlərin mü lklərinə to xunulmad ı. Müəyyən
müddət ərzində onlardan vergi alın mad ı. Tezliklə monqolların Xaçın üzərinə
amansız yürüĢü baĢlandı. Hətta alınmaz qalalar belə monqolların güclü təzyiqi və
atəĢi qarĢısında davam gətirə bilmədi. "Torpaq həlak olmuĢ adamların meyit ləri ilə
örtülmüĢdü, qan su yerinə axırd ı, heç kəsə aman verilmirdi, sümü k qalaqları bu
hadisədən sonra uzun müddət ərzində daĢlardan əmələ gəlmiĢ dağları xatırladırdı".
Monqolların yürüĢündən xəbər tutan Həsən öz vilayətinin sakinləri ilə
birlikdə Ko xanaberd qalasına sığındı. Monqollar qalanı mühasirəyə aldılar və
qalanın çətinliklə ələ keçiriləcəyin i anlayaraq mühasirədə olanlarla danıĢıqlara
baĢladılar. Monqollar "əlavə ərazilərlə birgə Xaçın hökmdarına onun ölkəsini
təqdim etdilər". Həsən-Cəlal nəhayətsiz vergilər verməyin labüdlüyünü irəlicədən
baĢa düĢərək tez-tez onun ölkəsinə gələcək monqol çaparlarının qəbul olun ması
üçün müəyyən hazırlıq tədbirləri gördü, monqolları hər bir Ģeylə bolluca təchiz etdi
və öz təbəələrinin canını qurtardı. Gü man etmək olar ki, Cormağunun oğlu Bora Nain in Həsənin qızı Ru zukanla ev lən məsi əhvalatı həmin zaman la bağlıdır.
Bu dövr ərzində Həsən-Cəlal monqol Ali baĢ komandanlığın ın etibarını
qazana bilmiĢdi və ona müəyyən qədər təsir göstərmək iqtidarında idi. Lakin bütün
bunlar Həsən-Cəlala qarĢıdakı ağır sınaqlardan yaxa qurtarmaqda yardım et mədi.
Sonralar Cəlalın həyatında fəlakət li ro l oynamıĢ Arqunun və Buqayın baĢçılığı ilə
monqol vergiyığanları gəldilər. Buqay bütün alban zadəganların ın iĢti-rakı ilə
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Həsəni bir ço x cəzalara məru z qoydu, onun alın maz qalala rın ı dağıtdırdı. Həsən
yalnız Buqaya xeyli qızıl və gü müĢ verdikdən sonra ondan yaxas ını qurtara bildi.
Nəhayət, Həsən-Cəlal özü üçün qüdrətli himayəçi tapmağa müvəffəq oldu.
Qızıl Orda xanı Batının oğlu, xristian Sartak tezliklə öz həmdin lərinin
müdafiəçisinə çevrildi. Həsən-Cəlalın irsi mü lkləri olan "Cəraberd, Akana və
Qarqar onun özünə qaytarıldı". Xaçın hökmdarı alban katolikosu Nerses üçün
mühü m imt iyazlar almağa nail oldu. Cəlalın Sartakla əlaqəsi alban hökmdarının
vəfatınadək davam etdi.
Arqunun məkrli əməlləri Həsən-Cəlalı uzaq səyahətə çıxmağa -Ali monqol
xaqanı Munkenin sarayına getməyə vadar etdi. 1255-ci ildə - Batı xanın vəfatı
ilində Sartak Munkenin sarayına getdi. Bu zaman Həsən-Cəlal ö z arvadı və oğlu ilə
birgə Qızıl Ordada id i. Həsən fürsətdən istifadə etməyi qərara aldı və Sartakla
birlikdə Monqolustana yollandı. Munke Həs ən-Cəlalın knyazlıq et məsi, mü lkə
sahib olması haqqında fərman verdi.
Arqun Monqolustana çağırıldı, ağır ittihamnamə ilə məh kəməyə verildi.
1256-cı ildə Arqunla yaxĢı münasibətlərdə olan Smbat Orbelian Munkenin
sarayına səfəri zamanı Arqunu azad etdirə b ild i.
Nəticədə Arquna qarĢı düĢmən münasibətdə olan iki hakim edam olundu,
keçmiĢ müttəhim isə əvvəlki səlahiyyətləri ilə Qafqaza qayıtdı. Həsən-Cəlal yalnız
beĢ ildən sonra vətəninə dönə bildi. Lakin tezliklə o, Arqun tərəfindən ələ keçirildi
və dözülməz iĢgəncələrə məru z qald ı.
Həsənin qızı Ruzu kan atasını xilas etmək üçün "böyük və Ģərəfli hökmdar,
xristianların ümidi və pənahgahı olan" Hülakunun arvadı Doquz xatunun yanına
getməyə tələsdi (Hü lakunun arvadı xristian idi). Bundan xəbər tutan Arqun Həsəni
gecə ikən öldürmək üçün sərəncam verdi. Həsən-Cəlalı oynaqlarından hissə-hissə
doğradılar. Həsən-Cəlalın oğlu Atabəy qətlə yetirilmiĢ atas ının cəsədinin hissələrini
almağa və Qanzasara aparmağa müvəffəq oldu. Həsən-Cəlalın cəsədi 1261-ci ildə
Qanzasardakı nəsli məzarlıqda torpağa tapĢırıld ı.
Təqribən bütün sonrakı alban katolikosları və Həsən-Cəlal nəslinin
nümayəndələri Qanzasarda dəfn olunmuĢlar. Bunu məzar lövhələri üzərindəki
yazılar təsdiqləyir.
XV əsrdə alban Həsən-Cəlalın nəsli (Cəlalilər) Qaraqoyunlu CahanĢahdan
"məlik" titulu aldı. Sonralar Cəlalilər nəsli beĢ mu xtar alban feodal knyazlığ ına məlikliyinə parçalandı (Gülüstan, Cəraberd, Xaçın, Vərəndə, Dizaq məliklikləri).
"Məlik" titulu soyadlarına əlavə edilirdi (Məlik-Yeqanov, Məlik-ġahnazarov və s.).
Ġslamı qəbul etmiĢ bu soyadlar Azərbaycan soyadları hesab edilirdi. Əlamətdardır
ki, məlikliklər yalnız Qarabağ üçün səciyyəvidir, yəni bu siyasi qurumlar əzəldən
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Qarabağda meydana gəlmiĢdir. Sonralar XVII-XIX əsrlərdə məliklərə Ġrəvanda,
Sünikdə, ġəkidə də təsadüf olunur ki, bu da Ģübhəsiz, həmin məliklərin miqrasiyası
ilə bağlıd ır.
Erməni tarixĢünaslığında dəfələrlə, həqiqətin əksinə olaraq, məliklik
institutunu "erməni gerçəkliyi" üçün səciyyəvi had isə kimi qələmə vermək cəhdləri
olmuĢdur. Azərbaycan, habelə erməni feodal nəsillərinin tədqiqi sübut edir ki,
Kiçik Asiya və Ġrandakı erməni müh itində məliklər mövcud olmamıĢdır. Bu siyasi
qurumlar yaln ız son orta çağlarda Xaçın vilayətində yaĢamıĢ alban feodal nəsilləri
üçün xasdır. Özü də həmin nəs illər Həsən-Cəlal nəsli ilə, daha qədimlərdə isə alban
Mehranilər və alban ArĢakilər sülalələri ilə bağlıd ır.
Erməni tarixçiləri məliklərin ermən i mənĢ əli olduqlarını sübut etməyə
çalıĢaraq, XVII-XIX əsrlərdə Ġrəvandan, Sünikdən və Qa fandan olan məlik
nəsillərini nü munə kimi irəli sürürlər. Lakin mə lu mdur ki, bu məliklərin hamısı
Arsaxdan - Qarabağdan çıxmıĢlar.
Məlik istilahına gəldikdə isə qeyd olunmalıdır ki, bu istilah Qaraqoyunlu
hərbi-köçəri əyanlarının ictimai-hüquqi normaların ın doğurduğu nəticələrdən
biridir. Erməni gerçəkliyi üçün iĢ xan, tanuter, paron istilahları səciyyəvidir. Aydın
Ģəkildə görünür ki, XV əsrdə alban feodal əyanları məlik istilahın ı, məlik
institutunu xüsusi məqsədlə qəbul et miĢdilər və bu hal onların özlərini
ermənilərdən fərqləndirmək istəyinin nəticəsi olmuĢdur.
Əlamətdardır ki, Həsən-Cəlal nəsli XV əsrədək Xaç ında dünyəvi
hakimiyyətə malik olmuĢ, XV əsrdən (nəslin beĢ məlikliyə parçalan masından)
sonra isə bu nəslin nümayəndələri Qan zasarda yerləĢən Alban avtokefal (müstəqil)
apostol kilsəsinin patriarx-katolikosları vəzifələrini yerinə yetirmiĢlər. Yən i onlar
bu zamandan etibarən - 1836-cı ildə Alban kilsəsinin ləğv olunmasınadək ArsaxXaçın knyazlığ ının ruhani rəhbərlərinə çevrilmiĢ dilər.
Beləliklə, IX-XV əsrlərdə Xaçın knyazlığ ı alban xristian əhalisinin mühü m
siyasi, mədəni-mənəvi mərkəzi olmuĢdur. Bu əhali özünün ərazi, siyasi, dini
vəhdətini, alban özünüdərkin i qoruyub saxlaya bilmiĢdi. Ġ.P.PetruĢevskinin haqlı
qeyd etdiyi kimi, "Qarabağ (Arsax) heç bir zaman erməni mədəniyyəti
mərkəzlərinə mənsub olmamıĢdır" (ku rsiv redaktorundur).
Teymur və ToxtamıĢın hücumları. Azərbaycan xal qının istilaçılara
qarĢı mübarizəsi. XIV əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycandakı siyasi sabitsizlik
Əmir Tey murun və To xtamıĢın bu ölkəyə hücumu üçün əlveriĢli Ģərait yarat mıĢdı.
Teymur 1385-ci ildə bir sıra qonĢu dövlət baĢçılarına məktub göndərdi və onlardan
tabe olmağı tələb etdi. Xorasan hakimi ġahvəli ətraf v ilayətlərin hakimlərinə (o
cümlədən Azərbaycan hökmdarı Cəlairi sultanı Əh mədə) xəbər göndərərək
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Teymura qarĢı b irləĢməy i təklif etdi. Lakin o, müsbət cavab almad ığı üçün
müharibə meydanında tək qald ı və məğlub o ldu.
Teymurun Xorasanı tutub Azərbaycana tərəf irəliləd iyini eĢidən Sultan
Əh məd ona qarĢı qoĢun göndərdi, lakin Sultaniyyə ətrafındakı vuruĢmada
məğ lubiyyətə uğradı. Sultaniyyə Ģəhərini almıĢ Teymur Orta Asiyada baĢ vermiĢ
hadisələrlə əlaqədar Səmərqəndə qayıtdı.
Cəlairilər dövlətin in zəifləməsi, Sultan Əh məd in Bağdadda olması və
Teymurun Səmərqəndə qayıtması nəticəsində yaranmıĢ əlveriĢli vəziyyətdən
istifadə edən Qızıl Orda xanı To xtamıĢ 1385-ci ildə 90 min lik ordu ilə Dərbənddən
ġirvana keçərək Azərbaycana soxuldu. Təbriz mühasirəyə alındı. Təbrizlilər
Ģəhərin müdafiəsinə qalxd ılar. ġəhərdə xəndəklər qazıld ı, səngərlər yaradıldı.
ToxtamıĢ Ģəhərin möhkəm müdafiə o lunduğunu görüb danıĢıqlar apardı və xə rac
kimi 250 tü mən qızıl pul almaq Ģ ərti ilə geri çəkiləcəyinə razılıq verdi. ġəhər əhalisi
sülh ümidi ilə silah ı yerə qoydu. Təbriz əyanları To xtamıĢa veriləcək məbləğ in
toplanılması ilə məĢğul oldular və vəziyyətdən istifadə edən Toxt amıĢ qoĢunu
Ģəhərə buraxdı. Əhalini qarət et məyə baĢladılar. Təbriz əhalisi 8 gün ərzində
iĢğalçıların zü lmünə məru z qaldı. To xtamıĢ Ģəhərə yaxınlaĢ mıĢ Sultan Əh məd in
qoĢununu geri çəkilməyə məcbur etdi. Marağa Ģəhəri düĢmənin əlinə keçdi və qarət
olundu. Qızılordalılar iki qis mə bölündülər. ĠĢğalçıların bir q ismi Mərəndə və
Naxçıvana gedib əhalin i qarət etdi və Ģəhərləri dağıtdı, digə r h issələr isə Əhər
istiqamət ində irəliləd i. Hər iki dəstə Qarabağda birləĢdi və onlar Ģimala çəkildilər.
ToxtamıĢ Azərbaycandan geri qayıdarkən 200 minə qədər adamı əsir apardı.
ToxtamıĢın ardınca Azərbaycan 1386-cı ilin baharında yenidən Ġrana və
Cənubi Qafqaza yürüĢ etmiĢ Tey murun hücumuna məru z qald ı. Tey murun bu
yürüĢü tarixdə üçillik yürüĢ kimi tanınır. O, ilk növbədə, bir sıra əmirlərin i
Sultaniyyəyə göndərdi. Onlar burada yerli hakim o lan Adillə birləĢdilər və Təbrizə
gəldilər. Su ltan Əhməd in Təbrizdəki əmirlərinin bir qismi Əlincə qalasına, bir
qismi isə Bağdada çəkild i. Təbriz Adilin ixt iyarına keçdi. Sultan Əh mədin Təbrizə
göndərdiyi qoĢun yenidən məğlub olub geri qayıtdı.
Az sonra Adil Teymuru qarĢılamaq üçün Həmədana gedərkən Sultan
Əh məd bir daha Təbrizə tərəf irəlilədi. O, Marağa v ilayətinə daxil o lduqda Adilin
əmirləri Təbrizi tərk edib geri çəkildilər. Adillə birləĢ miĢ Teymur Ucana çatdıqda
Sultan Əh məd düĢmənə qarĢı müqavimət göstərmək iqtidarında olmad ığı üçün
Təbrizdən çıxıb Naxçıvana getdi və düĢərgəsini tərk edərək oradan Bağdada
çəkildi. Təbrizə daxil olmuĢ Teymu r bir müddətdən sonra Naxçıvana getdi və
orada, Əlincə qalasının ətəklərində birgünlük vuruĢmadan sonra Qarabağa
qıĢlamağa gəldi. Teymur Qarabağda olduğu zaman ġirvanĢah Ġbrahim qiy mətli
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hədiyyələrlə onun yanına gedib öz itaətini bildirərək onunla itt ifaq bağladı. XIV
əsrin son rübündə Cənubi Qafqazda baĢ vermiĢ hadisələr (ilk növbədə Teymurun
və ġirvanĢah I Ġbrahimin fəaliyyəti) nəticəsində Azərbaycanın Ģimal-qərb sahələri
geniĢləndi. Tarixçi ġərəfəddin Əli Yəzd inin məlu matına görə, bu dövrdə
Azərbaycan ilə Gürcüstan aras dakı sərhəd Debed (Tebeder) çayı boyunca keçirdi.
1387-ci ildə Tey mur To xtamıĢın Bu xara və Səmərqənd üzərinə hücumu ilə
əlaqədar Azərbaycanı tərk et məli oldu. O, burada öz Ģahzadələrindən və yerli
əyanlardan ibarət caniĢinlərini qoydu. Təbriz Ģəhəri MiranĢahın baĢçılığı ilə Əmir
Məhəmməd Dəvati və Qara Bəstama, Sultaniyyə Əxi ĠranĢaha, Marağa ġahəliyə,
PiĢkin Əmir ġəbli və Hacı Əh mədə tapĢırıldı. Lakin tezliklə Tey murun caniĢinləri
arasında çəkiĢmələr baĢlandı. Azərbaycanda hakimiyy əti ələ almağa çalıĢan bir sıra
yerli feodal qrupları da mübarizəyə qalxaraq, həm Tey murilərlə, həm də öz
aralarında toqquĢurdular. Sultan Əh mədin Təb rizdə hakimiyyətini bərqərar et məy ə
çalıĢan əmirlər, Mah mud Xalxalinin idarə etdiy i feodal qrupu, Qara Yusif in
baĢçılığı ilə Qaraqoyunlular, Marağa hakimi Yadigar Ģahın dəstələri və
hakimiyyətdə möhkəmlən məyə can atan Teymuri əmirləri bu çəkiĢmələrin baĢlıca
iĢtirakçıları idi.
1387-ci ildə Təbriz hakimlərindən olan Qara Bəstam və PiĢkin hakimi Əmir
ġəbli ittifaqa girərək Məhəmməd Dəvatinin üzərinə hücum etdilər, onu
məğ lubiyyətə uğradaraq Təbrizin idarəsini ö z əllərinə aldılar. 1388-ci ilin
fevralında Əlincə qalas ının kutvalı Xacə Cövhər Cə lairi əmiri A ltunun baĢçılığı ilə
Təbrizə qoĢun göndərdi. ġəbli Mərənddə onlara qarĢı çıxdı, lakin məğ lub oldu. O,
əvvəlcə Təbrizdə, sonra isə Marağada əhalini qarət etdi.
Təbrizdə ġəblin in naibi Əmir Dövlətyar hökmran lıq edird i. Və ziyyətdən
istifadə edən Məhəmməd Dəvati Qaraqoyunlu Qara Məhəmməd i Ģəhəri tutmağa
çağırdı. Həmin ilin may ayının 25-də Qaraqoyunlu qoĢunu Təbrizə çatdı, Ģəhərdə
olan ġahəlini həbs edib ġəblin in ardınca getdi. Onlar HəĢ truddakı vuruĢmada
qələbə çaldılar. ġəbli öldürü ldü. Lakin Qaraqoyunlularla Ağqoyunlular arasında
vuruĢma baĢlandığı üçün Qara Məhəmmədin dəstəsi Təbrizdən çıxmalı oldu. Onlar
Ģəhəri Qara Bəstama və Əmir Caliqə tapĢırdılar. Tezliklə Qaraqoyunlu əmirləri də
Ģəhəri tərk etdilər və Təbriz ġey x Adilin sərəncamına keçdi. O, Əlincə qalasının
kurvalı Cövhəri Təbrizə dəvət etdi. Cövhərin Təbrizi tutub Arrana qoĢun
göndərməsindən narazı qalmıĢ Xalxal hakimi Mahmud ona qarĢı qoĢun yeritdi və
Təbrizə yürüĢ edib Ģəhəri ələ keçird i. Təbriz 5 ay müddətində Mahmud Xalxalinin
baĢçılıq etdiyi əmirlər qrupunun (ġeyx Hacı, SatılmıĢ, Məlik Nizaməddin, Xalıq və
b.) ixtiyarında oldu. Bundan sonra isə Ģəhər Əlincə qalasından Altunun hücumuna
məruz qaldı. A ltun Mahmud Xalxalinin b ir neçə əmirini tutub Əlincə qalasına
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göndərdi, özü isə Təbrizə daxil o ldu. Lakin 1391-ci ildə Mah mud Xalxali yenidən
Sultaniyyədən Təbrizə yürüĢ etdi, Altun ilə qanlı vuruĢmalar apard ı və qalib
gələrək Təbrizdə hakimiyyəti ələ aldı. O, 6 aydan sonra Əmir Məlik Nizaməddin i
Ģəhərdə qoyub Xalxala qayıtdı. Vəziyyətdən istifadə edən Qara Yusif Xoydan
Təbrizə gəldi, Ģəhəri tutdu və bir neçə gündən sonra əmirlərini burada qoyub geri
qayıtdı. Az sonra Əmir Altun bir daha Əlincə qalasından Təbrizə hücum etdi,
Ģəhəri ələ keçirdi. O da öz nümayəndələrini Ģəhərdə qoyub geriyə - Əlincəyə
qayıtdı. Bu vaxt Mah mud Xalxali Təbrizə yürüĢ edərək, Altun ilə 12 günlük
vuruĢmadan sonra qələbə çaldı və Ģəhərə daxil o ldu. Lakin o, bu dəfə də Təbrizdə
möhkəmlənə bilməd i. 1392-ci ildə Alatağ yaylağından Təbrizə irəliləyən Qara
Yusif Ģəhəri tutdu, Mahmud Xalxala çəkildi. Təbriz b ir neçə gündən sonra Əmir
Bəstam və onun müttəfiqlərinin (qardaĢı Mənsur və Xalıq ın) əlinə keçdi. Qara
Yusif Ģəhərdən çıxmalı oldu.
Bu zaman Marağada da feodal çəkiĢ mələri gedirdi. Ruyendej qalasında
Əmir Məhəmməd Dəvatin i həbsə almıĢ Yad igarĢah Marağada hökmran lığa baĢladı
və bir neçə gündən sonra Təbrizə yürüĢ etdi. Lakin Ģəhəri tut maq ona müyəssər
olmadı.
Təbriz Bəstam Cakir və onun müttəfiqlərin in ixtiyarında ço x qalmad ı. Qara
Yusif Ģəhərə yürüĢ edib oranı tutdu və bir aya yaxın Ģəhərdə qaldıqdan sonra Əmir
SatılmıĢı caniĢin təyin edib Ģəhərdən çıxd ı. Bu xəbəri almıĢ Yadigar Ģa h bir daha
Marağadan Təbrizə yürüĢ etdi. Bir neçə gün əvvəl baĢ vermiĢ vuruĢmalarda
tərəflərdən heç biri qələbə qazana bilmədi. Bu əsnada Teymurun qoĢunları
Azərbaycan sərhədlərində göründü. Qaraqoyunlular Təbrizi tərk ed ib öz
vilayətlərinə tərəf çəkild ilər. Yadigar Ģah isə Marağaya getdi. Teymurun qoĢunu
1392-ci ildə Təbrizə daxil o ldu.
Cəlairi sultanı Əh mədin Azərbaycanda yeganə istinadgahı Əlincə qalası idi.
Cəlairilərin xəzinəsi qalada saxlanılırdı. Qala Su ltan Əh mədin oğlu Sultan Tahirin
baĢçılığı ilə Əmir Altun və qalabəyi Xacə Cövhər tərəfindən müdafiə olunurdu.
Burada Cəlairilərin 300-dən art ıq əsgəri var id i. A zərbaycanı zəbt et miĢ Tey mur
Sultan Əh mədə tabe olmaq barədə məktub yazdı, lakin rədd cavabı aldı. Buna görə
də o, Bağdada hücuma keçd i, oranı qarət etdikdən sonra geri qayıdıb Əlincəy ə
qoĢun göndərdi. Qalanın müdafiəçiləri mərdliklə döyüĢürdülər. Teymur qalanın
mühasirəsini daha da gücləndirdi və bütün giriĢ yollarını nəzarət altına aldı. Əmir
Teymur Gü rcüstana yürüĢ etdi, oranı viran qoydu və 1393-cü ildə ġəki vilayətinə
soxuldu. ġəki hakimi Seydi Əli düĢmənə müqavimət göstərə bilməd iyi üçün qaçdı.
Teymur buradan Muğana qayıtdı və Mahmudabadda qıĢladı.
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1395-ci ilin baharında Teymur Dərbəndi keçərək Qızıl Orda üzərinə hücum
etdi. ġirvanĢah Ġbrahimin və Marağa hakimi Əmir Yad igarın iĢtirak etdiy i bu
yürüĢdən 1396-cı ilin baharında qələbə ilə qayıt mıĢ Teymur Ģimal sərhəd lərinin
qorunması məqsədilə Dərbəndin müdafiə istehkamların ı daha da möhkəmləndird i.
ġirvanĢah Ġbrahim ġirvanın hakimi kimi tanındı və o da Ģimal sərhəddinin
müdafiəsi ilə məĢğul oldu.
Əlincə qalası istisna olunmaqla, bütün Azərbaycanı zəbt etmiĢ Teymur oğlu
MiranĢahı Dərbənddən Bağdada, Həmədandan Ruma qədər olan böyük bir əraziyə
hakim təyin etdi və Səmərqəndə qayıdaraq Hind istan səfərinə getdi.
Teymur Hind istan səfərində olarkən Azərbaycanın, eləcə də Cənubi
Qafqazın bir ço x yerli feodalları müstəqillik uğrunda mübarizə apararaq
Teymurilərə itaət etməkdən boyun qaçırdılar. Əlincə qalasın ın müdafiəçiləri ilə
birləĢmiĢ ġəki və Gürcüstan hakimləri Tey murilərlə vuruĢdular və hətta bir çox
hallarda onlara qalib gəld ilər.
MiranĢahın yeritdiyi mənfur siyasət bir ço x feodalların və xalq kütlələrin in
narazılığına səbəb olurdu. Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda baĢ verən
hadisələrdən xəbərdar olmuĢ və MiranĢahın vəziyyəti nizamlamaqda acizliyin i hiss
etmiĢ Teymur Hindistan səfərindən qayıtdıqdan sonra (1399-cu ilin sentyabr
ayında) Azərbaycana yürüĢ etdi. Bu yürüĢ tarixdə " Yeddiillik müharibə" adlanır.
Azərbaycana gəlmiĢ Teymur Qarabağdan Gürcüstana getdi və Kür çayının
sahillərində məskən saldı. Bu zaman Cənubi Qafqazın bir sıra vilayət hakimləri
onun hüzuruna gedib itaət edəcəklərini bildirdilər. Həmin hakimlərlə Tey mur
arasındakı münasibətlərin yaxĢılaĢdırılmasında ġirvanĢah Ġbrahimin böyük rolu
oldu. Seydi Əli ö ldüyü üçün ġəki vilayətinə hakimlik edən oğlu Seydi Əhməd,
həmçinin gürcü çarı Georgi ġirvanĢah Ġbrahimin vasitəçiliyi ilə Teymurun yanına
gedib, onunla ittifaqa girdilər.
Teymurun bu yürüĢü zamanı uzun müddət cəsarətlə müdafiə olunan Əlincə
qalası da tabe edildi. Qalada baĢ vermiĢ feodal çəkiĢ mələri onun süqutu üçün əsas
səbəb oldu.
Teymur bir müddətdən sonra Səmərqəndə qayıtdı və 1405-ci ildə vəfat etdi.
Azərbaycan bu dövrdə MiranĢahın oğlu Mirzə Ömə rin ixt iyarında, ġirvan isə
Ġbrahimin hakimiyyəti altında id i.
Teymurun ölü mündən sonra onun imperiyası daxilində çəkiĢ mələr baĢlandı
və "Teymur vəliəhdliyi" uğrunda feodal müharibələri Ģiddətləndi. Ġmperiyanın
mərkəzində baĢ vermiĢ hadisələr ətraf v ilayətlərə də təsir göstərdi. A zərbaycan
hakimi M irzə Ömər Tey murun ölü m xəbərini alan kimi ö z ad ına xütbə o xutdurdu
və sikkə zərb etdirməklə imperiyanın təsirindən çıxmağa səy göstərdi. Ġmperiyanın
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bir ço x ərazilərində azadlıq hərəkatı geniĢləndi. Vəziyyətdən istifadə edən
ġirvanĢah Ġbrahim tabeçilikdən imtina etdi, tam müstəqillik qazandı. Tey murilər
ġirvanın müstəqilliyin i tanımalı oldular.
Azərbaycanda dövlət quruluĢu və i darə sistemi. Hərbi-feodal,
mütləq iyyət üsuli-idarəsindən ibarət olan Hü laku lar dövlətin in təsisi və köçəri
monqol-türk qəbilələrinin Azərbaycanda məskunlaĢması ictimai-siyasi həyatın bir
sıra sahələri ilə yanaĢı, ölkənin dövlət quruluĢuna, idarə sisteminə də təsir
göstərirdi. Monqol imperiyası mü kəmməl idarə sistemi, kargüzarlığı ilə seçilird i.
Monqollar Azərbaycana qərarlaĢmıĢ idarə sistemi ilə gəlmiĢdilər. Lakin onlar boĢ
səhralara və yaxud zəif inkiĢaf etmiĢ ölkəyə deyil, ict imai-iqtisadi, mənəvi və
mədəni cəhətdən xeyli inkiĢaf etmiĢ bir diyara gəlmiĢ, dünya miqyaslı yüksək
mədəniyyətə malik o lan xalqlarla qarĢılaĢ mıĢdılar.
Hülakulara (ümu miyyətlə, monqollara) məxsus olan dövlət quruluĢu və idarə
sistemi Azərbaycanda qərarlaĢmıĢ yerli dövlət quruluĢu və idarə sistemi ilə
çulğaĢmıĢdı. Ölkədə iki ənənəvi idarə sisteminin - yerli əhaliyə və köçəri monqollara
məxsus olan sistemlərin qarĢılıqlı təsiri nəticəsində tədricən vahid, təkmilləĢmiĢ,
inkiĢaf etmiĢ idarə sistemi meydana gəlmiĢdi. Monqollar hərbi sahədə öz
üstünlüklərini qoruyub saxlamıĢdılar, lakin mülki idarədə və maliyyə sistemində
yerlilərə məxsus cəhətlər üstünlüyə malik idi. Monqollar özləri ilə bir sıra hərbi,
mülki və s. anlayıĢlar da gətirmiĢdilər ki, onların bəzisi (bukavul, bəxĢi, yurdçi,
bəlarquçi və s.) vətəndaĢlıq hüququ qazanmıĢ, həmin dövrün yeni idarə sistemində
iĢlən miĢdir.
Hülakular dövlətində ölkənin ali orqanı qurultay hesab olunurdu. Qurultaylar öz
vəzifələrinə görə 2 yerə bölünürdü: Böyük qurultay və ümumiyyətlə qurultay (iclas).
Böyük qurultaylarda mühüm dövlət əhəmiyyəti kəsb edən məsələlər mü zakirə
olunurdu: elxanlar seçilir, vilayət hakimləri və mühüm dövlət məmurları təyin olunur,
hərbi, təsərrüfat planları, müharibə, sülh və dini məsələlər müzakirə olunur, dövlət
fərmanları təsdiq edilir, əyanlara mükafatlar və ya cəzalar verilirdi. Böyük qurultaylar
ildə bir dəfə çağırılırdı. Onlar 3 gündən 1 ay müddətinədək uzana bilirdi. Belə
məclislərdə bəzən iki min nümayəndə iĢtirak edirdi. Qurultayın iĢində iĢtirak etmək
məcburi idi. Müzakirə olunan məsələlər qurultay nümayəndələrinin əksər çoxluğunun
iĢtirakı Ģəraitində, səs üstünlüyü ilə həll o lunurdu. Adi qurultaylarda - iclaslarda
nisbətən az əhəmiyyətli cari məsələlərə baxılırdı.
Dövlətin baĢçısı elxan (və ya sultan) himayəsində olan ərazinin, əhalinin mütləq
hakimi idi və onun səlahiyyəti məhdudlaĢdırılmırdı. Hülaku lar taxt-tacına sahiblik
irsi idi. Adətən, atanı oğlu əvəz edirdi. Belə hallarda Hülakular sülaləsinin bütün
üzvləri öz razılığını bildirməli, həmin məsələ qurultayda həll olunmalı, yeni hökmdar
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tacqoyma mərasimini keçməli və Ali monqol xaqanlığı tərəfindən təsdiq olunmalı idi.
Əslində isə Hülakular səltənətinə sahib olmaq üçün aĢağıdakı üç yoldan istifadə
edilirdi: 1) yeni elxan qurultayda seçilirdi; 2) yeni elxan öz sələfinin vəsiyyətinə görə
təyin olunurdu; 3) yeni elxan zorla hakimiyyətə yiyələnirdi.
Hülakular dövlətin in adi idarə sis temində ikinci yeri naib əs -səltənət
(səltənət naibi) tuturdu. Naib əs -səltənət elxanın mərkəzdə olmad ığı məqamlarda
dövlətin idarəsi ilə məĢğul olur, qalan vaxtlarda isə ölkənin vəziyyəti, mühüm
xəbərləri barədə elxana məlu mat verir, onu gerçək Ģəraitlə tanıĢ edirdi.
Dövlətin idarə sistemində üçüncü yeri ölkənin baĢ əmiri - əmir ül-ü məra
tuturdu. Hərbi və inzibati bölgü bir-b irinə uyğunlaĢdırılmıĢdı: in zibati baxımdan
vilayət hesab olunan ərazi hərbi baxımdan ölkə adlan ırdı. Mərkəzi dövlət
aparatında hərbi-inzibati idarələri birləĢdirən orqan əmarət (əmirlik) adlanırdı və bu
orqan baĢ əmir tərəfindən idarə olunurdu. BaĢ əmir dövlətin dörd əsas əmirləri
sırasından seçilir və elxan tərəfindən təsdiq olunurdu. Əmarətə ö lkə əmirliyi, tümən
əmirliyi, min lik və yüzlü k əmirlikləri, yarğu (məhkəmə) əmirliy i, eləcə də ali hərbi
vəzifələr - inaq, bukavul, tavaçi, yasavul, bəlarquçi, bəxĢi və s. daxil idi. Ġnaqlar
hərbi məsləhətçilər id i. Bu kavullar divandan ayrılmıĢ ixracat ı və yürüĢlərdə əldə
edilmiĢ qənimət i hərbi hissələr arasında bölür, ordu hissələrinin təminatı ilə məĢğul
olurdular. Tavaçilər ü mu mi səfərbərliklə məĢğul olurdular. Yasavullar qoĢun
hissələrini döyüĢ meydanlarına aparıb onları döyüĢə hazır vəziyyətdə saxlamalı id i.
DüĢərgədə, yaylaq və qıĢlaqlarda hökmdarın və hərbi hissələrin yerləĢdiyi
məskənlər-yurdlar yurdçilər tərəfindən salınırdı. Bəlarquçi qoĢun hissələri
çəkildikdən sonra öz dəstəsi ilə döyüĢ meydanlarında, yurdlarda qalıb itkin düĢmüĢ,
azmıĢ adamları, mal-qaranı və əĢyaları toplayıb sahiblərinə çatdırmalı id i. Hərbi
kargüzarlıq bəxĢilər tərəfindən aparılırdı.
Elxan ilərin qoĢun təĢkilatında aĢağıdakı bölgü mövcud idi. Bütün ordu
tümənlərə (onminliklərə) ayrılırdı. Tü mən lərə on minbaĢılar baĢçılıq edird ilər.
Tümənlər minliklərə, minliklər yüzlü klərə, yüzlüklər isə onluqlara bölünürdü.
Minliklərə minbaĢılar, yüzlüklərə yüzbaĢılar, onluqlara onbaĢılar baĢçılıq ed ird ilər.
Ordu nəfərlərinin adları b ir-bir kitabda qeydə alınırdı. Azərbaycanda mülki idarə
divan sistemi üzrə aparılırdı. Mərkəzi dövlət aparatında 20-dən artıq divan mövcud
idi. Həmin bölgələrdə mühasibat iĢləri 7 dəftər əsasında həyata keçirilirdi.
Mərkəzi divanlar vəzirlər tərəfindən idarə olunurdu. Vəzirlər ölkənin
ümu mi iqtisadi vəziyyətini n izamlamalı, tənəzzül və inkiĢafın səbəblərin i
müəyyənləĢdirməli, maliyyə məsələlərini həll et məli və ilk növbədə, səltənətin,
Ģahzadələrin, onların ailə üzv lərinin təchizat ını təmin et məli id ilər. Vəzirlərin
xüsusi kö məkçiləri - müav inləri (naibi-vəzirət) vardı.
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Ġxt isaslı divanlar təsərrüfatın mü xtəlif sahələrini idarə ed irdilər, ölkənin baĢ
mustovfisi tərəfindən idarə o lunan istifa divanı dövlət gəlirlərinin
müəyyənləĢdirilməsi, toplan ması və xərclən məsi ü zrə ü mu mi mühasibat aparırdı.
Uluq bitikçi ölkənin əmlak rəisi sayılırd ı, dövlət sərvətlərinin cəmlən məsi və
xərclən məsinə cavabdeh idi. MünĢi əl-məmalik dövlət sənədlərinin tərtibi ilə
məĢğul olur və xarici dövlətlərlə əlaqələri tənzimləyirdi. Dövlət xəzinələri üç nəfər
tərəfindən idarə olunurdu: nazir dövlət xəzinəsinin məsrəflərinə, müĢrif xəzinənin
gəlirlərin in toplanmasma cavabdeh idi. Xazen (xəzinədar) isə xəzinənin varidatın ı
mühafizə edirdi. Ġsfəhsalar dövlətin təhlü kəsizliyin i təmin et məli, Ģəhərləri
qorumalı, asayiĢə, dövlət qanunlarının düzgün icrasına nəzarət et məli id i. Dövlət
arbitrajları (həkəm əl-məlalik) məhkəmə proseslərinə nəzarət edir, mübahisələrin
qanun çərçivəsində həll olun masına çalıĢırd ı. Bayrat divanı istifadəsiz qalmıĢ
torpaqların qeydə alınması və istifadə olunması, imarət divanı tikinti iĢləri, məsas
divanı sənətkarlıq iĢləri ilə məĢ ğul olurdu. Dövlət sikkəxanaların ın iĢi üçün xüsusi
rəis məsuliyyət daĢıyırdı. Ticarət iĢləri məlik ət-tüccarın ixt iyarında id i. Ölkədə
rabitə iĢləri yam sistemi ü zrə aparılırd ı. Əsas yollarda hər 3 fərsəxdən bir (təxminən
20 kilo metr) dayanacaqlar (yamlar) təĢkil olun muĢdu. Rabitə iĢləri bir yandan
digərinə ötürülmə vasitəsilə həyata keçirilirdi.
Dövlətin ərazisi vilayətlərə, onlar isə öz növbəsində tümənlərə bölün müĢdü.
Tümən hərbi və in zibati bölgü baxımından eyni ərazini əhatə edirdi. Azərbaycan
müstəqil v ilayət kimi 9 tü mənə ayrılmıĢdı və onların hər b iri ölkənin iri
Ģəhərlərindən birinin adı ilə, məsələn, Təbriz tüməni, Ərdəbil tü məni, Naxçıvan
tüməni və s. adlan ırd ı.
Vilayətlərin idarəsi hakimlərə həvalə olun muĢdu. Vilayət və Ģəhərlərdə
hərbi caniĢinlər də mövcud idi. Vilayətlər mərkəzi dövlət idarəsi sistemi
çərçivəsində idarə olunurdu. Mərkəzi dövlət aparatındakı bütün divanlar vilayətlər,
daha sonra isə Ģəhərlər üzrə Ģaxə lənird i. Vilayət və Ģəhərlərdə hakim, hərbi can iĢin,
vəzir, qazı, müstovfı, bitikçi, nazir, müĢrif, isfəhsalar və s. kimi mərkəzi orqanların
nümayəndələri ilə yanaĢı, mütəsərrif, Ģəhnə, qələmi, müqənnən, müəddil, mühəssil
kimi vəzifəli məmu rlar mövcud id i.
Vilayətlərdəki dövlət və səltənət torpaqlarının idarəsi müqatiəyə (icarəyə)
verilirdi. Ġcarədarlar (mütəsərrif) adətən, 3 il müddətinə təyin olunurdular. ġəhnələr
vilayətdə və Ģəhərdə asayiĢi qoruyurdular. Qələmi mərkəzi dövlət aparatındakı uluq
bitikçi vəzifəsinə uyğun idi. Müqənnən vilayətlər ü zrə dövlət torpaqlarının həcmini
müəyyənləĢdirir və bu barədə xüsusi kitablar - "Qaunnamə" lər tərtib edird i. Kənd
yerlərində bu iĢi mütəlliqan adlı məmurlar görürdülər. Mühəssillər yerlərdə dövlət
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vergilərin in toplanılması və mərkəzi divana təhvili ilə məĢğul olurdular. Gənclərin
idarəsi iĢi kənd rəislərinə həvalə edilmiĢdi.
Ölkənin dini iĢlərinin idarəsi baĢ ruhani təĢkilat ının sərəncamında idi. Bu
təĢkilata elxanın xüsusi fərman ına əsasən təyin olunan qazı əl-qü zzat (qazılar
qazısı) baĢçılıq edird i. Mərkəzi din i təĢ kilatda dörd aparıcı qazı mövcud idi.
Onların hər biri islamın ən ço x seçilən təriqətlərindən birini (Ģafeiləri, malikiləri,
hənəfiləri və hənbəliləri) təmsil edirdi. Qazı əl-qüzzat həmin qazıların tərkibindən
seçilirdi. Dövlətin baĢ qazısı dini mühakimələrin aparılması, beyt əl-malın
(xəzinənin) mühafizəsi, vəqf gəlirlərinin toplanılması və məsrəfı üzərində nəzarəti,
kəbin kəsilməsi, ölkədə islamın in kiĢafı və s. vəzifələri yerinə yetirirdi.
Vilayət və Ģəhərlərdə vilayət və Ģəhər qazıları mövcud idi. Nahiyə və kənd
qazıları mühakimə iĢlərinə baxmaq hüququna malik deyildilər. Ġcma halında
yaĢayan qəbilə, tayfa və ya qrupların xüsusi qazılan (qaziye xeyl -xane) vard ı.
Müsəlman əhlindən zəkat ın toplanılmasına zəkat amili, qeyri-müsəlmanlardan
cizyə toplanılmasına cizyə mütəsərrifi cavabdeh idi. Ehtisab təĢkilatı və onun
baĢçısı mühtəsib təqribən Ģəhərin bütün ictimai-iqtisadi, mədəni və mənəvi
həyatına nəzarət edirdi.
Dövlətin mərkəzi din i təĢkilatında vəqf divanı mövcud idi. Vəqflər dövlət
vəqfləri və seyid vəqfləri olmaq la iki yerə bölünürdü. Dövlət vəqfləri qazı əlqüzzat ın nəqibi tərəfindən, seyid vəqfləri isə seyidlərin baĢ nəqibi (nəqib ən nüqabai sadat) tərəfindən idarə olunurdu. Ayrı-ayrı vəqflər mütəvəllilərin
ixt iyarında idi. Vəq fin əmlakı beyt əlmal adlanan xəzinələrdə saxlan ılırd ı.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda Yarğu və ġəriət məhkəmələri fəaliyyət
göstərirdi. Əslində onlar dövlətin vahid məh kəmə sisteminin mü xtəlif qolları idi.
Hər iki məhkəmənin sədrləri elxan tərəfindən təyin olunurdu. Yarğu məhkəmələri
Çingiz xanın " Yasa"sının tələblərinə əsasən mühakimə aparır və monqol-türk
qəbilələrinə məxsus Ģəxslər arasında baĢ vermiĢ mübahisələri həll edirdi.
Monqollarla yerli əhali arasındakı mübahisələrə də Yarğu məhkəmələrində
baxılırdı. Yarğu məh kəmələrində elxan müstəsna səlahiyyətə malik idi və hər bir
məsələni ö z iradəsinə uyğun surətdə müstəqil həll edə bilərdi. Mühüm dövlət
əhəmiyyəti kəsb edən məsələlərə qurultayda baxılırdı və belə hallarda elxan baĢ
hakim mövqeyində dururdu. Hərbi bölmələrdə mühaki mə iĢlərinə baĢ əmir, tü mən
əmiri və yarquçilər baxırdılar. Məhkəmələrdə isfəhsalar, Ģəhnə və b. məmurlar
iĢtirak edirdilər. Məhkəmələrin qərarları yu xarı məqamlar, mühüm hallarda isə
elxan ın özü tərəfindən təsdiq olunmalı id i.
Yerli əhaliyə aid olan mübahisələrə Ģəriət qanunlarına əsaslanan qəza
məh kəmələrində baxılırdı. Məhkəmə prosesi beĢ mərhələdən keçird i: məh kəməyə
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müraciət, müqəssirin məhkəməyə cəlb olun ması, tərəflər üçün vəkillərin
müəyyənləĢdirilməsi, istintaq və üzləĢdirmə, məh kəmə hökmünün çıxarılması.
ġəriət məh kəmələrində kargüzarlıq iĢləri dar ül-qəza adlanan orqanda aparılırdı.
Katibin baĢçılıq etdiyi bu orqanda əmin (nəzarətçi), müvərrix (salnaməçimühafizəçi), müd ir (müstəntiq), vəkil və b. məmurlar çalıĢırd ılar. ġəriət
məh kəmələri müzalim d ivanında, ədliyyə idarələrində (dar ül-ədl), mədrəsələrdə və
bu məqsədlə tikilmiĢ xüsusi binalarda keçirilird i. Məscidlərdə məhkəmələr
keçirmək qadağan idi. Dini məh kəmələr öz fəaliyyətlərində müstəqil olub, yaln ız
baĢ qazıya və elxanın ö zünə tabe idi. Yarğu əmirlərin in Ģəriət məh kəmələrinin iĢinə
qarıĢması qanunla qadağan olunmuĢdu.
II FƏSĠL
XIII-XIV ƏSRLƏ RDƏ AZƏ RBAYCANDA
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ QURULUġ
Monqol iĢğallarının viranedici nəticələri. Monqol iĢğalı Azərbaycanın
iqtisadiyyatına çox ağır zərbə vurdu. Əhalinin kütləvi Ģəkildə məhv edilməsi
monqol qoĢunlarının ilk yürüĢlərinin nəticəsi idi. Monqol yürüĢləri, iĢğalları ort a
əsrlər ərzində görünməmiĢ terror və zü lm sisteminin tərkib hissəsi olmuĢdur. Xeyli
maddi dəyəri və insan ehtiyatını özündə cəmləĢdirmiĢ iri t icarət-sənətkarlıq
mərkəzləri - Ģəhərlər monqol qoĢunlarının baĢlıca hücum hədəfləri id i.
Monqolların birinci və ikinci yürüĢləri nəticəsində Ərdəbil, Bey ləqan,
Marağa, Gəncə, ġamaxı, Na xçıvan, Xoy, Səlmas, Sərab, ġəmkir, Kağəzkonan,
Bərdə, Ucan və Qəzv in Ģəhərləri daha böyük dağıntılara məru z qald ı. Yalnız
Qəzv in Ģəhərində 40 minədək insan qətlə yetirildi.
Ərdəbil və Beyləqan Ģəhərləri 7-8 il ərzində əhalidən məhru m o lmuĢ, viran
edilmiĢ vəziyyətdə qaldı. Bu Ģəhərlər XarəzmĢah Cə laləddin in dövründə qismən
bərpa edildi. Lakin 1257-ci ildə Beyləqan Hülaku xanın ço xsaylı qoĢunları
tərəfindən mühasirə olundu. 3 aylıq mühasirədən sonra Ģəhər ələ keçirildi və yerlə
yeksan edildi.
XIII əsrin 60-cı illərindən XIV əsrin 50-ci illərinədək Azərbaycanın
(xüsusilə ġirvanın ) ərazisi Hü laku qoĢunları ilə Qızıl Orda hərbi qüvvələri arasında
geniĢ miqyaslı müharibə meydanına çevrilmiĢ, ölkənin iqtisadiyyatına əsaslı zərbə
dəymiĢdi.
Monqol yürüĢləri Azərbaycanda mövcud olmuĢ süni suvarma Ģəbəkəsini
xeyli dərəcədə sarsıt mıĢdı. ġərq ölkələrin in əksəriyyətində olduğu kimi,
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Azərbaycanda da süni suvarma ölkənin kənd təsərrüfatı üçün həlledici əhəmiyyətə
malik id i.
Buna görə də su bəndlərinin və d igər suvarma qurğuların ın dağıdılması, bu
qurğuları bərpa edə biləcək can lı qüvvələrin kəskin surətdə azalması kənd
təsərrüfatının tənəzzülünə, əkinçilik məhsulları istehsalının bir neçə dəfə
azalmasına səbəb olmuĢdu. XIII əsrin sonlarında Azərbaycanda əkin üçün yararlı
olan torpaqlann yalnız 10 faizi becərilirdi.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda köçəri maldarlıqla məĢğul olan əhalinin
sayı gəlmə türk-monqol tayfaları hesabına kəskin Ģəkildə art mıĢdı. Köçəri
maldarlığ ın art ması ö lkən in mü xtəlif vilayətlərində əkinçiliyin tərəqqisinə
maneçilik törədird i. Köçəri maldarlar ço x za man Azərbaycanın oturaq əkinçi
əhalisinə qarĢı talançı yürüĢlər təĢ kil edirdilər. Ġlk dövrdə iĢğalçıların tətbiq
etdikləri qeyri-müəyyən vergi və mükəlləfiyyətlər sistemi, hökm sürən özbaĢınalıq
Ģəhərlərin iqtisadi in kiĢafı prosesində, əkinçiliyin tərəqqisində ciddi əngələ
çevrilmiĢdi. Fəzlu llah RəĢidəddin qeyd edirdi ki, "bu sui-istifadə hallarının art ması
nəticəsində vilayətlərdəki rəiyyətin bir hissəsi ölkəni tərk et miĢ, baĢqa ölkələrdə
məskunlaĢ mıĢ, Ģəhər və kəndlər boĢalmıĢdı".
Göstərilən əlveriĢsiz ictimai-iqtisadi və siyasi amillərin məcmusu vaxtilə iri
ticarət-sənətkarlıq mərkəzləri kimi tanın mıĢ Ģəhərlərin aqrarlaĢmasına, tənəzzülünə
səbəb olmuĢdu. Beyləqan, Kağəzkonan, ġiz, Bəcirəvan, Xalxal və Miyanə Ģəhərləri
kəndlərə çevrilmiĢdi.
Ölkənin ict imai həyatında quldarlığ ın müvəqqəti dirçəliĢi monqol iĢğalın ın
mürtəce nəticələrindən biri idi. Əsir alın mıĢ sənətkarlar və kəndlilər quldarlığın
əsas mənbəyi olmuĢdu. Fərdi feodal karxanalarında və xəzinəyə məxsus
emalat xanalarda, kənd təsərrüfatında qul əməyindən geniĢ istifadə edilird i.
Məsələn, yalnız Fəzlullah RəĢidəddinin Təbriz yaxınlığındakı iki bağında 1200 qul
iĢləyird i. Fəzlullah RəĢidəddinə məxsus olan Rəbi-RəĢididə 5 kəndin əsası
qoyulmuĢdu və bu kəndlərdə 80 qu l istismar ed ilirdi.
Azərbaycanda monqol iĢğalının ağırlığ ını müəyyən qədər azaldan amillər də
mövcud idi. Bəzi Ģəhərlər (Təbriz, Bakı və s.), dağlıq və dağətəyi ərazilərin bir
hissəsi monqol yürüĢlərinə, iĢğalına, talanına məru z qalmamıĢdı. Təbriz Ģəhəri
monqol mənĢəli Elxanilər dövlətinin paytaxtına çevrilmiĢ, ictimai-iqtisadi, mədəni
inkiĢafın yüksək mərhələsinə çatmıĢdı. Təbrizdə monqol feodalları yerli dövlət
ənənələrinin təsiri altına düĢmüĢdülər.
XIII əsrin sonu - XIV əsrin əvvəllərində Qazan xan islahat keçird i,
müəyyən olunmuĢ vergi sistemi tətbiq edildi. Hülakular dövləti kimi iri bir siyasi
vahidin yaranması xey li dərəcədə mütərəqqi prosesin güclənməsinə səbəb oldu,
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vahid dövlət hüdudundakı ölkələrin mədəni baxımdan qarĢılıqlı təsirinə, tranzit
ticarətin inkiĢafına əlveriĢli Ģərait yaratdı.
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasi bətlər. Monqol yürüĢlərinədək o lan
dövrdə Azərbaycan Ön Asiyanın inkiĢaf etmiĢ əkinçilik ölkələrindən biri olmuĢdur.
Kəndlilər ö lkə əhalisinin əksəriyyətin i təĢkil edirdilər. Əkinçilik və maldarlıq
kəndlilərin baĢlıca məĢğuliyyəti id i. Qoyunçuluq və atçılıq maldarlığın əsas
sahələrini təĢkil ed irdi. Muğan, ġirvan, Urmiya, UĢnu, Kür və Araz çayları
arasındakı ərazilərdə maldarlıq üçün əlveriĢli otlaqlar var id i.
Monqol iĢğallarına qədərki dövrdə əkinçiliy in inkiĢafı sıx suvarma
Ģəbəkəsinə əsaslanırdı. Suvarmanın çay ların, kəhrizlərin və quyuların su
ehtiyatlarına əsaslanan üç növü mövcud idi. Araz və Kür çayları arasındakı ərazidə
çay suvarma növündən geniĢ surətdə istifadə edilirdi. Vergilərin məb ləğinin dəqiq
müəyyən olunması, vergi sahəsində bəzi gü zəĢtlər əkinçiliy in d irçəlməsi üçün
müəyyən Ģərait yaratdı. Əkinçiliyin yüksəliĢi prosesi ilk növbədə suvarma
Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsindən sonra baĢlandı. Suvarma Ģəbəkəsinin bərpası və
inkiĢafı isə külli miqdarda xərc tələb edirdi. Təbriz və onun ətrafında suvarma
Ģəbəkəsi xey li geniĢləndirild i. XIV əsrin əvvəllərində bu bölgədə Acıçaydan
çəkilmiĢ kanallardan baĢqa 900 kəhriz vardı. Suyun əsas hissəsi əkinçiliyin
ehtiyacların ın ödənilməsinə yönəldilmiĢdi. Lakin mövcud olan su ehtiyatı zəruri
tələbatı ödəmird i. Kür-Araz ovalığ ı suvarma Ģəbəkəsinin bir hissəsi bərpa
olunmuĢdu. Qədim əkinçilik mədəniyyəti bölgəsi olan GuĢtəsfidə mənbəyini Kür
və Araz çaylarından alan kanallar inĢa edilmiĢdi. Bu kanalla rın ətrafında bir sıra
kəndlər yaran mıĢdı. Azərbaycanın Urmiya, UĢnu, Mərənd, Marağa, Bəcirəvan,
Xoy və s. vilayətlərində də çay, quyu və bulaq sularına əsaslanan suvarma
sistemləri bərpa o lundu.
Taxılçılıq əkinçiliy in əsas sahəsi idi. Buğda və darı əkilmiĢ sahələr ölkənin
bütün vilayətlərin i əhatə edirdi. Təbriz, Marağa, Ərdəbil, Kür və Araz çayları
arasındakı ərazi, xüsusilə Beyləqan bölgəsi, GuĢtəsfi, TalıĢ vilayətlərində çəltik
əkilmiĢ sahələr vardı.
Texniki bitkilər arasında daha mühümü və geniĢ yayılmıĢı pamb ıq id i.
Pambıqçılıq Naxçıvan, Azad, Beyləqan, Marağa, Kəhran, Mərənd, Dizmar,
Deh xarkan, Neylan vilayətlərində, Kür çayının aĢağı axarında yerləĢən bölgələrdə
inkiĢaf et miĢdi.
Bağçılıq əkinçiliyin əsas sahələrindən biri idi. Bağlarda mü xtə lif növ
meyvələr - alma, armud, ü zü m, ərik, Ģaftalı, heyva, tut, albalı, gilənar, badam,
limon, zeytun və s. becərilirdi.
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Təbriz, Xoy, Naxçıvan, Marağa, Bərdə, Zünuz, Tasuc, MeĢkin, Ordubad,
Azad, Xoy, Səlmas, Deh xarkan, Ley lan vilayətləri mühü m bağçılıq və üzü mçü lük
bölgələri idi. Azad bölgəsində hazırlan mıĢ Ģərablar geniĢ Ģöhrət qazanmıĢdı. Paxlalı
bitkilərin, tərəvəzin mü xtəlif növləri becərilird i. Ən yaxĢı paxlalı bit ki növləri
Təbriz bölgəsində əkilird i. Təqribən 580 hektar sahədə yemiĢ becərilird i.
Qarabağda və ġirvanda qarpız əkilən sahələr xeyli geniĢlən miĢdi.
Əkinçilik məhsulları istehsahlın mühü m hissəsinin Ģəhərətrafı kənd
bölgələrində mərkəzləĢməsi Ģəhər əhalisinin tələbatından doğmuĢdu. Əkinçilik
məhsulları (ilk növbədə texn iki b itkilər) əmtəə mübadiləsinə cəlb ed ilmiĢdi. Lakin
ölkənin Ģəhərlərdən uzaq olan vilayətlərində natural təsərrüfat hökm sürməkdə id i.
XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatında baĢ vermiĢ nisbi
yüksəliĢə baxmayaraq, kənd təsərrüfatı istehsalının həcmi XIII əsrin əvvəllərindəki
səviyyəyə çatmadı. Bir ço x v ilayət və bölgələrdə kənd təsərrüfatından əldə olunan
gəlirlər təxminən 8-10 dəfə azalmıĢdı.
Maldarlıq iki formada in kiĢaf edird i. Köçəri maldarlar Muğanın, Arranın və
Cənubi Azərbaycanın çöl bölgələrində qıĢlayır, yazda və yayda isə dağlıq ərazilərə
köçürdülər. Tarixçi Ən-Nəsəvinin məlu mat ına görə, "ən təhlükəli Ģəraitdə
Beyləqan yaxınlığ ında mövcud olan bir körpünün üzərindən saysız-hesabsız qoyun
sürüləri keçirilmiĢdi".
Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının yeganə sahəsi idi ki, monqol iĢğalları
dövründə geniĢ surətdə inkiĢaf etmiĢdi. Lakin heyvandarlığın inkiĢafı, ekstensiv
köçəri maldarlığın tərəqqisi türk-monqol mənĢəli köçəri tayfaların miqrasiyası ilə
əlaqədar idi. Qoyunçuluq, atçılıq, iĢ heyvanların ın yetiĢdirilməs i heyvandarlığın
mühü m sahələri olmuĢdur. Ġri feodallar yüz min lərlə qoyuna, on minlərlə ata ma lik
idi. Daxili və xarici bazarlarda ticarət obyektinə çevrilmiĢ Azərbaycan atları xüsusi
Ģöhrət qazanmıĢdı. Marko Polo yazırdı ki, "burada xey li əla at vardır, bu atlar
Hindistana satılmaq üçün aparılır, onlar ço x bahadır".
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda, eləcə də Yaxın və Orta ġərq ölkələrində
torpaq mülkiyyətinin əvvəllər mövcud olmuĢ aĢağıdakı formaları vardı: 1) dövlət
torpaqları - divani; 2) hakim sülaləyə məxsus olan torpaq mülkləri - xassə,
Hülakular dövründə isə incu və yaxud xass incu; 3) mülklər; 4) d ini idarələrə və
xeyriyyə təĢkilatlarına məxsus olan vəqf torpaqları; 5) iqta torpaqları (dövlətə
qulluq müqabilində verilmiĢ, ço x zaman irsi səciyyə daĢıyan torpaq sahələri); 6)
camaat - icma torpaqları.
Ġlk monqol yürüĢləri q ısamüddətli kəĢfiyyat xarakteri daĢımıĢ, A zərbaycanın
aqrar münasibətləri sisteminə əsaslı surətdə təsir etməmiĢdi. Atabəylər dövlətinin
süqutundan və monqol iĢğalından sonra vəziyyət xey li dəyiĢdi. Divan və xassə
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torpaqları Hülakular dövlətinin hakim sülaləsinin ixt iyarına keçdi. Beyləqan və
Ərdəbil bölgələrində geniĢ torpaq sahələri bu sülalənin əlində cəmlən miĢ di. Cənubi
Azərbaycan ərazisində (Səlmas, Urmiya, Xoy vilayətlərində) geniĢ torpaq mülkləri
iqta hüququnda xırda və orta feodallara verildi. Arran ərazisində (Bey ləqan, Bərdə,
ġəmkir və s.) də bir çox feodallara iqta hüququnda torpaq sahələri bağıĢlanmıĢdı.
Hülakular dövründə mövcud olan torpaq fondu əsasən hakim sülalənin və monqoltürk mənĢəli hərbi-köçəri əyanlar arasında bölüĢdürüldü. Muğanda keçirilmiĢ
qurultayın qərarına əsasən Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda olan torpaq
sahələri 110 əyan arasında paylanmıĢdı. Yerli feodalların b ir hissəsi hərbi
toqquĢmaların gediĢində məhv edildi, digər hissəsi isə torpağa sahib olmaq
hüququndan məhrum olundu. Ölkədə mövcud olan torpaq fondunun yalnız cü zi b ir
hissəsi yerli əyanların əlində qaldı.
Qazan xanın islahatından sonra torpaq mülklərinin bölüĢdürülməsində
dəyiĢikliklər baĢ verdi. 1303-cü ildə hərbi xid mət et miĢ monqollara dövlət
fondundan torpaq paylanması haqqında fərman verilmiĢdi. Ġqta torpaqların ın
paylanması monqol qoĢununun strukturuna uyğun gəlirdi. Ġqta torpaqların ın
satılması qadağan edildisə də, onlar gerçəkdə irsi səciyyə daĢıyırdı. Bu torpaqlardan
əldə olunan vergilər iqta sahibinə, iqtadara məxsus idi. Ġqta mülkləri iri qoĢun
vahidləri üçün nəzərdə tutulmuĢ böyük torpaq sahələrinə ayrılırd ı. Hülakular
dövlətinin metropoliyası o lan Azərbaycanda daha çox iqtalar paylan mıĢdı. ġirvanda
geniĢ torpaq sahələri, MeĢkin və GuĢtəsfı bölgələri bütövlüklə feodallara iqta
hüququnda verilmiĢdi.
Qazan xanın islahatından sonra dövlət torpaq fondu hesabına mülk və vəqf
torpaqlarının art ması prosesi sürətləndi. XIV əsrin birinci yarısında iri feodalların
əlində geniĢ torpaq sahələrinin cəmləĢ məsi prosesi gücləndi. BoĢ qalmıĢ sahələrin
istifadəsi və abadlaĢdırılması bu iĢdə az ro l oynamad ı. Lakin bu proses əsasən xırda
torpaq mülkiyyətçilərinin iflası hesabına gedirdi.
Monqol iĢğalları dövründə azad kəndlilərin torpağa təhkim edilməsi prosesi
gücləndi. Qazan xanın 1303-cü ildə verdiyi fərmana əsasən torpaq mülkiyyətçiləri
yaĢayıĢ yerindən qaçmıĢ kəndliləri 30 il ərzində geri qaytara bilərd ilər. Torpaq
sahiblərinə baĢqa sahibkarın mü lkündən qaçmıĢ kəndlini qəbul et mək qadağan
olunmuĢdu. Bu, Azərbaycanda (eləcə də ġərqdə) kəndlilərin torpaq sahibinə deyil,
torpağa təhkim olun ması haqqında ilk hüquqi sənəd idi.
Monqol iĢğalı dövründə kənd icmaları da dövlətdən asılı vəziyyətə
salmmıĢdı.
Vergi və mükəlləfiyyətlər. XIII əsrin 30-50-ci illərində monqolların tətbiq
etdiyi ağır vergi siyasəti ölkə iqtisadiyyatma yeni zərbə vurdu. Monqol
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hökmdarları vergilərin yığılmasında istifadə olunan üsulların, zorakı tədbirlərin
faydasızlığına əmin olduqdan sonra vergi sistemində müəyyən qayda yaratmağa
cəhd etdilər. 1254-cü ildə Munke xanın sərəncamı ilə bütün Monqol imperiyası
hüdudlarında əhalin in ümu mi siyahıyaalın ması keçirild i. Gəncəli Kirakos yazırdı:
"Qadınlar istisna olunmaqla, on yaĢına çatmıĢ bütün adamları siyahıya alırdılar.
Əhalidən müəyyən olunmuĢ həddən artıq olan vergiləri amansızlıq la tələb ed irdilər,
xalq dilənçi vəziyyətinə düĢ müĢdü. Verg i yığanlar əhaliyə görünməmiĢ əzab və
iĢgəncələr verirdilər".
XIII əsrin 50-ci illərin in sonlarında təĢəkkül tap mıĢ Hülakular (Elxanilər)
dövlətində monqol caniĢin lərinin hakimiyyəti dövründəki vergi sistemin in qaydaya
salın ması, mərkəzləĢdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi üçün bir sıra tədbirlər həyata
keçirildi. Elxanilər yerli in zibati vergi sisteminin ənənələrin i əsasən saxlamağa, bu
sistemi Çingiz xan dövründən miras qalmıĢ "Ulu Yasa"nın geridə qalmıĢ feodalpatriarxal qaydaları ilə u zlaĢdırmağa çalıĢırdılar.
XIII-XIV əsrlərin mənbələrindən məlu m olur ki, bu dövrdə zəhmətkeĢ
əhalidən dövlət və feodalların mənafeyinə 45 adda mü xtəlif vergi və mükəlləfiyyət
tələb edilird i.
Ġstifadə olunan torpağın müqabilində alınan baĢlıca vergi xərac idi.
Atabəylər dövləti dövründə bu vergini ödəmək əhali üçün həllo lunmaz problem
deyildi: " xərac vergisi becərilən əkin sahələrin in, bağların müqabilində ödənilməli
idi. Məhsulsuzluq Ģəraitində bu vergi tələb olun murdu. Alınan xərac məhsuldar
mü lk torpaqlarından əldə olunan məhsulun 10 və yaxud 5 faizini təĢkil ed ird i".
Monqol hökmdarlığı dövrü (XIV əs rin əvvəlləri istisna olunmaqla)
vergilərin (habelə xəracın) a rtımı təmayülü ilə səciyyəvi olmuĢdur. Hətta rəsmi
sənədlərdə qeydə alınmıĢ məlu mat lardan aydın olur ki, xərac vergisi məhsulun 6070 faizini, əlavələrlə isə 70-80 faizini təĢkil etməyə baĢlamıĢdı. Lakin vergiyığanlar
və vergilərin yığılması iĢini icarəyə götürmüĢ Ģəxslər əhalidən müəyyən edilmiĢ
həddən artıq məhsul qoparmağa can atırdılar. Xərac ildə iki dəfə y ığılırdı: ilin
əvvəlində (Novruzda) bu vergi əsasən pulla, məhsul yığımı dövründə isə pul və
məhsulla ödənilirdi.
Vergin in kəmiyyəti becərilən torpağın sahəsinə müvafiq idi. Divan
torpaqlarından xəracın yığ ılması iĢi ayrı-ayrı feodalların icarəsinə verilird i. Yığ ılan
xəracın 1/ 3 hissəsi xəzinəyə daxil edilir, 1/3 isə icarədarın xeyrinə gedird i.
Monqol iĢğalçılarının tətbiq etdiyi ağır vergilərdən biri də qopçur (monqol
dilində "otlaq" mənasına gəlir) idi. Bu vergini əvvəllər köçəri maldarlar ödəyirdilər
(hər 100 baĢ mal-qaradan 1 baĢ heyvan alınırdı). Tədricən qopçur can vergisinə
çevrilərək Ģəhər və kəndlərin oturaq əhalisinə də Ģamil ed ild i. Qopçurun tətbiq
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edilməsi müsəlman hüququna (Ģəriətə) zidd idi. ġəriətə görə, can vergisi ya lnız
müsəlman olmayan əhalidən alına bilərd i. Qazan xan ın hakimiyyəti dövründəki
qopçurun nə dərəcədə ağır vergi olduğunu Fəzlu llah RəĢidəddinin bu
məlu matından anlamaq mü mkündür: "Bu vilayətləri hakimlərin icarəsinə verirdilər,
həmin hakimlərə yardım et mək üçün zəruri sayda xid mətçilər verilirdi... Bu cür
hakimlər hər il rə iyyətdən 10, bəzi hallarda isə 20-30 qopçur məbləğ ində vergi
yığırd ılar, toplanmıĢ verginin xeyli hissəsi hakimlərin, vergiyığanların əlində
cəmlənirdi".
Qazan xanın islahatı qopçur vergisinin yığ ılmasında müəyyən dönüĢ yaratdı,
vergi məbləğ inin özbaĢına artırılması qadağan olundu. Lakin bu islahata
baxmayaraq, qopçur ağır verg i olaraq qalmaqda idi.
Çingiz xanın dövründən etibarən Ģəhər sənətkarlarından, ticarətdən alınan
vergilər tamğa istilahı ilə qeyd edilirdi. Tamğa vergisi pulla ödənilirdi və onun
məb ləği ço x yüksək idi. Tamğan ın iki növü mövcud olmuĢdu: böyük və kiç ik
tamğa. Böyük tamğa Ģəhər darvazalarında, gömrü kxanalarda, məhsulların Ģəhərlərə
gətirildiy i zaman alın ırdı. Verg iyığanlar böyük məbləğ təĢkil edən bu verginin
ədalətliliyini təsdiq etmək üçün iri tərəzilərdən istifadə edirdilər. Kiçik tamğa
vergisi isə bazarlarda, məhsulların satıĢı zamanı ödənilirdi. Tamğa Elxanilər
xəzinəsinin zənginliyin i təmin et miĢ ən sabit vergi olmuĢdur. XIII əsrin sonlarında
yalnız Təbriz Ģəhərindən əldə olunan tamğanın məbləği 80 tü mənə çatmıĢdı və
Hülaku dövləti xə zinəsinin gəlirlərinin 5 faizin i təĢkil edird i. XIV əsrin
əvvəllərində də, Qazan xan ın islahatlarına uyğun surətdə, Ģəhər həyatının
dirçəld ilməsi məqsədilə bəzi Ģəhərlərdə tamğa vergisi müvəqqəti olaraq ləğv
edilmiĢ, digər Ģəhərlərdə isə 50 faiz azaldılmıĢdı. Lakin t icarətin və sənətkarlığ ın
inkiĢafı sayəsində tamğanın ümumi həcmi nəinki azaldı, əksinə, bu məbləğ artmağa
baĢladı. Məsələn, 1340-cı ildə Təbrizdə yığ ılmıĢ tamğa verg isinin ü mu mi məbləği
87 tümən 5000 d inar olmuĢdur.
Əvvəllər olduğu kimi, bu dövrdə də ticarət karvanlarından yol haqqı - bac
alın ırd ı. Bac Ģəhər darvazalarının yanında, körpülərdə ödənilird i. Bu iĢlə xüsusi
gömrükxana məmu rlanrı məĢğul olurdular. Bac əsasən baĢqa Ģəhərlərdə satılmaq
üçün nəzərdə tutulmuĢ məhsulların müqabilində alınırdı. Əgər əmtəə Ģəhər
bazarına satıĢ üçün gətirilirdisə, onun əvəzində tamğa vergisi ödənilməli idi. Bac
yığımının ən iri gömrük məntəqələrindən biri Araz çayı ü zərində olan Xudafərin
körpüsü olmuĢdur.
Dövlət aparatının ayrı-ay rı zü mrələrinin maddi cəhətdən təmin o lunması
üçün Ģəhər və kənd əhalisindən mü xtəlif vergilər alınırdı. Orta əsr mənbələrində bu
vergilərin məcmusu ixracat istilah ı ilə qeyd edilmiĢdir.
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Ordu hissələrinin, hərb i məmu rların, elçilərin ərzaqla, heyvanla, ələflə
təchizini ehtiva edən mü xtəlif verg i və mü kəlləfiyyətlər sis temi də mövcud idi.
Sabit olmayan ictimai-siyasi, iqtisadi Ģəraitdə bu cür vergi və mükəlləfiyyətlər
sistemi zəhmətkeĢləri xüsusilə incidirdi. Müxtəlif təyinatlı, təcili xərcləri ödəmək
məqsədilə dövlət və feodallar tərəfindən alınan avariz də əhalini müflisləĢdirən
vergilərdən biri idi.
Poçt xidmətinin ehtiyaclarını ödəmək üçün kəndlilər xüsusi mükəlləfiyyət
daĢıyırdılar: onlar rabitə məntəqələrini at, ulaq, qatır və digər nəqliyyat vasitələri ilə
təmin etməli idi. Kəndlilər, Ģəhər əhalisi hərbi məmurları, elçiləri, əmirləri və digər
yüksək rütbəli Ģəxsləri (onları müĢayiət edənlərlə birlikdə) qonaq saxlamağa məcbur
edilird ilər.
Qazan xan dövründə poçtla əlaqədar olan mükəlləfiyyətlər ləğv edildi və bu
tədbir Azərbaycanda, eləcə də qonĢu ölkələrdə iqtisadi inkiĢafa müəyyən təkan verdi.
Lakin XIV əsrin 40-cı illərində bu mükəlləfiyyət yenidən adi gerçəkliyə çevrild i.
Bağlardan xüsusi xərac alınırdı. Bu xərac bağbaĢı (farsdilli mənbələrdə
"bağĢomare") adlanırdı. Hökmdara, hakimlərə, əyanlara verilməli peĢkəĢ və hədiyyələrin
müəyyən toplusu da mövcud olmuĢ dur. Həmin peĢkəĢ və hədiyyələr ali Ģəxslərə onların
müəyyən məkana gəliĢi, mü xtəlif dini və mülki bayramlarda iĢtirakı münasibətilə
təqdim ed ilirdi.
Tərx adlanan mükəlləfiyyət əhali üçün ağır idi. Bu mükəlləfiyyətə əsasən əhali
dövlət anbarlarında yığılıb qalmıĢ izafı kənd təsərrüfatı məhsullarını bazar
qiymətlərindən yüksək qiymətə almalı o lurdu. Tərx mükəlləfiyyəti dövlətə və
feodallara kənd təsərrüfatı məhsullarını, sənətkarlıq məmulatını bazar qiy mətlərindən
aĢağı qiymətə almaq imkanı da yarat mıĢdı.
XIIl-XIV əsrlərdə Azərbaycan əhalisi vergi və mükəlləfiyyətlərin dəhĢətli
ağırlığı altında əziyyət çəkmiĢdir. Vergilərin yığılması prosesində mövcud olan
özbaĢınalıqlar bu zülmü daha dözülməz edirdi. Həyat Ģəraitinin ağırlaĢması
zəhmətkeĢlərin kütləvi Ģəkildə yaĢayıĢ yerlərini tərk etməsinə səbəb oldu. Qazan xan
dövründə vergi ağırlığının nisbətən azaldılması, iqtisadiyyatın müəyyən qədər
yüksəliĢi ümumi tənəzzül təmayülünü aradan qaldırmadı. Məsələn, Naxçıvan, Mərənd
və Sərab əhalisi Ģikayət edərək bildirmiĢdi ki, vergiyığanlar və məmurlar Qazan xanın
fərmanına əməl etmir, istədikləri məhsulları ələ keçirir, tələb olunandan artıq məbləğdə
vergilər alır, "bir dinar əvəzinə 20 d inar tələb edirlər".
Dözü lməz zülm nəticəsində Naxçıvanda mövcud olan evlərin 5/ 6 hiss əsi
boĢalmıĢdı. BaĢ verən mü xtəlif yolu xucu xəstəliklər, məhsulsuzluq əhalinin həyat
Ģəraitini xeyli ağ ırlaĢdırmıĢdı.
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Qazan xanın islahatları. XIII əsrin 80-90-cı illərində Hülakular dövlətində
baĢ verən siyasi və ictimai-iqtisadi böhran ən yüksək səviyyəyə çatdı. ĠĢğal
altındakı ölkələrin müdhiĢ dağıntılara məru z qalması, arası kəsilməyən feodal
çəkiĢ mələri, zəh mətkeĢ əhalinin amansız Ģəkildə talan olunması nəticəsində öz
yerlərini tərk etməsi və digər amillər kənd təsərrüfatı istehsalının kəskin s urətdə
azalmasına, Ģəhərlərin iqtisadi həyatının ölgünləĢməsinə gətirib çıxar-mıĢdı.
Dövlət xəzinəsinin, feodalların gəlirinin azalması Elxan i hökmdarı Qazan
xanı (1295-1304) daxili siyasət istiqamətin i əsaslı surətdə dəyiĢməyə, bir sıra
mühü m islahatlar keçirməyə məcbur etdi. Qazan xan dövlətin mərkəzləĢdirilməsi
prosesinə maneçilik törədən monqol mənĢəli hərbi-köçəri əyanlara qarĢı
mübarizədə yerli əyanlara, müsəlman ruhanilərinə, hak im sülalə ilə əlaqədar olan,
hakimiyyətin mərkəzləĢdirilməsinə tərəfdar çıxan monqol-türk mənĢəli köçəri
əyanların bir q isminə arxalanırd ı. Qazan xan, onun ardınca isə monqol hərbçilərinin
əksəriyyəti fəth olunmuĢ ərazidə öz mövqelərin i möhkəmləndirmək üçün islamı
qəbul etdilər. Ġslam yenidən dövlət dini səviyyəsinə yüksəldi. Müsəlman
müqəddəslərinə məxsus olan vəqflərə, din i təĢkilat lara, ruhanilərə geniĢ torpaq
sahələri bağıĢlandı.
Qazan xan ın həyata keçirdiyi islahatların əsas təĢəbbüskarı və həyata
keçirəni baĢ vəzir, təbib, dövrün məĢhur tarixçisi Fəzlullah RəĢidəddin idi. Ġslahat
vergi sistemin in sabitləĢdirilməsi, verg i zülmünün yumĢaldılması, vergilərin
yığılması prosesində mövcud olan sui-istifadə hallarının aradan qaldırılması
vasitəsilə əkinçiliy in və Ģəhər iqtisadiyyatının yüksəliĢin i təmin et mək məqsədi
güdürdü.
Tədbiri həyata keçirən Ģəxslərin qənaətinə görə, bu islahat dövlət
xəzinəsinin sabit Ģəkildə gəlirlərlə təchiz o lunmasın ı təmin et məli idi.
Ġslahatların əsas hissəsi 1297-1304-cü illər ərzində həyata keçirild i və
inzibati aparatın təqribən bütün sahələrini əhatə etdi. BaĢ verə biləcək mü xtəlif
qeyri-qanuni əməllərin aradan qaldırılması üçün Qazan xan Elxanilər dövlətinin
bütün maliyyə verg i sisteminin yenidən qurulması siyasətini yerit məyə baĢladı.
Vergi verməli olan əhalinin siyahısı tərtib o lundu, vergilərin növləri, məbləği və
vaxt ı dəqiq müəyyən edildi. Verg ilə rin növləri, ödənilmə vaxtı taxta, metal, daĢ
lövhələr üzərində həkk o lundu və müxtəlif yaĢayıĢ məntəqələrinin nəzərəçarpan
yerlərində qoyuldu. Tərtib olunmuĢ dövlət sənədlərinə düzəliĢlərə imkan
verməmək məqsədilə həmin sənədlərin əsli ġənbi-Qazanda yerləĢmiĢ xüsusi yerə
təhvil verilməli idi.
Həyata keçirilən islahata əsasən xərac və qopçur vergilərinin məb ləği,
ödənilmə vaxt ı, qaydas ı müəyyən edilmiĢdi. Dövlət torpaqlarından alınan xərac

55

vergisi məhsulun 60 faizini təĢkil edirdi, xüsusi torpaq sahələrində isə əldə olunan
məhsulun 10 faizi xərac vergisi Ģəklində ödənilməli id i. Verg i alınarkən tərk
edilmiĢ, uzun müddət ərzində becərilməmiĢ torpaq sahələrini becərən lərə güzəĢtlər
edilird i. Bu cür sahələrin sahibləri becərmən in ilk ilində bütün vergilərdən azad
olunurdular. Üçüncü ildən etibarən, torpaq becərildikdən sonra, torpağın
becərilməsi çətinliyindən asılı olaraq xəracın məcmusu tədricən 3/4, 2/3 və 1/2
qədər azaldılmıĢdı. Belə torpağı becərən Ģəxs mü lk hüququnda həmin torpaq
sahəsinin sahibinə çevrilird i.
Qazan xan Ģəhər iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən
bir sıra islahatlar da keçirmiĢdi. Pul tədavülü üzrə, ticarət yollarının qorunması, bac
toplanması, tamğa vergisinin yığılması sahələrində təsirli tədbirlər görülmüĢdü.
Bütün Hülakular dövləti miqyasında sikkə zərb olun ması iĢində vahid qayda
bərqərar edildi. 1301-1302-ci illərin islahatı nəticəsində dövlət ərazisində vahid
ölçü və çəki sistemi tətbiq olundu. Təbrizdə möv cud olmuĢ çəki və ölçü
vahidlərindən nümunə kimi istifadə edilirdi. Yo l keĢikçilərinin (rahdarların) sayı
artırılırdı. XIV əsrin əvvəllərində rahdarların sayı 10 min nəfərə çat mıĢdı.
Qazan xan ın islahatları A zərbaycanda Ģəhər həyatının müəyyən dirçəliĢinə,
ticarətin canlan masına yard ım etdi. Lakin bu islahatlar tam Ģəkildə həyata
keçirilməd i. Bunun üçün o dövrdə obyektiv Ģərait də yox id i. Qazan xanın
islahatları ticarət yolların ın təhlükəsizliyini təmin edə b ilmədi.
Dövlət miqyasında tətbiq edilmiĢ vahid ölçü və çəki sistemi tənəzzülə
uğradı.
1303-cü ildə Qazan xan hərbi feodal əyanlarının mənafeyi naminə xüsusi
fərman vermiĢdi. Bu fərmana əsasən dövlət torpaq mülkiyyəti (divani) fondundan
onlara iqta hüququnda sahələr verilməyə baĢlandı. Türk-monqol mənĢəli feodallar
Muğan, ġirvan və Arranda geniĢ iqta sahələrinə malik oldular.
XI-XII əsrlərdə iqta ömü rlü k Ģərti torpaq sahəsi idi. XIV əsrdə isə bu sahələr
feodalların irsi istifadəsinə keçd i. Ġqtadar vergi to xunulmazlığı hüququna malik
olub, iqta ərazisindəki əhali ü zərində geniĢ səlahiyyətlərdən istifadə edirdi. 1303-cü
il fərmanına əsasən kəndlilərin bir yerdən digər yerə keçməsi qadağan olunmuĢdu.
Kəndli torpağa təhkim ed ilmiĢdi. Lakin qaçmıĢ kəndlilərin əksəriyyəti keçmiĢ
məskənlərinə qayıtmadı. Onları zorla qaytarmaq isə torpaq sahiblərinə müyəssər
olmadı.
Qazan xanın torpaq islahatı dövlətin mərkəzləĢdirilməsi xəttinə zidd id i,
obyektiv olan proseslərin qarĢısını ala bilmədi və XIV əsrin 30-cu illərində feodal
separatçılığın ın güclən məsi dövlətin tənəzzülü üçün əlveriĢli zəmin yaratdı.

56

Sənətkarlıq istehsalı. Əsnaflar. Monqol iĢğalları dövründə əksər
Ģəhərlərdə iqtisadiyyatın kəskin surətdə zəifləməsi yaĢayıĢ məskənlərində ticarət və
sənətkarlıq ünsürlərin in art masına səbəb oldu. Lakin iri, o rta, bəzi xırda Ģəhərlərin
əhalisinin ictimai tərkibində əsaslı dəyiĢikliklər baĢ vermədi. Sənətkarlar və tacirlər
faiz baxımından Ģəhər əhalisi arasında aparıcı mövqeyə malik id ilər. Hələ XIII
əsrin 70-ci illərində səyyah Marko Polo qeyd edirdi ki, Təbrizin əhalisi əsasən
sənətkarlardan və tacirlərdən ibarətdir. XIII əsrin sonu və XIV əsrin əvvəllərində
Təbriz Ģəhərinə tacir və sənətkarların axın ı prosesi davam edirdi, bunun sayəsində
Ģəhərin qala divarlarından xaricdə geniĢ ticarət-sənətkarlıq məhəllə ləri meydana
gəldi. XIV əsrin əvvəllərində Elxanilər iqamətgahının yerləĢdiyi Sultaniyyə Ģəhəri
ərazisində xeyli miqdarda tacir, sənətkar məskunlaĢdı.
Sənətkarlığın ən geniĢ yayılmıĢ sahələrindən biri to xuculuq idi.
Toxuculuqda pamb ıq və ipək parçaların istehsalı mühüm yer tuturdu. To xuculuq
Təbriz, Gəncə, Naxçıvan, Xoy, Beyləqan və Ərdəbil Ģəhərlərin in iqtisadiyyatında
əsas rol oynayırdı.
Elxan i hökmdarları Çindən, Orta Asiyadan, Ġrandan, Hindistandan, Kiçik
Asiya və Ərəb ölkələrindən mü xtəlif ixt isasdan olan sənətkarları Azərbaycana cəlb
edirdilər.
XIII əsrin sonu - XIV əsrin əvvəllərində xeyli xərc çəkilməklə Təbrizdə bir
sıra iri sənətkarlıq emalat xanaları (karxanalar) təĢkil edild i. Bu karxanalarda
monqol xanlarının tələbatını ödəyən bahalı ipək parçalar hazırlan ırd ı. Həmin
dövrdə zərli parçalara tələbat çoxalır, bu cür parçaların istehsalı kəskin surətdə
artırd ı. Təbriz Ģəhərinin ətrafında (məsələn, Rəbi-RəĢid idə) xeyli to xuculuq
karxanası fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanda və dövlətin digər ərazilərində mövcud
olan karxanaların ço x h issəsi dövlətin (xəzinənin), baĢ vəzir iĢləmiĢ Fəzlullah
RəĢidəddinin ixtiyarında id i. Dövlət (xəzinə), iri feodallar bu karxanalardan külli
miqdarda gəlir əldə edirdilər.
XIII əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda olmuĢ Marko Polo ġirvanı nəzərdə
tutaraq qeyd edirdi ki, "burada xey li ipək var, zərli və ipək parçalar hazırlan ır, belə
gözəl parçalara heç b ir yerdə təsadüf etməzsiniz".
Azərbaycan Ģəhərlərində to xuculuqla əlaqədar olan baĢqa sənət sahələri də
vardı. Ġpək və pamb ıq parçalardan süfrələr, çalmalar, ipək və yun parçalardan
çadırlar hazırlan ması, dərzilik, bədii tikmə sənəti, boyaqçılıq iĢi və s. geniĢ
yayılmıĢdı.
Azərbaycan sənətinin mühüm və geniĢ yayılmıĢ növlərindən biri xalçaçılıq
idi. Azərbaycan xalçaları ö lkən in hüdudlarından kənarda da məĢhur id i. Elxani
xəzinəsi və ayrı-ayrı feodallar Ģəhər və kənd xalçaçılarından xüsusi vergilər
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alırdılar. Bir ço x xalçalar mü xtəlif d ini və tədris müəssisələrinə (məsc id, xanəgah,
mədrəsə və s.) bağıĢlanırdı.
MetaliĢləmə sənəti Ģəhərlərin iqtisadi həyatında mühü m yer tuturdu. Orta əsr
Ģəhərləri Beyləqanın, Qəbələnin ərazisində aparılmıĢ arxeoloji qazıntılar, yazılı
mənbələr sübut edir ki, metal üzə rində iĢləmiĢ orta əsr sənətkarları soyuq və isti
üsulla döymənin, tökmənin mü xtəlif texn iki vasitələrindən istifadə etmiĢ, bütün
əmək alət lərini, məiĢət üçün zəruri ləvazimatı, bir sıra silah ları hazırla mağı
bacarmıĢlar.
Mis və mis-bürünc məmulatın ın, əsasən məiĢət təyinatlı qab-qacağın
istehsalı metaliĢləmə sənətinin iri sahələrindən olmuĢdur. Təbriz, Gəncə-Naxçıvan,
Xoy, ġəmkir Ģəhərləri monqol yürüĢlərinə qədərki dövrdə metaliĢləmə sənətinin
mühü m mərkəzləri idi. Həmin Ģəhərlərdə bu sənətin bütün sahələri üzrə sənətkarlar
fəaliyyət göstərirdilər. Gəncədə soyuq silahlar, Xoyda mis silah növləri, ġəmkirdə
bıçaqlar hazırlanırdı. ġiz bölgəsində qızıl və qurğuĢun hasil edilir, emal olunurdu.
Monqol iĢğallarından sonra bu Ģəhərlərdə metal emalı iĢi tənəzzü lə uğradı. Yalnız
Təbrizdə sənətin bu sahəsi in kiĢaf etdi və yüksək tərəqqi səviyyəsinə çatdı.
Elxan ilər soyuq silahların
istehsalına böyük əhəmiyyət verirdilər.
ġəhərlərdə mü xtəlif soyuq silahlar hazırlayan xey li yerli və monqol mənĢəli
sənətkar vardı. Əsir kimi istis mar o lunan belə sənətkarlar dövlət müəssisələrində
(karxanalarda) ağır əmək Ģəraitində çalıĢırd ılar. Qazan xan həmin karxanalarda
iĢləyən sənətkarların vəziyyətini bir qədər yüngülləĢdirə bilən xüsusi islahat
keçirdi: silah hazırlayan emalat xanalar adi sənətkarlıq emalat xanalarına çevrild i.
Dövlət xəzinəsi silah ları bazarlarda pul ödəmək Ģərti ilə almağa baĢladı və bu tədbir
yaraq-əsləhə istehsalının bir qədər geniĢlən məsi üçün Ģərait yaratdı.
Yaxın və Orta ġərqdə mövcud olmuĢ məĢhur mərkəzlərin monqol iĢğalçıları
tərəfındən viran edilməsi dulusçuluq məmu latı istehsalının tənəzzülünə səbəb
olmuĢdu. Lakin məiĢət təyinatlı dulusçuluq məmulat ı istehsalının azalmas ma
baxmayaraq, inĢaat üçün zəruri olan keramika məmu latın ın hazırlan masında
canlanma müĢahidə edilirdi. Azərbaycanın xatirə və mü lki təyinatlı obyektlərində
keramik mo zaikadan geniĢ istifadə olunurdu. Təbrizdə, Su ltaniyyədə
bu
istiqamətdə nəzərəçarpacaq uğurlar qazanılmıĢdı. XIV əsrin əvvəllərindən etibarən
Təbriz Ģəhəri keramika məmu latı istehsalı sahəsində yüksək inkiĢaf səviyyəsin ə
çatdı, ġərq ölkələrinin dulusçuluq məmulat ı istehsalının tərəqqisinə mühüm təsir
göstərməyə baĢladı. 1357-ci ildə Bağdadda inĢa olunmuĢ Mərcaniyyə məscidinin
keramik mo zaikasının müəllifi təbrizli Əh mədĢah olmuĢdur.
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1256-cı ildə inĢa edilmiĢ Pir Hüseyn xanəgahının (ġamaxı bölgəsində,
Pirsaatçay sahilində yerləĢir) keramik baxımdan tərtibatı Yaxın və Orta ġərq in
bədii keramika sənətinin incisid ir.
Ərdəbil də dulusçuluq istehsalının mərkəzlərindən biri idi. Burada iri
dulusçuluq emalat xanaları vardı.
Azərbaycan sənətkarlığında dəri məmu latı istehsalı mühü m yer tuturdu.
Təbriz və Marağa nəinki Azərbaycanda, habelə bütün Ya xın və Orta ġərqdə dəri
məmu latı istehsalının baĢlıca mərkəzləri id i.
Bu Ģəhərlərdə hazırlan mıĢ dəri məmu latı Elxani hökmdarlarının, d igər
feodalların tələbatın ı ödəyirdi. Təbrizdə dəri məmulat ının satıld ığı xüsusi bazar
fəaliyyət göstərirdi. Marağada istehsal olunmuĢ dəri məmu latı nəinki Ģəhərdaxili
tələbatı ödəyirdi, habelə baĢ qa Ģəhər və vilayətlərə də aparılırdı. Ərdəbil
yaxınlığında yerləĢmiĢ Xiyav Ģəhərciyi dəri məmu latının istehsalında ixtisaslaĢmıĢ
mərkəz id i. ġəhərcikdə ayaqqabı istehsalı xüsusilə in kiĢaf et miĢdi.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın ağac emalı sahəsində nəccarlıq (xarratlıq)
və dülgərlik mühü m yer tuturdu. Dülgərlər əsasən inĢaat iĢi üçün zəruri olan qapı
və pəncərə çərçivələri hazırlayırd ılar. Xarratlar isə əsasən məiĢət təyinatlı əĢyalar
düzəlt məklə məĢğul olurdular. Monqol iĢğallarınadək olan dövrdə Ərdəbil və
Naxçıvan ölkən in əsas ağac emalı mərkəzləri id i.
XIV əsrin birinci yarısında Azərbaycanda inĢaat iĢinin inkiĢafı mü xtəlif
sahələrdə baĢ vermiĢ ixt isaslaĢma prosesində də öz əksini tapmıĢdı. Memarlıq
layihəsinin, inĢaat iĢinin rəhbəri olan memarla rın rolu getdikcə art mağa baĢladı.
Əməyin sosial təĢkilində dəyiĢikliklər baĢ verdi.
Orta əsr Azərbaycanında məiĢət təyinatlı ĢüĢə qablara, estetik tələbatı
ödəyən ĢüĢə bəzəklərə böyük ehtiyac vardı. Təbriz və Xiyav Ģəhərləri ölkənin əsas
ĢüĢə məmulat ı istehsalı mərkəzləri id i.
Mənbələrdə metal hasilat ına dair məlu mat cü zid ir. Məlu mdur ki, bu zaman
Azərbaycanda mis məmu latının hazırlan ması üçün zəruri olan xam metal Qafan və
Naxçıvan bölgələrində hasil edilird i. XIII əsrin əvvəllərində ġizdə qızıl, qurğuĢun
və civə yataqlarından da istifadə olunmu Ģdur. Bakıda neft və duz çıxarılırdı.
Ehtimal et mək olar ki, Gəncədə mü xtəlif silah ların istehsalı DaĢkəsənin metal fılizi
ehtiyatlarına əsaslanmıĢdır.
Bədii sənət sahəsində cildçi, xəttat, rəssam, həkkak, musiqiçi, katib
ixt isasları xüsusilə qiy mətləndirilməkdə id i. Bəd ii əlyazmaların tərtibatı iĢi
mürəkkəb sahələrdən biri olmuĢdur. Tərtibat iĢində xəttatlar, nəqqaĢlar, cildçilər və
zərqublar iĢtirak ed irdilər.
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Sənətkarlar, xırda tacirlər ictimai mənafelərinin müdafiə o lunması üçün dini
ictimai-siyasi təĢkilatlar (əxi) və peĢə təĢkilatları (əsnaf, möhtərifə, monqol iĢğalı
dövründə isə ozan) yarat mıĢdılar.
Əxi təĢkilat ları Azərbaycanın əksər Ģəhərlərində, Azərbaycana qonĢu olan
müsəlman ġərqi ölkələrində mövcud idi. Gəncə, Təbriz, Ərdəbil, Bey ləqan və
Bakıdakı gizli əxi təĢkilatları haqqında yazılı və epiqrafık mənbələrdə məlu matlar
vardır.
Əxilər Ģəhər əhalisinin aĢağı təbəqələrini (sənətkarları, xırda tacirləri və b.)
birləĢdirən qardaĢlıq təĢkilatları idi. Bu təĢkilatlar antifeodal səciyyə daĢıyırdı və
mürəkkəb daxili quruluĢa malik id i. Bir Ģəhərin hüdudunda əxi təĢkilatına əxi Ģeyxi
baĢçılıq edird i. Xırda əxi qruplarına, təĢkilatlarına rəhbərlik edən Ģəxslər əxi
Ģeyxinə tabe idi. Əxi təĢkilatın ın subay üzvləri bu təĢkilat sistemin in aĢağı
pilləsində olmuĢlar. Əxi təĢkilatına ü zv olmaq istəyən Ģəxs dini-əxlaqi təmizlik
baxımından sınaqdan keçməli idi. Bütün bu qaydalar əxi təĢkilat ın ın xüsusi
nizamnaməsində - fütüvvətnamədə öz əksini tapmıĢdı. Nizamnamə sənədinin əs as
və mühüm maddələrindən birində deyilird i ki, təĢkilat üzvü olmaq istəyən Ģəxs
qurĢaq bağlamalıdır. ġəxs mənəvi sınaqların mürəkkəb məcmusuna tab gətirə
bilird isə, təĢkilata qəbul ed ilirdi. Məkan və zamandan asılı o laraq təĢkilatın yeni
üzvlərini ig id və yaxud co mərd adlandırırdılar.
Əxilərin baĢlıca cəhəti qonaqpərvərliyə sitayiĢ idi. Əxiliyin insanpərvər
ideyaları, yo xsullara, s əyyahlara yardım et məyə olan səmimi meyil Nizaminin
"Ġsgəndərnamə"sində, ərəb səyyahı və alimi Ġbn Bətutənin (XIV əsr) qeydlərin də
xüsusi heyranlıqla qiy mətləndirilmiĢdir. Əxi təĢkilat larının insanpərvərliyi aĢkar
ictimai istiqamətə malik id i. On lar bir ço x hallarda zülmkarlıq edən feodalları qətlə
yetirirdilər.
Əxilər sənətkarlıq cəmiyyətlərinin (əsnaf, möhtərifə) təĢkilat və ideya
baxımından formalaĢ masına böyük təsir göstərmiĢlər. Əsnaflar bütün ticarətsənətkarlıq mərkəzlərində vardı. Sənətkarlar peĢə prinsipi əsasında birləĢmiĢdilər
(hər peĢənin öz təĢkilatı var id i).
Qazan xan ın islahatına baxmayaraq, monqol hakimiyyəti dövründə
Ģəhərlərdəki sənətkarlıq təĢkilat larının hüquqları məhdudlaĢdırılmıĢdı. Əvvəllər
seçkili olan rəislər baĢçısı Elxanilər dövründə ali hökmdar tərəfindən təyin edilirdi.
Məsələn, XIII əsrin 30-50-ci illərində Təbriz möhtərifəsin in baĢçısı vəzifəsinə
monqol feodalı Munke Fu lad təyin olunmuĢdu. Hətta Qazan xanın hakimiyyəti
dövründə xüsusən sənətkarlıq təĢkilatlarında (ozan larda) Elxan i hökmdarlarının
nəzarətçiləri fəaliyyət göstərirdilər. Bu nəzarətçilərin baĢlıca diqqət obyekti
sənətkarlıq təĢkilatların ın maliyyə iĢ ləri olmuĢdur.

60

Monqol iĢğalı Ģəhər özünüidarəsi iĢində meydana gəlmiĢ təmayüllərin
inkiĢafı prosesi üçün əngəllər yaratdı. Cəmiyyətdə mövcud olan barıĢmaz
ziddiyyətlər, feodal istis marının güclənməsi, XIV əs rin 30-cu illərində feodal
çəkiĢ mələrin in art ması, Ģəhər əhalisinin amansız Ģəkildə qarət olun ması və s.
amillər Ģəhər zəhmətkeĢlərini ictimai-siyasi, peĢə təĢkilatlarında birləĢ məyə
məcbur et miĢdi.
Ticarət. Ticarət yolları. Pul dövri yyəsi. XIII əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın monqollar tərəfindən iĢğalı kənd təsərrüfatı və sənətkarlıqda olduğu
kimi, ticarətə də ağır zərbə vurdu. XI-XII əsrlərdə mövcud olmuĢ bir sıra Ģəhərlər,
yaĢayıĢ məntəqələri, sənətkarlıq, ticarət mərkəzlərin in əksəriyyəti dağıdıldı və bir
hissəsi tənəzzül etdi. Təsərrüfat pozğunluğu yalnız daxili bazarın deyil, həmç inin
xarici bazarın da tənəzzü lünə səbəb oldu.
XIV əsrin əvvəllərində ölkənin iqtisadiyyatı yenidən dirçəlməyə baĢladı.
Toxuculuq, ipəkçilik, xalçaçılıq, zərgərlik, metaliĢləmə, ĢüĢə və saxsı qablar
istehsalı, çəkməçilik, xəz məmu latı istehsalı və baĢqa sənət sahələri getdikcə
canlanırdı. A zərbaycanın iqtisadi mərkəzlərində əsas əmtəə aĢağıdakılar idi: xam
ipək, pambıq, taxıl, ipək, yun və pambıq parçalar, kətan parça, pambıqdan
toxun muĢ parça məmulat ı, dəvə yunundan hazırlan mıĢ parça və yun bürüncəklər,
çuxa, çalma, xalça, tabaq, kasa, ku zə, daraq, çəkmə, çu l, musiqi alətləri, dəri
məmu latı, keçə, mis qablar, saxsı və ağac məmu latı, zinət əĢyaları və s. Zəkəriyyə
Qəzv ini məlu mat verird i ki, Gəncə ipəyi ö z qəĢəngliyi və zərifliyinə görə
fərqlənirdi. Bu zaman ġamaxı və Bərdə ipəyi Ģöhrət tapmıĢdı. Azərbaycan
Ģəhərlərindən ġamaxı, Gəncə, Bərdə, Qəbələ ipəkçilikdə, Bakı neft və duz
istehsalında, Bey ləqan Ģirniyyat (natif) və dulusçuluqda, Təbriz, ġirvan, Xursan
xalçaçılıqda, ġəmkir dəri istehsalında mühüm yer tuturdu. Ərdəbildə zo laqlı və alabəzək parçalar, Bərzənddə isə xüsusi örtüklər hazırlan ırdı. Xoyda hazırlanan parça
Ģəhərin adı ilə "Əl-siyab əl-Xü-veyyə" adlanırdı. "Mücəm əl-büldan"ın verdiyi
məlu mata görə, Təbrizdə xitai, atlaz və baĢqa parçalar toxunurdu; onları ġərq və
Qərb ölkələrinə aparırd ılar. A zərbaycanda olmuĢ venesiyalı səyyah Marko Polo
yazırdı: "Təbriz böyük Ģəhərdir... Burada əhali ticarət və sənətkarlıqla məĢğul olur;
çox qiy mətli zərli ipək parçalar to xunur... Buraya Hindistandan, Bağdaddan,
Mosuldan... mallar gətirilir; xarici mallar almaq məqsədilə latın tacirləri də gəlirlər.
ġəhərdə daĢqaĢ boldur. Təbrizə gələn tacirlər böyük mənfəət əldə edirlər".
Mənbələrdə Bərdə ipəyin in böyük bir hissəsinin Farsa və Xuzistana ixrac
edildiy i qeyd olunur. ġirvandan, xüsusilə Bakıdan baĢqa Ģəhərlərə və qonĢu
ölkələrə dəri tuluqlarda neft ixrac edilirdi. A zərbaycanda yetiĢdirilən taxıl, pambıq,
çəltik (düyü), qarğ ıdalı (peyğəmbəri), paxla, qoz, fındıq, Ģabalıd, mövüc, kiĢmiĢ,
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zəfəran, duzlan mıĢ və qurudulmuĢ balıq (Ģahmayı), nar, armud, kah ı, heyva, Ģaftalı,
əncir, ərik, yemiĢ, sumax, ü zü m, narınc, tut, badam və s. meyvələr qonĢu ölkələrə
ixrac edilird i.
Təbriz, Ərdəbil, Naxçıvan, Gəncə, Bakı, Beyləqan, Marağa, ġəmkir
Ģəhərlərində iri bazarlar mövcud id i. Böyük Ģəhərlərdə, adətən, bir neçə məhəllə
bazarı da olu rdu. Əsas bazar Ģəhərin mərkəzi hissəsində yerləĢirdi. Bazarlarda,
adətən, misgərlərin, dəmirçilərin, dulusçuların, zərgərlərin, bəzzazların,
meyvəsatanların ayrıca ticarət guĢələri olurdu. Yaxın ġərqin baĢqa ölkələrind ə
olduğu kimi, Azərbaycanda da bazarlar örtü lü id i və hasara alınırd ı.
Karvan ticarətinin geniĢlən məsi ilə əlaqədar olaraq Ģəhərlərdə və ticarət
yolları üzərində xeyli karvansara tikilmiĢdi. Bu dövrdə tikilmiĢ ticarət
obyektlərindən Təbrizdəki Zübeydə karvansarasını, Culfa, Salyan (XIV əsr), Bakı
(ĠçəriĢəhər), Bu xara, Mu ltanı və Qa radağda mövcud olmuĢ karvansaralar göstərilə
bilər. Ticarət yolları kənarında karvanları qaçaq və quldurların basqınından
qorumaq üçün karvansalar adlanan xüsusi keĢikçi dəstələri qoyulurdu.
XIII-XIV əsrlərdə A zərbaycan Çin, Hindistan, Ġran, Ġraq, Misir, Ermən istan,
Gü rcüstan, Dağıstan, Rusiya və Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri saxlayırdı.
Azərbaycan xarici ölkələrə xam ipək, yun və pamb ıq, neft, du z, q ızılı boya,
zəfəran, ədviyyat, Ģabalıd, düyü, zoğal, badam, mü xtəlif növdən olan zərif parçalar,
xalça, mis, ağac və saxsı məmulat ı ixrac edirdi. Mənbələrdə qeyd edilir ki, Ġtaliya
və Fransaya xeyli miqdarda ġirvan ipəyi aparılırdı. Xarici ölkələrdən Azərbaycana
nəfis ipək və zəri, pamb ıq parçalar, fil sümüyü, metal məmu latı, boya, ədviyyat,
dərman, mal-qara, xəz və s. id xal edilirdi. Marko Po lo məlu mat verird i ki,
Hindistandan, Bağdaddan və Mosuldan Təbrizə xey li əmtəə gətirilirdi. Qərb
ölkələri ilə olan ticarətdə venesiyalı və genuyalı tacirlər mühüm rol oynayırdılar.
XIV əsrin sonlarında Genuya tacirləri Təbrizdə, ġamaxıda və Ba kıda olmuĢlar. Bu
dövrdə Azərbaycan Avropa tacirlərin in diqqətini cəlb edirdi. On lar ipək almaq
üçün burada xammal mənbəyi və bazar axtarırdılar. Genuya və Venesiya tacirləri
Xəzər dənizində də ticarət donanması saxlayırd ılar. On lar Xəzər dənizi sahillərində
yerləĢmiĢ Ģəhərlərdə öz nümayəndəliklərini yarat mıĢdılar.
Bakıda, Naxçıvanda, Beyləqanda, ġamaxıda, Gəncədə aparılmıĢ arxeolo ji
qazıntılar nəticəsində Ġranın Rey, KaĢan, Sultanabad Ģəhərlərində istehsal olunmuĢ
saxsı qab qalıqları aĢkara çıxarılmıĢdır. Azərbaycanın mü xtəlif yerlərin dən (Bakı,
Gəncə, ġamaxı, Beyləqan, Gü lüstan qalası, Qaleyi-Buğurd, Naxçıvan, Qəbələ,
Bəndovan, Qırxçıraq və s.) Çində hazırlan mıĢ yüksək keyfiyyətli saxsı qablar da
tapılmıĢdır. Bu qablar XII-XIII əsrlərdə Orta Asiya və Ġran, ya xud Hind o keanı,
Fars körfəzi və Bağdad yolu ilə Azərbaycana gətirilmiĢdir. Bu dövrdə Azərbaycana
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Çində istehsal olunmuĢ baĢqa məmulat da (xam ipək, ipək parçalar, zərlə to xunmuĢ
dibai, saxsı qablar və s.) id xal edilirdi. XIV əsrdə Dağıstanda (Kubaçi) hazırlan mıĢ
bürünc çıraqların Bakıda tapılması A zərbaycan Ģəhərlərin in bu ölkə ilə iqtisadi
əlaqə saxlad ığını göstərir. Azərbaycan Ģəhərləri ilə Orta Asiya Ģəhərləri arasında da
əmtəə mübadiləsi mövcud idi.
XIII-XIV əsrlərdə Hü laku lar dövlətin in əhatə etdiyi ərazidən keçən ticarət
yollarının bir sıra mühüm qolları (Ģahralı) Azərbaycan ərazisindən keçirdi. Əsas
Ģimal yolu Təbrizdən və Mərənddən keçərək Araz çayı sahillərinə qədər çatırdı.
BaĢqa bir yol Sultaniyyə, Zəncan, Kağəzkonan (Xunəc), Miyanə, Ucan, Təbriz,
Sərab, Ərdəbil, Biləsuvar, Mahmudabad, Bakı, ġamaxı və Dərbəndədək uzanırdı.
Həmin baĢ yolun bir qolu Araz çay ının kənarındakı Bəcirəvana, Beyləqana,
Ləmbərana, Bərdəyə, Gəncəyə, ġəmkirə, sonra isə Tiflisə doğru yönəlird i. BaĢ
yolun ikinci qolu isə Bərdədən Dərbəndə, oradan Ģimala, sonra isə K rıma doğru
gedirdi. BaĢ qərb yolu Təbrizdən baĢlayıb Mərəndə, Xoya, Naxçıvana, Dəb ilə
(Dvinə), oradan isə ƏrciĢə, Ahlata, Malazg irdə, Ərzuru ma, Ərzincana, Sivasa,
Trabzona, Qara dəniz sahillərinə doğru uzanırdı. Cənubla Ģərqi əlaqələndirən baĢqa
bir yol Təbrizdən baĢlayıb, Sərab və Ərdəbildən keçir, Xəzər dənizi sahillərinə,
TalıĢa istiqamət lənird i. Təbrizdən Əhərə, Bəcirəvana və Arrana doğru ayrıca b ir yol
istiqamət alırdı.
Azərbaycanın cənub əyalətlərindən keçən ticarət yolları əsasən iki
məntəqədən - Həmədandan və Sultaniyyədən baĢlanırdı. Hə mədandan baĢlanan yol
Zəncana çatdıqda Tarom və Miyanə yolları ad lanan iki qola parçalanırdı.
Zəncandan Taroma gedən yolun bir qolu Xalxal və Ərdəbilə, digəri is ə Səfidrud
vadisinə, sonra isə Səfıdrud sahili ilə Gilana və Ənzəliyə gedirdi. Ən zəli ilə Bakını
I dəniz yolu da birləĢdirirdi.
Zəncandan Miyanəyə gedən yol üç qola haçalanırdı: 1) ġimal yolu: Ərdəbil,
Muğan, Beyləqan, Bakı, Dərbənd (Bab ül-Əbvab); 2) ġimal-qərb yolu : Ucan,
Urmiya gölünün Ģimalından keçərək Ermənistana, Qara dəniz sahilinə və Kiçik
Asiyaya gedən yol; 3) Qərb yolu: Marağa, Urmiya gölünün cənub u - Ravənduz,
Mosul, Hələb, Qara dəniz sahillərinə qədər uzanırdı. Volqa yolu Astara vasitəsilə
Təbrizlə əlaqədar idi. Karvan Təbriz-Trabzon yolunu təxminən otuz gün müddətinə
qət edirdi. Bakı ġamaxı ilə tranzit t icarətdə Xəzər dənizində ən yaxĢı liman hes ab
olunurdu.
Çin və Hindistandan gələn ticarət yolu Orta Asiya və Ġrandan keçərək
Azərbaycana çatır, Xəzər dənizi sahili boyunca Ģimala doğru yönəlir, Qara dəniz
sahillərinədək u zanırd ı. Çin və Hindistandan Orta Asiyaya, Xəzər dənizi vasitəsilə
Azərbaycana ticarət yolu vardı. GətirilmiĢ mallar Kür və Rion çayları vasitəsilə
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Qara dəniz sahillərinə çatdırılırd ı. BaĢqa birbaĢa yol - Araz sahili boyunca keçərək
Ermənistana, Suriyaya (ġam) və Beyn əl-Nəhreynə gedən qədim yol hələ də öz
əhəmiyyətini itirməmiĢdi. ġimaldan HəĢtərxan vasitəsilə Qızıl Ordanın ərazisinə,
Çinə istiqamətlən miĢ xüsusi karvan yolu da mövcud idi.
Çini Orta Asiya vasitəsilə Yaxın ġərq, Qara dəniz, Xəzər dənizi və Aralıq
dənizi ilə birləĢdirən karvan yolu qədimdən Ġpək yolu adı ilə məĢhur olmuĢdur. Bu
yolun əhəmiyyəti yalnız beynəlxalq ticarətlə məhdudlaĢmırd ı. Asiyanı Avropa ilə
əlaqələndirən Ġpək yolu mü xtəlif xalqların siyasi-diplo mat ik və mədəni
münasibətlərinin inkiĢafında müstəsna rol oynamıĢdır. Azərbaycan bu yolda ġərqlə
Qərb arasında sanki körpü id i.
XIII əsrin 30-cu illərindən etibarən "gümüĢ böhranı" tədricən aradan qalxd ı,
Azərbaycanda yenidən gümüĢ sikkələr zərb edilməyə baĢlandı. Gü müĢ pul sistemi
bərpa edildi. Qızıl pula n isbətən gümüĢ pul daha çox buraxılırdı. Ən yüksək pul
vahidi tümən, qızıl və gümüĢ balıĢ hesab olunurdu. Dinar, fəls, gümüĢ dirhəm daha
az dəyərə malik idi. XIII əsrin ikinci yarısında dövriyyədə yalnız qızıl tü mən və
qızıl balıĢ qalmıĢdı. Bu dövrdə gümüĢ dinar da buraxılmağa baĢlanmıĢdı.
Azərbaycanın pul dövriyyəsində xarici ölkələrin qızıl sikkələrindən də istifadə
olunurdu. Elxani hökmdarı Əh məd in hakimiyyəti dövründə (1282-1284) sikkələrin
dəyərinin aĢağı en məsi prosesi baĢlandı və bu proses XIII əsrin sonlarına doğru
daha da gücləndi. Elxanilər dövləti ma liyyə böhranına məruz qaldı və dövlətin
xəzinəsi boĢaldı. Bununla əlaqədar olaraq 1294-cü ildə Key xatu xanın əmri ilə
Təbrizdə kağız pulçao buraxılmasına baĢlanıldı. Çao daxili pul dövriyyəsi üçün
nəzərdə tutulmuĢdu. KeçirilmiĢ islahatın məqsədi dövriyyədə olan qızıl və gümüĢ
pulları icbari yolla dövlət xəzinəsində cəmləĢdirmək, onların xarici ölkələrə
axın ının qarĢısını almaqdan ibarət idi. Əhali kağız pulu qəbul et məkdən imtina
edirdi. Kağız pulların buraxılması yolu ilə böhranı aradan qaldırmaq təĢəbbüsü baĢ
tutmadı. Bu islahat dövlətin maliyyə vəziyyətini nəinki yaxĢılaĢdırdı, əksinə, onu
daha da pisləĢdirdi.
Qazan xan (1295-1304) bir sıra iqtisadi, sosial tədbirlər həyata keçirməyə, o
cümlədən sikkə zərbi iĢini sabitləĢdirməyə baĢladı və bütün Hülaku dö vləti üçün
vahid pul sistemi yaratdı. Su i-istifadə hallarına yol verməmək məqsədilə Qazan xan
vahid sikkə nümunəsi müəyyən etdi. Sikkən in üzərində səciyyəvi hərflərlə icra
olunmuĢ üç gizli hərf iĢarəsi qeyd olunurdu. Qazan xanın pul islahatı t icarət
əməliyyatının geniĢlən məsinə yardım etdi.
Qazan xan ın islahatı nəticəsində ticarət əməliyyatları normal pul hesabı ilə
aparılmağa baĢlandı. Bu isə dövlətin ümu mi mədaxilinin art masına səbəb oldu.
Ticarətin canlan ması və pula olan tələbat yeni zərb xanaların açılmasını zəruri etdi.
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Bu zaman Hü laku lar dövlətinin ərazisində 75 zərb xana var idi. Səlmas, Urmiya və
Sarayi-Mənsuriyyədə yeni zərb xanalar açıldı. Bərdə, Gəncə, Təbriz, Marağa,
Naxçıvan, Beyləqan, Qazaniyyə (ġənbi-Qazan) zərb xanaları ö z fəaliyyətlərini
bərpa etdilər.
Ulcaytu xanın (1304-1316) hakimiyyəti dövründə vəziyyət yenidən dəyiĢdi.
Müxtəlif tipli pullar buraxılır, sikkələrin çəkisi və dəyəri aĢağı düĢür, zərb xanaların
sayı azalırdı. Su ltan Əbu Səidin hakimiyyəti illərində (1316 -1335) pu lun yüksək
əyarlığ ı nisbətən saxlanılırd ı, lakin sikkənin çəkisi tədricən və ardıcıl Ģəkildə aĢağı
enirdi. Bununla əlaqədar olaraq sikkələrin alıcılıq qabiliyyəti və real dəyəri
nisbətən aĢağı düĢmüĢdü.
ġəhərlər. Monqol qoĢunlarının baĢlıca hücum obyektləri Ģəhərlər olmuĢdur.
Təbriz Ģəhəri, digər iri t icarət-sənətkarlıq mərkəzlərinin b ir qis mi kü lli miqdarda
qiymət li məhsulu düĢmənlərə güzəĢt et məklə talan və qarətlərdən xilas ola bilmiĢdi.
Ġri məskənlərin tarmar edilməsi, əhalin in kütləv i Ģəkildə məhv olunması
strategiyasını həyata keçirən monqol iĢğalçıları Ərdəbil, Beyləqan, Gəncə, Marağa,
Naxçıvan, ġamaxı, Xoy, Səlmas , Sərab, ġəmkir, Bərdə və Ucan Ģəhərlərini
dağıntılara məru z qoydular. Yaln ız Ərdəbil və bəzi Ģəhərlərdəki əhalinin b ir q ismi
ölümdən qurtara bilmiĢdi. 1231-ci ildə monqolların ikinci yürüĢü zamanı Gəncə
Ģəhəri tamamilə dağıdıldı. ġəhər 4 il ərzində əhalisi olmayan viran edilmiĢ
məntəqə kimi qalmıĢdı. XIII əsrin 20-ci illərində Xarəzm sultanı Cəlaləddinin
divan baĢçısı olmuĢ ġərif əl-Mülkün Beyləqanda və Ərdəbildə həyata keçird iyi
bərpa tədbirləri də ölkədə hökm sürən siyasi sabitsizliyi, ü midsizlik Ģərait ini, Ģəhər
iqtisadiyyatının ümu mi tənəzzül meylini aradan qaldırmadı.
1257-ci ildə Hülaku xan 3 ay çəkmiĢ mühasirədən sonra Beyləqan Ģəhərinin
qala divarlarını darmadağın et məyə müvəffəq oldu və Ģəhəri ələ keçird i. Beyləqan
dəhĢətli dağıntılara, talan və qarətlərə məru z qalaraq tənəzzül etdi.
Monqol iĢğalı dövründə tətbiq edilmiĢ soyğunçu vergi siyasəti, Qızıl Orda
xanlarının XIII əsrin 60-cı illərindən baĢlamıĢ yürüĢləri A zərbaycanda Ģəhər
həyatına mənfi təsir göstərmiĢ əsas amillər idi. Hü laku lar dövlətin in paytaxt ına
çevrilmiĢ Təbriz istisna olunmaqla bütün Ģəhərlərin əhalisi b ir neçə dəfə azalmıĢdı.
ġəhərlərin kəndlərə çevrilməsi təmayülü güclənmiĢdi. Beyləqan, Kağəzkonan, ġiz,
Bərzənd, Ucan, ġəmkir, UĢnu, Bəcirəvan və s. yaĢayıĢ məntəqələri art ıq sənətkarlıq
və ticarət mərkəzləri deyildi.
Monqol iĢğalının ağır nəticələrinə baxmayaraq, Ģəhər iqtisadiyyatı əsaslı
iflasa uğramadı. Təbriz, Bakı və s. Ģəhərlər monqol qoĢunların m dağıdıcı
yürüĢlərinə məru z qalmamıĢdı. Yeni məkanda yeni dövlət qurmuĢ Elxanilər
Hülaku xandan (1256-1265) baĢlayaraq saray, mədrəsə, rəsədxana, Ģəhər və
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Ģəhərətrafı yaĢayıĢ məntəqələrini inĢa etməyə mey il göstərirdilər. 1290 -cı ildə
Təbrizin ətrafında Arquniyyə adlanan böyü k bir Ģəhərin əsası qoyuldu. Qazan
xanın hakimiyyəti dövründə bu Ģəhər ġənbi-Qazan adlandırılmağa baĢlandı və
xeyli in kiĢaf etdi. Arqun xan ın hakimiyyəti illərində qala divarların ın uzunluğu 12
min addımdan (təqribən 11,5 km) ibarət olan Sultaniyyə Ģəhərinin ə sası qoyuldu.
XIII əsrin sonlarına yaxın Təbriz Ģəhəri Yaxın və Orta ġərqin ən iri mərkəzlərindən
birinə çevrilmiĢdi.
Qazan xan ın islahatlarından sonra Ģəhər həyatının canlanması, iqtisadiyyatın
müəyyən dirçəliĢi müĢahidə edilirdi. XIII əsrin birinci yarısında Marağa, Naxçıvan,
Ucan, Urmiya, Xoy, Səlmas, Sərab və UĢnu Ģəhərləri əsrin əvvəllərindəki inkiĢaf
səviyyəsini xeyli öt müĢdü. Məsələn, Urmiyanın qala divarlarının u zunluğu 10 min
addım (9,5 km), Səlmasın qala divarlarının uzunluğu isə 8 min addım (7,7 km)
olmuĢdur. Bu faktlara əsasən iddia etmək olar ki, həmin Ģəhərlərdən hər birinin 10
minlərlə əhalisi vardı. XIV əsrin əvvəllərində Təbrizin qala divarlarının uzunluğu
25 min addım (24 km), Ģəhərin ümu mi sahəsi isə 36006 hektar idi. Ehtimal edilə
bilər ki, bu dövrdə Təbrizin əhalisi 1 milyona yaxın olmuĢdur. Avropa
səyyahlarından biri - rah ib Jurden de Severak XIV əsrin əvvəllərində A zərbaycanda
olmuĢ və öz qeydlərində göstərmiĢdir ki, o, "burada Təbriz adlanan böyük Ģəhərə
təsadüf etmiĢdir. ġəhərdə 200 min ev mövcud idi". Yalnız Təbrizin yanında olan
Rəbi-RəĢididə (əsası Fəzlullah RəĢidəddin tərəfindən q oyulmuĢdur) 30 min ev
vardı. Burada 24 karvansara, 1500 dükan, üçmərtəbəli karvansaralar, məscid, bazar,
hamam, zərb xana, 7 min tələbəsi və 4500 müəllimi olan tədris müəssisəsi fəaliyyət
göstərirdi. Lakin Rəbi-RəĢid inin çiçəklən məsi uzun çəkmədi. 1318-ci ildə baĢ vəzir
Fəzlullah RəĢidəddin edam edild ikdən bir müddət sonra qəzəblənmiĢ kütlə 1336 -cı
ildə Ģəhərciyi talan və viran etdi. Beləliklə, Rəbi-RəĢidi süqut etdi.
1321-ci ildə Təbrizə gəlmiĢ italiyalı Odorik Perdenon belə yazır: "Təbriz
Ģahanə Ģəhərdir. Ticarət baxımından dünyada Təbrizdən yaxĢı Ģəhər yoxdur. Çünki
yer üzündə elə mal tapılmaz ki, Təbriz anbarlarında həmin maldan olmasın. ġəhərin
yerləĢdiyi mövqe də çox yaxĢıdır. Ona görə ki, dünyanın hər yerindən adamlar
ticarət üçün oraya gəlirlər. Təbrizdə yaĢayan xris tianlar mənə dedilər ki, Ģahın bu
Ģəhərdən əldə etdiyi gəlir Fransa krahnın Fransadan əldə etdiyi gəlirdən ço xdur".
Qazan xan Kürün mənsəbində, Xəzər dənizi sahilində Mahmudabad
Ģəhərinin əsasını qoydu. Bu Ģəhər sonralar in kiĢaf etdi.
Azərbaycanda iri və orta Ģəhərlərin əhalisi əsasən sənətkarlardan və
tacirlərdən ibarət idi. Lakin Ģəhərlərdə sinfi simasını itirmiĢ zü mrələr və kəndlilər
də məskunlaĢdılar.
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ġəhərlər yarımaqrar səciyyə daĢısalar da, sənətkarlıqda və ticarətdə apancı
mövqeyə malik o lmuĢdur. Təbriz Ģəhərində toplanan tamğa vergisi Elxanilərin
Cənubi Azərbaycan vilayətlərindən götürdüyü gəlirin ü mu mi məb ləğin in 50 faizini
təĢkil ed irdi.
Xal q hərəkatı. Azərbaycanda Hülakular dövlətinin təsisindən sonra xalq
kütlələrin in vəziyyəti Elxanilərin həyata keçirdikləri torpaq və vergi siyasəti
nəticəsində daha da ağırlaĢdı. Feodal rentasının və vergilərin son dərəcə artması,
istismarçı sinfin zü lmü ölkədə sinfi mübarizəni alovlandırdı. Sinfi mübarizən in
Ģikayətlər, xahiĢnamələrlə hakim sinfə mü raciət et mək, təsərrüfatdan baĢ götürüb
getmək və s. üsulları ilə yanaĢı, xalq kütlələrinin silah lı üsyanı və qaçaq hərəkatı
kimi daha fəal formaları da geniĢ yayıldı. Kəndlilərin, Ģəhər əhalisinin öz yerlərini,
təsərrüfatını tərk edib kütləvi surətdə qaçmaları prosesinin qarĢısını almaq üçün ilk
monqol hökmdarlarının göstərdiyi cəhdlər nəticəsiz qalırdı. Qaçqın lar ço x zaman
silahlı dəstələr halında birləĢib mübarizə aparırdılar. Yerli əhali tərəfindən müdafiə
olunan belə dəstələr vaxtaĢırı monqol feodalları və dövlət məmurları ü zərinə
hücuma keçib onların malikanələrini dağıdır, karvanları qarət edirdilər. Tarixçi
RəĢidəddin bu cür qaçqınları "quldur", "yolkəsən" və s. adlandırsa da, onların
yalnız feodal sinfinə qarĢı mübarizə apard ıqlarını və yo xsullara to xunmad ıqlarını
etiraf et məyə məcbur olmuĢdur.
XIII əsrin 60-cı illərində Gürcüstan və Azərbaycanda monqollar əleyhinə
üsyan qalxdı. Yerli feodalların baĢçılıq etdiyi həmin üsyan Hülaku xan tərəfindən
göndərilmiĢ hərbi hissələrin kö məy i ilə yatırıldı. Bu zaman Qarabağın dağlıq
ərazisi tarmar ed ild i və Xaçın hökmdarı Həsən Cəlal itaətə cəlb olundu.
1275-ci ildə monqol hökmdarı Abaqa xan (1265-1282) Arranda ova çıxd ığı
vaxt silahlı üsyançı dəstələr onun üzərinə hücum etdilər. Monqol süvariləri ilə
vuruĢmada üsyançılar məğ lub edilsələr də, bu hadisə Abaqa xanı ço x qorxutdu və
o, ümu mi üsyan baĢ verəcəyindən çəkinərək ətraf ərazilərdən qoĢun hissələrini
Arrana gətirdi. 1301-ci ildə isə Qazan xan ġirvanın dağlıq hissələrində qalxmıĢ
xalq hərəkatın ı yatırmaq məqsədilə hərb i əməliyyat aparmalı o ldu. Onun əmrinə
əsasən qiyamçıla rı təqib et mək və karvan yollarını qoru maq məqsədilə xüsusi
dəstələr təĢkil olundu. Bu dəstələrdə bütün vergilərdən azad o lunmuĢ döyüĢçülər
(tərxan) qulluq edirdilər.
Azərbaycan Ģəhərlərində sənətkarlar arasında yaranmıĢ usta Ģagird birlikləri
də monqollara qarĢı mübarizə aparırd ı.
1338-ci ildə Çobani feodallarının siyasi meydana çıxmaları ilə əlaqədar yerli
əhali onların simasında yeni zülmkarlara qarĢı mübarizə aparma lı oldu. Yerli oturaq
təsərrüfatı aradan götürməyə cəhd göstərən Çobani feodalları əhalin i amansızcasına
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istismar edird ilər. Ġlk günlərdən baĢlayaraq Azərbaycanda qarətçiliklə məĢğul olan
Çobani feodalları ço x keçmədən ölkən i tamamilə viran qoydula r, məhsuldar
qüvvələri məhv etdilər, əkin sahələrin i yararsız vəziyyətə saldılar.
Həmdullah Qəzv ini əvvəllər öz gözəlliyi ilə məĢhur olan yerlərin indi
yararsız hala düĢdüyünü, qurda, tülküyə məskən, bayquĢa yuva olduğunu yazır.
Çobani feodalların ın özbaĢ ınalığı, xüsusilə Həsən Çobaninin öldürülməsindən
sonra hakimiyyəti ələ almağa cəhd göstərən ƏĢrəf Çobaninin qəddarlığ ı məzlu m
xalq kütlələrin in feodallara qarĢı mübarizəsinə təkan verdi. Üsyanın əsas səbəbi
Çobani feodallarının zü lmü və qarətçiliy i idi. On ların növbəti özbaĢınalığına
dözməyən əhali silaha sarılaraq Ģəhərdəki Çobani əmirlərini və yaxın qohumlarını
əsir etdi. Təbrizə daxil olan bütün yollarda xəndəkləri qazıb onları su ilə doldurdu.
Ağaclar kökündən çıxarılaraq küçələrə atıld ı, səngərlər yaradıld ı. ġəhərdəki Çobani
əmirlərin in bir ço xu ö ldürüldü. Məlik ƏĢrəf Çobani bu zaman Ģəhərdə yox id i.
Təbrizə qayıt maq istəyən Məlik ƏĢrəfi əhali Ģəhərə buraxmadı. Məlik ƏĢrəf əsir
alın mıĢ əmirlərin, onların qohumların ın azadlığa buraxılmasmı tələb etdi, lakin bu
tələb qəbul olunmadı. Tərəflər arasında qanlı vuruĢma baĢ verdi. Təbrizlilər
qəhrəmanlıqla döyüĢsələr də, təlim görmüĢ nizami qoĢuna qarĢı axıradək
müqavimət göstərə bilməd ilər və geri çəkildilər. Üsyançılardan ço xlu ö lən və
yaralanan oldu. Sağ qalan lar isə Ģəhəri tərk edib qaçdılar.
Azərbaycan tarixçisi Əbubəkr Əhərin in məlu mat ına görə, Azərbaycanda
"zülm, bahalıq və vəba" kimi üç Ģey bolluq təĢkil ed irdi. 1347-ci ildə ƏĢrəfin
zülmünə tab gətirməyən yerli əhali vətəni tərk edərək Gürcüstana, Ru ma, ġama,
Bağdada və digər yerlərə get məli o ldu.
Azərbaycan 1357-ci ilə qədər Çobani ƏĢrəfin zülmü alt ında qaldı. Öz
qüvvələri ilə Çobani feodallarına qalib gəlməyin mü mkün olmad ığını görən
Azərbaycan əhalisi və bir sıra yerli feodallar Qazi Məh iyəddin Bərdəyinin və
ġirvanĢah Kavusun baĢçılığ ı ilə Qızıl Orda hökmdarı Can ı bəyi Azərbaycana dəvət
etdilər. Azərbaycanı öz nüfuz dairəsinə salmağa çalıĢan Qızıl Orda xa nı Təbrizə
gəldi və Məlik ƏĢrəfi ələ keçird i. Canı bəyin ƏĢrəfi öldürmək istəməməsi xalq
kütlələrin in etirazına səbəb oldu. Məlik ƏĢrəf edam edilmək üçün meydana
gətirilərkən Ģəhər əhalisi onu cəlladların əlindən aldı, baĢına kül-torpaq ataraq
atdan çəkib yerə saldı və nəhayət o, xəncərlə qətlə yetirildi.
III FƏSĠL
XV ƏSR AZƏ RBAYCAN DÖVLƏ TLƏ RĠ
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XIV əsrin sonu - XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi vəzi yyəti.
Bəhs etdiyimiz dövrdə Cənubi Qafqaz, Yaxın və Orta ġərqin siyasi vəziyyətində bir
sıra mühü m amillər əsaslı rol oynadı. Bunlardan ən baĢlıcası Azərbaycanın və
qonĢu ölkələrin Tey murun dağıdıcı basqınlarına məru z qalması idi.
Bu zaman Azərbaycanın Ģimalında ġirvanĢahlar dövləti I Ġbrahimin (13821417) hakimiyyəti alt ında müəyyən iqtisadi-siyasi tərəqqiyə nail olmağa baĢladı. I
Ġbrahimin ağıllı və təmkin li siyasəti nəticəsində ġirvan Azərbaycanın digər
hissələrindən fərqli olaraq öz istiqlaliyyətini it irməd i, xarici iĢğalçıların zü lmünə
məruz qalmadı. Böyük siyasi nüfuz qazanmıĢ I Ġbrahim eyni zamanda Orlat
sülaləsindən olan ġəki hakimi Seydi Əlin in oğlu Seydi Əh məd i Tey murla barıĢdırıb
ġəki torpaqların ı iĢğalçıların basqınından xilas etdi. Gürcü çarı Geo rginin də
Teymurla sülh müqaviləsi bağlamasında ĢirvanĢahın müsbət rolu özünü göstərdi.
Təbiid ir ki, Tey murun vas sallarına çevrilmiĢ ġirvan Ģahı və ġəki hakimi öz
qoĢunları ilə Tey murun 1402-ci ildə Os manlı sultanı I Bayazidə qarĢı yürüĢündə
iĢtirak et miĢdilər. Məhz bu yolla onlar öz daxili müstəqilliklərin i qoruya bild ilər.
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri və münbit torpaqları əzəldən Qızıl Orda
xanlarının da diqqətini cəlb et miĢdi. Qızıl Orda xanları Elxan ilər dövlətinə qarĢı
Azərbaycan uğrunda uzun-uzadı mübarizədə nəticə etibarilə müvəffəq iyyət əldə
edə bilmədilər. Onların Dərbənddən cənuba tərəf basqınları ö lkəyə böyük zərər
yetirdisə də, bu hücumlar Elxanilər tərəfindən dəf edild i. To xtamıĢın da ölkəni ələ
keçirmək cəhdləri Tey mu run və ġirvanĢahların müqavimətinə rast gələrək boĢa
çıxd ı.
Azərbaycanın cənub (Kürdən cənuba) hissəsi Cəlairilər dövlətinin tərkibinə
daxil idi. XIV əsrin son rübündə köçəri tayfaların nüfuzu artdı və siyasi hakimiyyət
onların ə linə keçd i. Son Cəlairi sultanı Əh məd (1382-1410) hakimiyyət uğrunda
çətin mübarizədə qardaĢlarına qalib gəld i. O, Müzəffəri sülaləsinin nü mayəndəsi
olan ġahĢücanı (1364-1384) Sultaniyyədən qova bildi və Cəlairilər dövlətin in
ərazisini qısa müddət ərzində bərpa etdi.
Əh məd daxili çəkiĢmələrlə məĢğul olduğu zaman Mavərənnəhrdə Teymurun
güclü dövləti yarandı. Köçəri əmirlərin və feodal əyanlarının mənafeyin i güdən
Əmir Tey mur geniĢ miqyaslı iĢğallara baĢladı. O, q ısa bir zamanda daxili
ziddiyyətlərdən zəifləmiĢ qonĢu dövlətləri məğlub edərək, 1385-ci ildə Cəlairilər
dövlətinin hüdudlarına çatdı.
Beləliklə, daxili düĢmənləri yenicə aradan qaldırmıĢ Sultan Əh məd onun
dövlətinin müstəqilliy inə ciddi təhlükə törədən güclü və müdhiĢ bir düĢmənlə üzüzə gəldi. Su ltan Əhməd Tey murun hücumuna dözməd i və Bağdada qaçdı.
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Azərbaycanın cənub hissəsi Cəlairi hökmdarının əmiri olan Qaraqoyunlu Qara
Məhəmmədin qoĢunları tərəfindən zəbt edild i.
Azərbaycan uğrunda Teymurla To xtamıĢ arasında gedən mübarizə
Teymurilərin xeyrinə qurtardı. Tey mur 1395-ci ildə Dərbənddən Ģimala keçərək
Qızıl Orda xanının torpaqlarına soxu ldu. Bu yürüĢdə ġirvanĢah I Ġbrahim də iĢtirak
edirdi. Tey murun qoĢunları HəĢtərxan və Saray Ģəhərlərini v iran etdilər (1395).
Beləliklə, Azərbaycan Qızıl Orda xan larının basqınlarından xilas oldu və qısa
müddətə Teymurun əsarəti altına düĢdü.
ġirvandan fərqli olaraq Azərbaycanın Kürdən cənuba doğru hissəsi
Teymurilərin yürüĢləri zamanı böyük qırğına, dağınt ı və qarət lərə məruz qaldı.
Yerli feodalların bir hissəsinin əmlak və torpaqları əllərindən alındı, kəndlilər
üzərinə ağır vergilər qoyuldu. Məhsuldar qüvvələrə ağır təsir edən bütün bu amillər
ölkənin iqtisadi tənəzzülünə səbəb oldu.
Azərbaycanın cənub hissəs i Teymurun oğlu MiranĢahın hakimiyyəti altına
keçdi. Arasıkəsilməyən feodal müharibələri xalq ın vəziyyətin i daha da ağırlaĢdırdı.
MiranĢah yerli əhaliyə zülm ed ir, azacıq Ģübhəyə düĢən kimi günahsız adamları
edam etdirir, yerli hakimlərə divan tutur, ölkən i amansızcasına viran qoyur,
qiymət li madd i mədəniyyət abidələrini dağıdırdı. M iranĢahın Bağdada, Sultan
Əh mədin üzərinə uğursuz səfəri zamanı Təbriz əhalisi ona qarĢı üsyana qalxdı,
lakin M iranĢah qayıtdı və qiyamçılara d ivan tutdu.
ġəki hakimi Seydi Əli Orlata qarĢı qoĢun göndərmiĢ MiranĢah ġəki ərazisini
viran etdi. ġəkililər Tey murilərə qarĢı inadlı müqavimət göstərir, böyük
qəhrəmanlıq nü mayiĢ etdirirdilər. Əlincə qalasının müdafiəsi (1387-1401)
xalq ımızın azadlıq uğrunda mübarizəsin in mühüm səhifələrindəndir. 14 illik
mühasirədən sonra qala müdafiəçilərinin kö məyinə gəlmiĢ müttəfiq Ģəkili-gürcü
dəstələri qalib gəld ilər. Bu sübut etdi ki, Tey murun Azərbaycanda hakimiyyəti
zəifləmiĢ, yerli feodallar ona tabe olmaqdan boyun qaçırmıĢlar.
Teymurun vəfatından (1405) sonra Cənubi A zərbaycanı MiranĢahın oğlu
Ömər idarə edirdi. Tey murun vəfatı onun imperiyasında sülalə ixtilaflarına,
övladları arasında hakimiyyət uğrunda arasıkəsilməyən toqquĢmalara zəmin
yaratdı. Azərbaycan yeni müharibələr meydanına çevrild i. ƏlveriĢli siyasi
vəziyyətdən faydalanan yerli hakimlər xalq kütlələrinin yardımı ilə müstəqillik
uğrunda mübarizəyə baĢladılar. ġirvanĢah I Ġbrahim, Ərdəbil hakimi Bestam Cagir,
ġəki hakimi Seydi Əh məd və Gəncə hakimi Əmir Qaraman Tey muri Ömərə qarĢı
qüvvələrini birləĢdirdilər. Bunu bilən Ömər Kürü keçməkdən imt ina etdi və geri
qayıtdı.
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Bundan sonra Azərbaycan müvəqqəti olaraq MiranĢahın oğlu Əbubəkrin
əlinə keçdi. Lakin xalqa zü lm edən Əbubəkrə qarĢı geniĢ qiyamlar baĢlandı və
xarici iĢğala son qoyuldu.
Teymurilərin hakimiyyətinin zəifləməsindən faydalanan Sultan Əh məd
1406-cı ildə qayıd ıb Təbrizi ələ keçirdi və Cəlairi dövlətini bərpa etdi. Lakin öz
əmirləri ilə əhaliyə zü lm edən Əh məd xalq ın nifrətin i qazandı. Buna görə təbrizlilər
Əbubəkrə müraciət edib onu Ģəhərə dəvət etməyə məcbur oldular. Əh məd yenə
Bağdada qaçdı. Əbubəkr də tezliklə Qaraqoyunlu Qara Yusif tərəfindən
məğ lubiyyətə uğradıldı.
Beləliklə, həmin dövrdə Azərbaycan (ġirvan və ġəki istisna olmaq la) böyük
itki və dağıntılara düçar oldu. Ölkən in cənub hissəsində kənd təsərrüfatı və Ģəhər
həyatının inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yo x id i.
Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması və geniĢlənməsi. Qaraqoyunlu və
Ağqoyunlu adlanan oğuz mənĢəli tayfa birləĢ mələri XIII əsrdən etibarən
Anadoluda yanmköçəri həyat sürürdülər. Qaraqoyunluların mərkəzi vilayəti Van
gölünün Ģimalındakı ƏrciĢ, Ağqoyunluların cəmləĢdiyi bölgə isə Diyarbəkir idi.
Hər iki tayfa birləĢməsi "türkman" adlanan eyni etnik qrupa mənsub olub, ünsiyyət
vasitələri Azərbaycan dilinin cənub ləhcəsi idi. Bu tayfa adlarının totem sayılan
qoyunların rəngi ilə əlaqədar olduğu ehtimal edilir. Həmin tayfalara məxsus olan
qoç heykəlləri Ģəklində məzar daĢ larının zəmanəmizədək çatdığı məlu mdur.
Qaraqoyunluları və Ağqoyunluları təĢkil edən tayfa və boyların bu əraziyə
Orta Asiyadan gəlməs ini Səlcuqların Yaxın ġərqə köç məsi ilə bağlayırlar. Lakin
onların Azərbaycana və Qərbi Ġrana köçməsini daha erkən dövrə (VIII-IX əsrlər)
aid etməyə müəyyən əsasımız vardır. Ehtimal et mək o lar ki, həmin etnik qruplar
monqol iĢğalı dövründə Azərbaycan və Ġrandan qərbə doğru hərəkət etməyə
məcbur o lmuĢ, Kiçik Asiya, Ġraq və Suriyada məskunlaĢ mıĢdılar.
Qaraqoyunluları təĢkil edən əsas tayfalar bunlard ır: Baharlı, Səd li,
Qaraman lı, Alpout, Duharlı, Cagirli, Hacili, Ağacəri. Bu tayfalar arasında Baharlı
və Sədli oy maqların ın siyasi rolu müstəsna olmuĢdur. Sədli oy mağının qədim
vətəni Naxçıvan və Sürməli id i. Qaraqoyunlular XIV əsrin sonlarında ġərqi
Anadoluda bəylik yarat mıĢ və onun əsasını qoyan Ģəxs Bayram Xoca olmuĢdur.
Baharlı oymağ ının rəisi o lmuĢ Bayram Xoca Cəlairi Sultan Üveysin Təbriz
sarayında nüfuzlu əmirlərdən biri idi. Onun oğlu Qara Məhəmməd qızını Sultan
Əh mədə verərək sülalə əlaqələrini möhkəmlət miĢdi. Qaraqoyunluların
Azərbaycanda hakimiyyətinin möhkəmlən məsində Cəlairi əmirlərinin böyük ro lu
olmuĢdur.
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Teymurun ölü mündən sonra MiranĢah və onun böyük oğlu Əbubəkr zahirən
Ömərin hakimiyyətin i qəbul etdilər. Lakin Ömər hakimiyyətinə qəsd olacağını
düĢündüyü üçün Sultaniyyəyə onun yanına gəlmiĢ Əbubəkri həbs etdirdi. Qala
keĢikçiləri ilə dil tapıb həbsdən azad olan Əbubəkr atası MiranĢahla Xorasanda
qoĢun topladı. ġirvanĢah I Ġbrahimə qarĢı yürüĢ etmiĢ Ömər Ģəhərdə olmadığı üçün
Əbubəkr Su ltaniyyəni ələ keçird i və maneəsiz Təbrizə daxil oldu.
Cənubi Azərbaycan Əbubəkr və Ömərin arasında gedən qanlı toqquĢmalar
meydanına çevrilmiĢdi. Təbriz əldən-ələ keçir və Ģəhərin sakinləri qətl və qarətlərə
məruz qalırdı. Lakin təbrizlilər iĢğalçılara qarĢı mübarizədə böyük hünər və
mət inlik göstərərək onları Ģəhərdən çıxmağa məcbur etdilər. Mənbələrdə Təbrizin
müdafiəsinin təĢkilində Qazi Qiyasəddin, Əbdül Möhsün Qəzvini, ġey x Əxi
Qəssab və Qazi Ġmadəddinin qeyrət və bacarığ ı xüsusi qeyd olunur.
Qaraqoyunlu tayfa ittifaqın ın baĢçısı Qara Yusif ilə Əbubəkr ilk dəfə 1406cı il oktyabrın 14-də Naxçıvanın qərb ində, Araz çay ının sahilində toqquĢdular.
Qaraqoyunluların həmləsinə davam gətirməyən Teymurilər qaçmağa üz qoydular.
Qara Yusif döyüĢ meydanından Naxçıvana gəldi. O, burada ikən Təbrizin ad lı-sanlı
rəislərindən olan Xacə Seyid Məhəmməd Keçəçi Qara Yusifin hüzuruna gəld i,
Ģəhərin Əbubəkr tərəfindən qarət olunduğunu söylədi və onu Təbrizə gəlməyə
təĢviq etdi. Qara Yusif isə müvəqqəti olaraq Ģəhəri mühafizə etmək üçün darğa
göndərdi və Sultaniyyəyə yürüĢ etdi. Əbubəkr Ģəhəri tərk etdi və Reyə qaçdı.
Sultaniyyəyə girmiĢ Qaraqoyunlular Ģəhəri qarət etdilər, sonra isə əhalin i Təbriz,
Marağa və Ərdəbilə köçürdülər. Xorasan hakimi o lan qardaĢı ġahru xdan yard ım
alan Əbubəkr Azərbaycanı ələ keçirmək üçün yeni təĢəbbüs etdi. Bundan xəbər
tutan Qara Yusif Təbriz ətrafında yerləĢən ġənbi-Qazana gəldi. 1408-ci il aprelin
21-də Təbrizin cənubundakı Sərdrud adlı yerdə 20 minlik Qaraqoyunlu qoĢunu
Teymuriləri darmadağın etdi. M iranĢah öldürüldü, Əbubəkr isə qaçmağa müvəffəq
oldu.
Qara Yusifin Əbubəkr üzərində ikinci qələbəsinin mühüm tarixi əhəmiyyəti
vardır. Bundan sonra Azərbaycanda Teymurilərin ağalığına son qoyuldu,
Teymurilər imperiyasının böyük bir hissəsi metropoliyadan ayrılmıĢ və bu ərazidə
Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti (1410-1467) yaran mıĢdı. Bu qələbədən sonra,
1409-cu il payızın baĢlanğıcında Qara Yusif Təbrizə daxil olmuĢ, ġəki hakimi
Seydi Əh mədə qarĢı qoĢun göndərmiĢdi. Lakin Qaraqoyunlu sərkərdələri döyüĢə
yaxĢı hazırlaĢmıĢ ġəki hakiminin hərbi qüvvələrinə hücuma cəsarət etməmiĢ və
ġirvanın bəzi yerlərin i qarətlə kifayətlənərək geri qayıt mıĢlar. Qara Yusif ö z siyasi
məqsəd və fəaliyyətini Cənubi Azərbaycanla məhdudlaĢdırmırd ı. O, lap əvvəldən
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Azərbaycanın Ģimal hissəsini də özünə tabe etmək istəyirdi. ġəki və ġirvana
göndərilmiĢ Qaraqoyunlu qoĢun dəstələrinin fəa liyyəti buna sübutdur.
1410-cu il avqustun 30-da Təbriz yaxınlığında, Əsəd qəsəbəsi kənarındakı
döyüĢdə keçmiĢ müttəfiqi Cəlairi Sultan Əh mədi məğ lub etmiĢ Qara Yusif ona
hakimiyyətin yeni sülaləyə keçməsini qanuniləĢdirən sənədlərə qol çəkdirdi, Su ltan
Əh məd Qara Yusifin oğlu Pirbudağı öncədən oğulluğa götürmüĢdü. Bu məsələni
Sultan Əh mədə xat ırladan Qara Yusif Azərbaycanın Pirbudağa verilməsi haqqında
yarlıq yazd ırdı. 1411-ci ildə Qara Yusif Təbrizdə Azərbaycan əyanları və
Qaraqoyunlu əmirlərinin məclisində Pirbudağı "sultan" elan etdi, lakin dövlət
iĢlərini bütövlükdə öz əlində saxladı. Beləliklə, A zərbaycan Qaraqoyunlu dövləti
yarandı. Azərbaycanın Kürdən cənubdakı ərazisi, Ermənistan, Anadolunun Ģərq
vilayətləri və Ġraq-i Ərəb bu dövlətin daxilində idi.
Qaraqoyunlu dövlətinin ən güclü düĢməni Xorasanda qərar tutmuĢ Teymuri
hökmdarı ġahru x id i. 1419-cu ildə Qara Yusif böyük ticarət əhəmiyyəti olan
Sultaniyyə və Qəzvini tutdu. Qaraqoyunluların Ģərqə irəliləməsi ġahru xu qəti
tədbirlərə əl at mağa sövq etdi. O, 1420-ci ilin yayında 200 min lik qoĢunla
Azərbaycana tərəf hərə kət etdi. Lakin Qara Yusif də geniĢ hərbi hazırlıq görmüĢdü:
atlı qoĢunla yanaĢı burada ilk dəfə olaraq piyada döyüĢçülər (Təbriz vilayətinin
oturaq əhalisi, kəndlilər) ordu sıralarına cəlb edilmiĢdilər. ġahru xun Təbrizə
göndərdiyi elçisinin Qara Yusif tərəfindən həbs edilməsi, Qara Yusifin döyüĢ
məqsədilə paytaxtdan çıxması xəbəri ġahru xun ordusunda böyük həyəcan və təlaĢ
doğurmuĢdu. ġahrux qüdrətli sərkərdə kimi geniĢ Ģöhrət tapmıĢ Qara Yusifdən
ehtiyat edirdi.
Qara Yusif yaxĢı silahlan mıĢ güclü qoĢunu üçün baxıĢ təĢkil etmiĢdi.
Teymuri tarixçiləri bu ordunun "günəĢin zərrələri və buludun damlaları qədər
saysız-hesabsız" olduğunu göstərirlər. Lakin əslində Qara Yusifin qoĢununun sayı
50 mindən çox deyild i. Təbrizdən düĢmən qarĢısına çıxmıĢ Qara Yusif yolda ikən
ağır xəstələndi və qəflətən vəfat etdi.
Qara Yusifın ölü mü Qaraqoyunlu ordugahında böyük qarıĢıq lığa və hərc mərcliyə səbəb oldu. ġahzadələrdən heç biri burada deyildi; ġah məhəmməd
Bağdadda, Ġsgəndər Kərkükdə, Ġspənd Adilcəvazda, CahanĢah Sultaniyyədə, Əbu
Səid isə Ərzincanda idi. Yaxın laĢan Teymuri qoĢunundan vahiməyə düĢmüĢ
Qaraqoyunlu əmirləri ordugahdan qaçdılar. Bir dəstə adam Qaraqoyunlu
padĢahının cəsədi olan otağa girdi, buranı qarət etdi, cəsədin əynindən paltarını
çıxardı, hətta onun qulaqlarındakı qızıl sırğaları da bıçaqla kəsib götürdü. Yaln ız
iki gündən sonra Qara Yusifin cəsədi Təbriz əyanları (Seyid Məhəmməd Keçəçi və
baĢqaları) tərəfindən götürüldü, Təbrizə, buradan da ƏrciĢə - ata-babasının
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məzarları yanına gətirildi və dəfn edild i. Təbriz əyanlarının Qara Yusifə qarĢı belə
münasibəti onu göstərir ki, oturaq Ģəhər əhalisi Qaraqoyunlu hökmdarını yabançı
sülalənin nümayəndəsi kimi deyil, yerli Azərbaycan hökmdarı kimi
qiymət ləndirird i.
Beləliklə, heç bir müqavimətə rast gəlməyən ġahru x A zərbaycanı zəbt etdi,
lakin Qaraqoyunlu dövləti dağılmadı. Qala Yusifin böyük oğlu Ġsgəndər ġahruxa
qarĢı inadlı mübarizəyə baĢladı. Qaraqoyunlu tayfaların ı ö z ətrafına yığ mıĢ
Ġsgəndər ƏləĢkert vadisində üç gün davam edən (30 iyu l - 1 avqust 1421) qanlı
döyüĢdə Teymurilər tərəfindən məğ lub olundu. Sayı 50 mindən ço x o lmayan
Qaraqoyunlu qoĢunları sayca 4-5 dəfə artıq olan ġahru xun hərbi qüvvələrinə qalib
gələ bilməzd ilər. Tey murilərin qoĢununda Hindistandan gətirilmiĢ döyüĢ filləri də
vardı. Ağqoyunlu əmiri Qara Os man da öz qoĢunu ilə ġahru xun ordusuna
qoĢulmuĢdu.
ġahru x Təbrizi tərk etdikdən sonra Ġsgəndər yenidən buraya gəldi və
Qaraqoyunlu dövlətini bərpa etdi (1422-1429).
ġahru x Azərbaycana ikinci səfərin i 100 minlik ordu ilə 1429-cu ilin yayında
baĢladı. Qaraqoyunlu Ġsgəndərlə ġahru x arasında həmin ilin sentyabrın 17-də baĢ
vermiĢ Səlmas vuruĢması iki gün davam etdi. Ġsgəndərin qəhrəmanlıq göstərməsinə
baxmayaraq, ġahru xun ehtiyat qüvvələri bu döyüĢü də onun xeyrinə həll etdilər.
ġahru x Azərbaycanda Qaraqoyunluların hakimiyyətini aradan qaldırmağa
qadir olmadığın ı anlamıĢdı. Buna görə də o, Qara Yusifin oğulları arasında gedən
rəqabət və düĢmənçilikdən istifadə et məyi münasib bild i. ġahru x Ġsgəndərə qarĢı
Qara Yusifin ən kiçik oğlu Əbu Səidə arxalan mağ ı qərara ald ı. 1430-cu ildə
Qarabağda qıĢlayan ġahru x yanına gəlmiĢ Əbu Səidi Azərbaycanın hakimi təyin
etdi. Lakin Əbu Səid Azərbaycan taxtında ancaq 5-6 ay otura bild i. Azərbaycana
gəlmiĢ Ġsgəndər Əbu Səid i ələ keçirib öldürdü və yenə hakimiyyəti öz əlinə aldı
(1431-1435).
1434-cü ilin ortalarında Ġsgəndər ġirvan üzərinə qarətçi yürüĢ etdi.
ġirvanĢah I Xəlilu llah sığındığı Mah mudabad qalasından ġahruxun yanına öz
adamını göndərdi, ö lkən in görünməmiĢ surətdə viran və qarət edildiy ini ona xəbər
verdi. Xəlilullah eyni zamanda Qara Os mandan da yardım istəmiĢdi. Ağqoyunlu
bəyi dərhal böyük qoĢunla Diyarbəkirdən hərəkət etdi və Ərzuru mu mühasirəyə
aldı.
Teymuri sülaləsi ilə qohum olan Xəlilullahın yardım istəməsi və
Qaraqoyunlu Ģahzadələri arasında baĢ verən münaqiĢələr 1435-ci ildə ġahru xu
Azərbaycana üçüncü dəfə yürüĢ etməyə həvəsləndirdi. Həmin ilin fevralında Reydə
qıĢlayan ġahrux Vanda olan CahanĢahı öz yanına dəvət etdi. CahanĢah ın qardaĢı
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Ġsgəndərə dəfələrlə itaəts izlik göstərdiyini ġahru x yaxĢı b ilirdi. 1436 -cı ilin
may ında ġahru x Qarabağı tərk etdi, Ucana gəldi və burada vassallığı qəbul et mək
Ģərti ilə A zərbaycan hökmdarlığın ı CahanĢaha verdi.
1438-ci ilin baharında CahanĢah bəzi Qaraqoyunlu və ġirvan əmirləri ilə
birlikdə Ərdəbildən Təbrizə hərəkət etdi. Onunla vuruĢ maq üçün Ġsgəndər də
Təbrizdən çıxd ı və Sufiyanı keçərək Həft ÇeĢ məyə gəldi. DöyüĢdən əvvəl
Qaraman lı tayfa baĢçısı Piri bəyin CahanĢahın tərəfinə keçməsi Ġsgəndərin
qələbəyə olan ümidin i tamamilə q ırd ı və onun hərb meydanından qaçmasına səbəb
oldu. CahanĢah Ġsgəndərin gizləndiyi Əlincə qalasmı mühasirəyə aldı. Qala da
Ġsgəndər oğlu ġahqubad tərəfindən qətlə yetirildi.
Ġsgəndərin ölü mündən sonra Qaraqoyunlu taxtında onun qardaĢı CahanĢah
əyləĢdi (1438-1467). ġahru xun ö lü münə qədər CahanĢah özünü onun vassalı kimi
qələmə verir və ġirvanĢahla münasibətlərində düĢmənçilikdən çəkin irdi.
CahanĢahın əsas rəqibi Ağqoyunluların baĢçısı olan Uzun Həsən idi. Onunla
mübarizə gediĢində Qaraqoyunlular ġərqi Anadolun un böyük bir hissəsindən əl
çəkməli oldular.
1440-cı ildə CahanĢahın Gürcüstana ilk yürüĢündə Ərdəbil Ģey xi Ġbrah im
ġey xĢah və Səfəvi təriqətinin mü rid ləri fəal iĢtirak etdilər. 1441 -ci ildə CahanĢah
Gü rcüstana basqın etdi və gürcü knyazı Vaxtanqın güclü müqavimət inə rast gəldi.
1445-ci ildə CahanĢah Bağdad hakimi olan qardaĢı Ġspəndin ölümündən
sonra Ģəhəri zəbt etdi. Beləliklə, Ġraq-i Ərəb də Azərbaycan Qaraqoyunlu dövlətinə
qatıldı.
ġahru xun ölü mü (1447) CahanĢahın əl-qolunu açdı. O özünü müstəqil
hökmdar kimi aparmağa baĢladı, "sultan" və "xaqan" titulları aldı. Elə bu
zamandan etibarən CahanĢah öz adına xütbə o xutdurmağa, sikkə vurdurmağa
baĢladı. Ağqoyunlu ordusu ġərqə-Ġraq-i Əcəmə hərəkət etdi və ġahru xun
dövründən münaqiĢələrə səbəb olan sərhəd Ģəhərlərin i (Sultaniyyə, Qəzv in) ələ
keçirməyə çalıĢdı. ġahru xun nəvəsi Məhəmməd Sultan əvvəlcə müqavimət
göstərmək istədi. Lakin ġahru xun CahanĢahı "oğulluğa götürmüĢ" arvadı
GövhərĢad bəyimin vasitəçiliyi nəticəsində düĢmənçilik münasibətlərinə son
qoyuldu; Məhəmməd Sultan CahanĢahın qızın ı aldı və Ġraq-i Əcəm CahanĢaha
verild i.
Teymurilər dövləti ərazisinin Ģ ahzadələr arasında mübarizə meydanına
çevrild iyini görən CahanĢah fürsətdən istifadə etdi. O, qərbdə (Diyarbəkir
vilayətində) Ağqoyunlularla gedən ağır və mənasız mübarizəni dayandırmaq
qərarına gəld i və əsas diqqətini Ġrana yönəltdi.
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1453-cü ilin baharında CahanĢah böyük qoĢunla Ģərqə doğru hərəkət etdi.
Onun oğlu Pirbudaq Qum Ģəhərini zəbt etdi və Ġsfahana yönəldi. Qaraqoyunlu
qoĢunu Ġsfahanı tutaraq ġiraza yollandı. Bu Ģəhər müqavimət göstərmədən
CahanĢaha tabe oldu.
1454-cü ildə Qaraqoyunlu qoĢunu Pirbudağın baĢçılığı ilə Kirman və Yəzd i
zəbt etdi. 1457-ci ildə isə Xorasan hakimi Babur Mirzənin ölü mündən sonra taxt tac çəkiĢ mələrindən istifadə edən CahanĢah Ġranın Ģərqinə doğru hərəkət etdi. O,
Xəzər sahili ilə irə liləd i, Mazandaran və Astrabadı zəbt etdi. Qaraqoyunlu padĢahı
MəĢhədi və NiĢapuru keçərək Teymurilərin paytaxtı olan Herat Ģəhərinə daxil oldu.
1458-ci il iyunun 28-də CahanĢah Teymuri hökmdarı ġahru xun taxt ında əyləĢdi.
Xarici dövlətlərin elçiləri Herata gəlib onu salamlayır, ənam və hədiyyələrini
təqdim ed irdilər. Lakin həmin ildə CahanĢah Heratı tərk et məli o ldu.
60-cı illərin ortalarında Qaraqoyunlu dövləti Azərbaycandan baĢqa
aĢağıdakı əraziləri özündə birləĢdirird i: Ġraq ın hər iki hissəsi, Fars, Girman və
Ermənistan. Lakin CahanĢahın qurduğu dövlət daxili çəkiĢ mələr və feodal
özbaĢınalığı nəticəsində getdikcə zəifləy irdi.
Təbrizdə Həsənəlin in üsyanını yenicə yatırmıĢ CahanĢah o biri oğlu
Pirbudağın ġirazdakı q iyamın ı da yatırmalı oldu (1462). Fars dan qovulmuĢ
Pirbudaq Bağdadda da atasına qarĢı çıxıĢ etdi (1464) və bir il sürən ağır
müharibədən sonra öldürüldü (1466).
Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti 1467-ci ilin sonunda süquta uğradı və
Azərbaycan zəminində yeni siyasi quru m - Uzun Həsənin Ağqoyunlu dövləti
təĢəkkül tapdı.
ġirvanĢah I Ġbrahi min birləĢ dirici siyasəti. Gürcüstanla ittifaq. XV əsrin
əvvəllərində Azərbaycanın Teymuri hakimiyyəti altından çıxması və birləĢməsi
üçün çox əlveriĢli Ģərait yaranmıĢdı. O zaman beynəlxalq mübarizələr meydanında
Azərbaycan üçün təhlükə yarada biləcək qüvvə yox id i. Tey murun vəfatından sonra
(1405) onun iĢğalçı siyasəti nəticəsində yaranan Teymurilər dövləti tezliklə
dağılmağa
baĢladı.
Müxtəlif
ölkələrdə
hökmranlıq
edən
Teymuri Ģahzadələri arasındakı ixt ilaflar nəticəsində bir sıra əyalətlər bu xanədanın
təsir dairəsi altından çıxmıĢ , müstəqillik qazan mıĢdı. Tey murilər arasındakı feodal
hərc-mərcliy i davam edirdi. Bu vəziyyət Azərbaycanda da hökm sürməkdə id i.
Hələ atası Tey murun sağlığında Azərbaycandakı hakimiyyətindən (Qarabağ və
Muğan istisna olmaq Ģərti ilə) kənar edilmiĢ MiranĢah atasının ölüm xəbərini
eĢidən
kimi bir sıra əyalətlərdə hökmranlıq
edən
doğma oğlu
Mirzə Ömərə qarĢı müharibəyə baĢ ladı. Bu iĢdə marağ ı olan Mirzə Əbubəkr də
kiçik qardaĢının əleyhinə atası MiranĢahla birləĢdi. Bu çəkiĢ mələr və döyüĢlər
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nəticəsində Teymurilərin Azərbaycandakı hakimiyyəti zəifləməyə baĢladı. Ölkədə
xalq kütlələri arasında xarici əsarətdən azad olmaq meyilləri qüvvətləndi. Təbriz,
Marağa və Qarabağda həyəcanlar artdı. Mü xtəlif əyalət lərin birləĢ məsi üçün
əlveriĢli Ģərait yarandı.
Azərbaycanın, eləcə də ġirvanın müstəqilliyin i qoru maq və yadellilərin
iĢtirakı o lmadan hakimiyyəti ö z əlində cəmləĢdirmək üçün I Ġbrah im ciddi
fəaliyyətə baĢladı. O, Bərdə yaxınlığında Teymuri dövlətinin səlahiyyətli
nümayəndələri ilə sülh saziĢi bağlamıĢ və bu saziĢdə ġirvanın daxilən müstəqil
olduğu qeyd edilmiĢdi.
Ġbrahim tezliklə ġəki, Dərbənd, Qəbələ Ģəhərlərində də (Qarabağ
düzənliy inə qədər) ö z nüfuzunu möhkəmləndirmiĢ, müttəfiq i olan Seydi Əlinin
oğlu Seydi Əh məd i ġəki hakimi et miĢdi.
I Ġbrahim feodal təbəqələrinin mənafeyin i güdmək və bütün Azərbaycanda
müstəqil hakim o lmaq niyyəti ilə ölkəni dağıntılardan xilas etməyə cəhd göstə rdi.
O, yaran mıĢ Ģəraiti nəzərə alaraq mü xtəlif siyasi qrupların vəziyyətindən bacarıqla
istifadə etdi, ço xdan nəzərdə tutduğu məqsədin - Araz çayının cənubunda yerləĢən
torpaqların ġirvan ətrafında birləĢdirilməsi p lanın ın həyata keçirilməsi üçün
qətiyyətlə fəaliyyətə baĢladı.
Bəzi feodallar və Ģəhər əyanları da öz mənafeləri baxımından I Ġbrahimin bu
planını müdafiə etdilər. Təbriz tacirləri də onu öz hakimləri kimi görmək
istəyirdilər. Çünki I Ġb rahim t icarət və sənətkarlığı inkiĢaf etdirməyə çalıĢırdı.
Azərbaycan torpaqlarının vahid siyasi qurumda olması isə ticarətin geniĢlənməsinə
labüd imkan və Ģərait yarat malı id i.
I Ġbrah im ö zünün birləĢdirmə siyasətini həyata keçirmək üçün gürcü çarı II
Konstantin, ġəki əyalətin in hakimi Seydi Əh məd , Gəncə hakimi Yarəh məd
Qaraman lı və Ərdəbil hakimi Bestam Cakirlə ittifaq bağladı. Onların birləĢ miĢ
qoĢunu Kür çayı sahilində toplandı. O zaman Təbriz hakimi olan Ömər ĢirvanĢahı
qabaqlamaq məqsədilə hücu ma keçdi. Bir həftə davam edən döyüĢlər həlledici
nəticə verməd i. M irzə Ömərin Kür sahilinə getməsi xəbərini eĢidən MiranĢah və
oğlu Əbubəkr Təbriz üzərinə hücuma keçdilər. Təbriz əhalisi onlara müqavimət
göstərərək üsyana qalxdı. Üsyançılar kö mək üçün I Ġbrahimə müraciət etdilər. Bu
isə ġirvanĢaha sərhədi keçmək üçün əlveriĢli imkan yaratdı.
1406-cı ilin may ay ında ġirvanĢahın döyüĢçüləri maneəsiz Təbrizə daxil
oldular. Təbrizin I Ġb rahimin əlinə keçməsi A zərbaycan torpaqlarının vahid
hakimiyyət altında birləĢ məsi demək id i. Bütün Azərbaycanın ġirvana
birləĢdirilməsi I Ġbrah imin böyük diplo matik qələbəsi olsa da, bu birləĢ mə
Azərbaycanın bir sıra güclü qonĢularının mənafeyi ilə ziddiyyət təĢkil ed irdi. Çünki
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Azərbaycanın siyasi cəhətdən dağınıq və bir-biri ilə heç bir əlaqə saxlamayan
əyalətlər Ģəklində olması iĢğalçı qonĢuların xeyrinə id i. A zərbaycanın vahidliy i isə
onu qarətçi hücumlardan qoruyardı.
Mənbələrden məlu m olur ki, I Ġb rahimin Azərbaycanın cənub vilayətlərinə
təyin etdiyi məmurlar ədalətlə hərəkət edird ilər. Lakin I Ġbrahimin birləĢdirmə
siyasəti uğursuzluqla nəticələndi. Sultan Əh məd Cəlairi və Qara Yusif
Qaraqoyunlunun qoĢunlan Təbriz üzərinə hücuma keçdilər. ġirvanĢah öz yaxın
adamları ilə məsləhətləĢdikdən sonra belə qərara gəldi ki, Arazın Ģimal sahilinə
qayıtmaq zəruridir. Bu qərarın məqsədi tamamilə ayd m id i: Məlu mdur ki, o zaman
I Ġbrahimin yaxĢ ı silah lan mıĢ döyüĢçüləri A zərbaycanın feodal əyanlarından ibarət
idi və onlarda "vətən" məfhumu yalnız yaĢadıqlan ərazi ilə məhdudlaĢırdı. I
Ġbrahimə kö mək edən baĢ qa tayfa əmirləri də A zərbaycanın birləĢməsində maraq lı
deyildilər və daha qüvvətli sərkərdələrə xid mət et mək mey li onlan xəyanətə vadar
edirdi.
1406-cı ilin iyulunda ġirvandan gələn döyüĢçülər Təbrizi tərk etd ilər və
beləliklə, A zərbaycanı birləĢdirmək uğrunda I Ġbrahimin etdiyi ilk cəhd uğursuz
oldu. Ġkinci cəhd isə 1410-cü ildə edild i. Həmin ilin birinci yarısında Azərbaycanın
cənub ərazilərində Sultan Əh məd Cəlairinin rəsmi hökmdar olmasına baxmayaraq,
Qara Yusifin də xüsusi nüfuzu və təsiri var id i. Qara Yusifin iĢtirakı o lmadan
Azərbaycanda hakim olmaq meylinə düĢən Sultan Əhməd Qara Yusif in Ağqoyunlu
köçəri qəbilələrin in baĢçısı Qara Osman la döyüĢə getməsindən istifadə etdi və
Təbrizə qoĢun yeritdi. O, eyni zamanda ġirvanĢahdan kömək göstərməsini xahiĢ
etdi. I Ġbrahim oğlu Kəyumərsin baĢçılığ ı altında Təbrizə qoĢun yolladı.
Qara Yusifin ġirvana da hücum edəcəyini baĢa düĢən I Ġbrahim Təbrizə
qoĢun göndərməklə həm Cəlairilərlə müttəfiq olar, həm də Azərbaycanda qalıb öz
mövqeyini möhkəmləndirə bilərd i. Lakin hələ ġirvan qoĢunu gəlib çatmamıĢ,
1410-cu il avqustun 30-da ġənbi-Qazan yaxınlığında Sultan Əh mədlə Qara Yusif
arasında baĢ verən həlledici döyüĢdə Cəlairilər məğlub edildilər. Beləliklə, ġirvanĢah I Ġbrahimin Cənubi Azərbaycan vilayətlərin i ġirvana birləĢ dirmək üçün
etdiyi ikinci cəhdin də sə mərəsi o lmadı.
Qara Yusif ġirvanĢahın tam müstəqilliy ini aradan qaldırmaq və onu
özündən asılı vəziyyətə salmaq üçün bir neçə cəhd etdi. Həmin cəhdlər I Ġbrahim
tərəfindən etirazla qarĢılandı. Çünki ġ irvanĢah çətinliklə əldə etdiyi istiqlaliyyəti
itirmək istəmird i və ölkəsini müstəqil surətdə idarə etmək əzmində idi. O, eyni
zamanda Qara Yusiflə müharibə olacağını labüd hesab edir və özü də buna
hazırlaĢırdı.
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I Ġbrahim həmin məqsədlə ġəki hakimi Seydi Əh məd və gürcü çarı II
Konstantinlə dostluq əlaqələrini davam etdirird i.
Qara Yusif və I Ġbrah imin hərbi hazırlıqları iki il davam etdi. 1412-ci ilin
noyabr-dekabr aylarında Kür çaymın sahilində Qaraqoyunlu və ġirvan qoĢunları
arasında böyük döyüĢ baĢ verdi. Qara Yusif tərəfində Qarabağın, Muğanın və
Naxçıvan əyalətinin sayca çox olan qoĢunları, 1 Ġbrahimin tərə fində isə 2 min atlı
ilə ona qoĢulmuĢ II Konstantinin məhdud miqdarda aznaurları (hərbçiləri)
döyüĢürdülər. Qüvvələrin qeyri-bərabərliy i nəticəsində ġirvanĢah I Ġbrahim, onun
oğulları, qardaĢları, əmirləri və məĢhur sərkərdələri, habelə II Konstantin əsir
alındılar. Tezliklə gürcü çarı və 300 aznaur edam edildilər, I Ġbrahim isə 1413-cü
ilin baharında həbsdən azad olundu və ġirvana qayıtdı.
Ağ qoyunlu dövlətinin yaranması. XIV əsrdə Kiçik Asiyanın Ģərqində
məskunlaĢ mıĢ Qaraqoyunlulardan qərbdə Ağqoyunlular yaĢay ırdılar. Cənubda Urfada, Mardində, Ģimalda - Bayburdda, Dəclə çayın ın mü xtəlif qollara ayrıldığı
sahələrdə qıĢlaq və yaylaq həyat tərzi keçirən Ağqoyunluların mənĢəyi mübahisələr
doğurur.
Ağqoyunlu ittifaqına daxil olmuĢ qəbilə və etnik qruplar da Qara -qoyunlu
tayfaları kimi oğuz mənĢəlidir. Ağqoyunlu etnik birliyin in baĢında Bayandur
qəbiləsi dururdu və bununla əlaqədar olaraq Ağqoyunlular "Bayanduriyyə" də
adlandırılırd ılar. Bu ittifaqa Pörnak, Mosullu, ƏfĢar, Bayat və b. tayfalar, boylar da
daxil id i. Mah mud KaĢğari (XI əsr) ad larını b ir -bir sadaladığı 24 oğuz qəbiləsi
içərisində Kınık və Kayıdan sonra Bayandur qəbiləsinin də olduğunu qeyd
etmiĢdir.
RəĢidəddinin (XIV əsr) məlu mat ına görə, X əsrdə Sırdərya çayı sahillərində
hökmran olan Yabqu oğuzlarının həyatında Bayandur qəbiləsi böyük rol
oynamıĢdır.
Əbubəkr Tihrani "Tarixi-Diyarbəkriyyə" kitabında (1471-ci ildə yazmıĢdır)
Ağqoyunlu sülaləsinin məĢhur hökmdarı o lmuĢ Uzun Həsənin Ģəcərəsini vermiĢdir.
Bu Ģəcərə məlu mat ının ço xu tarixi həqiqətdən uzaqdır, lakin onun verdiyi bəzi
tarixi adların (məsələn, Turəlinin Trab zon imperatorunun qızı ilə evlən mə hekayəti
- VI boy) "Kitabi-Dədə Qorqud" əsərindəki adlarla uyğun gəlməsi maraqlıdır. Bu
tarixçinin təsdiqinə görə, Uzun Həsənin əcdadlarından biri Qutlu bəy Trabzona
hücum etmiĢ, yerli hökmdarı məğlubiyyətə uğratmıĢ və onun qızını əsir
götürmüĢdü.
Bu hekayət "Dədə Qorqud" surətlərin i xatırladır, tarixi həqiqətlə uzlaĢır.
Məlu mdur ki, Qutlu bəy Ağqoyunlu 1352-ci ildə Trab zon imperatoru III Aleksisin
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bacısı Mariya ilə evlən miĢdi. Qeyd etmək lazımd ır ki, Ağqoyunlu sü laləsinin
məĢhur nümayəndələrindən biri olmuĢ Qara Osman onların oğludur.
XIV əsrin sonu və XV əsrin əvvəllərində Ağqoyunlu tayfa ittifaq ı daxilində
gedən mübarizələr kəskinləĢ məyə baĢladı. Mü xtəlif feodal qrupları Qutlu bəyin üç
oğlu (Əh məd, Pirəli və Qara Os manın) ətrafına toplaĢaraq hakimiyyət i
möhkəmləndirməyə çahĢdılar. Əvvəl üstünlük qazanmıĢ Əhməd və Pirəli qorxulu
saydıqları Qara Osman ı məğlub edib həbsə aldılar. Lakin tezliklə Qaraqoyunlu
Qara Yusifin böyük qüvvə ilə Ağqoyunlu torpaqlarına hücumu ilə əlaqədar olaraq
Qara Os man həbsdən azad edildi və Qaraqoyunlular əleyhinə yaradılmıĢ qoĢunu n
baĢında durdu. O, Qaraqoyunlularla olan döyüĢdə qələbə çalaraq Diyarbəkirdə
möhkəmləndi və Ağqoyunlu bəyliyin in əsasını qoydu. Sonralar Ərzincan və
Mardin əraziləri də Ağqoyunlu tayfa ittifaqın ın hakimiyyəti altına düĢdü.
Qara Osman (1394-1435) Diyarbəkiri Ağqoyunlu tayfa ittifaqın ın mərkəzinə
çevirdi, ö z adından pul kəsdirdi. O, həyata keçirdiyi b ir sıra tədbirlər vasitəsilə
Ağqoyunlu tayfa ittifaqını xeyli möhkəmləndird i. Tabe o lunmuĢ ərazilərdə
Ağqoyunlu tayfa ittifaqı əleyhinə baĢ vermiĢ feodal çıxıĢları Qara Os man m ağır
zərbələri nəticəsində məğlub edilirdi.
Osmanlı dövləti ilə həmsərhəd olan ərazilərdə Ağqoyunlu tayfa ittifaq ının
getdikcə möhkəmlən məsi Os manlı sultanlığın ı təĢviĢə sald ı. Sultan Bayazid Ġldırım
öz qüvvələrini toplad ı və Ağqoyunlulara qarĢı mübarizəyə baĢladı. Vəziyyətin
gərginliy ini hiss etmiĢ Qara Osman osmanlılar əleyhinə mübarizədə Teymurun
qüvvələri ilə ə laqəyə gird i, Tey mur qoĢunlarının Kiçik Asiyaya yürüĢü zamanı
onlar üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı.
Qara Os man Sivas müharibəs ində, Əlb istan və Malatiyanın alın mas ında da
iĢtirak et miĢdi. Malatiyanı zəbt etmiĢ Teymur onu Qara Osmana verdi. Tezliklə
Ərzincan və Sivas da onun əlinə keçdi. Bundan sonra Teymur Suriyaya hücum
etdi. Hələb müharibəsində Qara Os man və onun oğulları da döyüĢdülər. Qara
Osmanın oğlu Ġbrahim bəy bu müharibədə böyük Ģücaət göstərdiyinə görə Əmir
Teymur A mid (Diyarbəkir) Ģəhərini mü kafat kimi ona verdi. 1401-ci ildə Tey mur
Bağdadı ələ keçird i, Qara Os man isə Mard ini zəbt etdi.
Teymur 1402-ci ildə Kiçik Asiyaya yürüĢ edərkən Qara Osman, Əh məd və
Pirəli də onun dəstələrinə qoĢulmuĢdular.
XV əsrin əvvəllərində Ağqoyunlu tayfa ittifaqı Os manlı sultanlığ ı əleyhinə
apardığı mübarizə lərlə yanaĢı, özünün keçmiĢ düĢ mənlərindən birinin - Qara
Yusifin əleyhinə də kəskin mübarizə aparmalı oldu. Azərbaycanın cənub
vilayətlərində möhkəmlənə bilmiĢ Qaraqoyunlular öz q onĢuluqlarında Ağqoyunlu
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tayfa ittifaqının getdikcə yüksəlməsini özləri üçün böyük təhlükə hesab edir, onları
zəiflət məyə çahĢırdılar. Bu iĢin həyata keçirilməsində Qara Yusif daha fəal cəhdlər
göstərmiĢdi. Öz niyyətini həyata keçirməyə çalıĢan Qara Yusif hiylə iĢlədərək
Ağqoyunlu tayfa ittifaqlarına tabe edilmiĢ ərazilərin feodal hakimləri ilə əlaqə
yaratdı. 1408-ci ildə Ağqoyunlu tayfa ittifaqı əleyhinə Qaraqoyunlularla
mardinlilər arasında ittifaq əmələ gəld i. Qara Yusif hazırlıq gördükdən sonra
həmin ilin yaz aylarında böyük hərbi qüvvə ilə Ağqoyunluların mərkəzi o lan
Diyarbəkir ü zərinə hücuma keçdi.
Diyarbəkir yaxınlığında Ağqoyunlularla Qarağoyunlular arasında gərgin
döyüĢlər getdi. 20 gün davam edən bu vuruĢma Qaraqoyunlu qüvvələrinin qələbəsi
ilə nəticələndi. Ġki tərəf arasında bağlanmıĢ sülh müqaviləsinə əsasən Mardin
vilayəti Ağqoyunlu tayfa ittifaqının hakimiyyəti alt ın dan çıxdı və müstəqil oldu.
Qaraqoyunlu Qara Yusif böyük qənimət əldə ed ərək Təbrizə qayıtdı.
Bu hadisədən bir qədər sonra Təbriz yaxın lığ ında Qaraqoyunlu qüvvələri ilə
Teymuri Ģahzadələrindən Əbubəkr Mirzənin qoĢunu arasında baĢ verən
toqquĢmadan istifadə edən Qara Osman öz qüvvələrin i cəmləĢdirib Mardin üzərinə
hücuma keçdi. Mard in ətrafında Ağqoyunlularla mard inlilər arasında gərgin
döyüĢlər getdi. Bu döyüĢlərdə Qara Osman ın oğlu öldürüldü, lakin döyüĢ
Ağqoyunlu qüvvələrinin qələbəsi və Mard inin iĢğalı ilə nəticələndi.
1420-ci ildə Qaraqoyunlu hökmdarı Qara Yusifin vəfatından sonra onun
yerinə keçmiĢ Qara Ġsgəndərin dövründə Qaraqoyunlu -Ağqoyunlu münasibətləri və
onlar arasında gedən mübarizə daha da kəskin ləĢdi.
Ömrünü müharibə və döyüĢlərdə keçirmiĢ Qara Osman 1435-ci ildə, 90
yaĢında ikən Qaraqoyunlu döyüĢçüləri ilə vuruĢmalardan birində ağır yaralandı və
öldü.
XV əsrin 40-50-ci illərində Ağqoyunlu tayfa ittifaqında hakimiyyət uğrunda
gedən mübarizənin ardı-arası kəsilməd i. Qara Osmanın dövründə qüvvətli mövqe
tutmuĢ Ağqoyunlu tayfa ittifaqında baĢlanan arasıkəsilməyən daxi li mübarizə
Osmanlı dövlətinin diqqətini yenidən cəlb etdi. Osmanlı sultanlığ ı Ağqoyunlular
əleyhinə bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə cəhd etdi, lakin əhəmiyyətli nəticələr
əldə edə bilmədi.
Qara Os mandan sonra Ağqoyunlu tayfa ittifaqının baĢçısı olmuĢ oğlu Əli
bəy (1443-1444) daxili və xarici mübarizədə müəyyən üstünlüklər əldə edə bildi,
lakin təkbaĢına tam qələbə çala b ilməyəcəyini an layaraq Misir sultanlığ ı ilə
yaxınlaĢ mağa çalıĢdı. Ġki tərəf arasında baĢlanan danıĢıqlar müsbət nəticələndi.
Ağqoyunlu tayfa ittifaqı ilə M isir sultanlığ ı arasında bağlan mıĢ müqavilədə
qarĢılıq lı kö mək məsələsi nəzərdə tutulurdu. Bu müqaviləyə əsasən Misir hakimi
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olan Məlik ƏĢrəf (1453-1461) Ağqoyunlu tayfa ittifaqının kö məyinə 50 min
nəfərlik hərbi qüvvə göndərdi.
Əli bəyin və Məlik ƏĢrəfin birləĢmiĢ qoĢunu ilə Əli bəyin qardaĢı Həmzə
bəyin qoĢunları arasında kəskin mübarizə getdi. Gün lərlə davam et miĢ əlbəyaxa
döyüĢlər müttəfiq qoĢunların ın məğlubiyyəti və Diyarbəkirin Həmzə bəyin
qoĢunları tərəfindən tutulması ilə nəticələndi.
Vəziyyətin ağırlığını an layan Əli bəy öz qüvvələrini yenidən təĢkil et mək,
Misir sultanlığı ilə bağladığı müqavilən i möhkəmlət mək məqsədilə Misirə gəldi,
lakin heç bir nəticə əldə et məyərək geri qayıdarkən yolda öldü. Bu zaman Həmzə
bəy sui-qəsd nəticəsində məhv edildi. Əli bəyin oğlu Cahangir Mirzə yaran mıĢ
vəziyyəti münasib hesab edərək Ağqoyunlu tayfalarını bir yerə topladı və
Diyarbəkirdə möhkəmləndi.
XV əsrin 50-ci illərində Ağqoyunlu ərazisində vəziyyət müəyyən qədər
sabitləĢdi. Ağqoyunlular əleyhinə çıxmıĢ qüvvələrə qarĢı mübarizədə Cahangir
Mirzənin qardaĢı Uzun Həsən böyük Ģücaət göstərdi və Ģöhrətləndi. Tezlik lə
Ağqoyunlu əyanları Uzun Həsənin ətrafında daha sıx birləĢərək Cahangir Mirzənin
əleyhinə mübarizəyə qalxd ılar. Bu zaman Cahangir M irzən in əsas qüvvələri
Diyarbəkirdə id i və Uzun Həsən əsas zərbəni öncə Diyarbəkirə vurmağa çalıĢdı.
1453-cü ilin yanvar ayında baĢ vermiĢ döyüĢdə Cahangir M irzənin qüvvələri
darmadağın ed ild i, ö zü isə Mardinə qaçmaqla yaxasını qurtara b ild i. O, sonralar
qardaĢı Uzun Həsənə qarĢı mübarizədə özünə müttəfiq tap maq məqsədilə
Ağqoyunluların əsas düĢ məni olan Qaraqoyunlu CahanĢahla ittifaqa girmək üçün
Təbrizə gəld i.
Uzun Həsənin Ağqoyunlu tayfa ittifaqına baĢçılıq etdiyi ilk dövrlərdə feodal
mübarizələrin in arası kəsilməd i, lakin Ağqoyunlu əyanları Uzun Həsənin böyük
nüfuzu ilə hesablaĢmalı o ldular.
Uzun Həsən Ağqoyunlu tayfa ittifaqını daha da möhkəmlət mək və bu
ittifaq ın ərazisin i Azərbaycan torpaqları hesabına geniĢləndirmək, Azərbaycanın
cənub vilayətlərində hakimiyyəti ələ keçirmək, orada hökmranlıq edən
Qaraqoyunlulara qarĢı mübarizə aparmaq üçün tədbirlər görməyə baĢladı. O,
əyanlara böyük imt iyazlar və vədlər verdi, onlan öz ətrafında sıx birləĢdirməyə
müvəffəq oldu.
XV əsrin ortalarında Qaraqoyunlularla Ağqoyunlular arasındakı mübarizə
daha da kəskinləĢdi. Mübarizənin ilk dövrünün xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, hər
iki tərəf dövlətlərdəki daxili ziddiyyətlərdən fəal surətdə istifadə etməyə
baĢlamıĢdı. XV əsrin 50-ci illərində Uzun Həsən ermənilərin yaĢadıqları torpaqları
və Gürcüstanın Qaraqoyunlu hakimiyyəti alt ında olan Ģərq hissəsini ələ keçirərək,
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öz hakimiyyətinə tabe etdi. Bu zaman Qaraqoyunlu CahanĢah böyük qüvvə topladı,
Uzun Həsənə qarĢı hərbi yürüĢ təĢkil etdi. Bundan xəbər tutan Uzun Həsən o ğlu
Xəlil Mirzəni iki min atlı ilə CahanĢahın qarĢısına yolladı. 1467-ci il noyabrın 10da MuĢ düzündə hər iki tərəf arasında baĢlanmıĢ döyüĢ CahanĢahın öldürülməsi və
Qaraqoyunlularm məğ lubiyyəti ilə nəticələndi. MuĢ məğlubiyyətindən sonra
Qaraqoyunlular bir daha öz qüvvələrini bərpa edə bilmədilər. Bağdada qədər o lan
geniĢ ərazilər Ağqoyunluların əlinə keçdi.
CahanĢahdan sonra onun oğlu Həsənəli Azərbaycanın cənubunda
Qaraqoyunlu hakimiyyətini bərpa etməyə cəhd göstərdi, lakin buna müvəffəq
olmadı. 1468-ci ildə Uzun Həsən asanlıqla Cənubi Azərbaycanı və Qarabağı ələ
keçirdi. Nəticədə Qaraqoyunlu tayfalarının böyük bir hissəsi Ağqoyunlu dövlətinin
tərkib inə daxil oldu. Uzun Həsən Təbriz Ģəhərini yeni dövlətin paytaxtı elan etdi.
Ağ qoyunlu dövlətini n xarici siyasəti. Teymurilər və Osmanlı dövləti ilə
mübarizə. Kiçik Asiyadakı Os manlı dövlətinin yeritdiy i fəal xarici siyasət Cənubi
Qafqazın inkiĢafı üçün mənfi bir amil id i. Uzun Həsən bəylikdə hakimiyyət baĢına
gələrkən (1453) Osman lı türkləri Konstantinopolu fəth edərək Qara dəniz
boğazlarında ağalığa baĢlamıĢdılar. Bu hal Cənubi Qafqazın Balkan ö lkələri ilə
qədim ticarət və diplomat ik münasibətlərinin gediĢinə təsir etdi. Osman lı
sultanlarının Avropa-Asiya tranzit ticarətinə böyük zərbə vuran gömrük siy asəti
Cənubi Qafqazın Avropa ilə t icarət əlaqələrinin zəifləməsinə səbəb olurdu.
Osmanlı sultanları Cənubi Qafqazı, xüsusilə Azərbaycanı ələ keçirməyə
cəhd edirdilər. XV əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində Os manlı dövlətinin təcavüzünə
qarĢı Ağqoyunluların apardıqları mübarizə diqqəti daha çox cəlb edir. Bu d övrdə
Ağqoyunluların Qaraqoyunlularla kəskin mübarizəsindən istifadə etməyə çalıĢan
Osmanlı sultanı II Mehmed Ağqoyunlulara qarĢı böyük hərbi yürüĢ hazırladı və
onların müttəfiqi o lan Trab zon krallığı ü zərinə hücuma keçdi.
Qara dəniz sahilində yerləĢən Trabzon Ģəhəri Avropanın ġərq ölkələri,
Hindistan və Çin lə ticarətində vasitəçi rolunu oynayırdı. Bu Ģəhər Ağqoyunlu
tacirləri üçün də Qara dənizə ən əlveriĢli çıxıĢ yolu idi.
Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməmiĢdən xeyli əvvəl Ağqoyunlu bəyləri
Trabzon hökmdarları ilə dostluq, hətta qohumluq əlaqələri yarat mıĢdılar.
II Meh med Ağqoyunlulara zərbə vurmaq məqsədilə öncə Trab zon krallığı
ilə hesablaĢmaq qərarına gəld i. Vəziyyəti anlayan Trab zon hakimi 1457-ci ildə
elçisin i Diyarbəkirə, Uzun Həsənin yanına yolladı, Trab zonu Osmanlı sultanının
hücumundan xilas etmək naminə hər saziĢə hazır o lduğunu bildirdi. Uzun Həsən
bunun əvəzində Kalo Ġoannın gözəlliyi ilə məĢhur olan qızı Katerinanın ona
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verilməsini xah iĢ etdi. Elçi geri qayıtdıqdan sonra Katerina rahib və keĢiĢlərdən
ibarət böyük bir heyətlə Diyarbəkirə gəldi və dəbdəbə ilə qarĢılandı.
1460-cı ilin dekabrında Ro maya toplanmıĢ bir çox Qərb və ġərq
hökmdarları (o cü mlədən Uzun Həsənin də elçisi) Os manlı dövlətinə qarĢı ü mu mi
hərbi yürüĢə çıxmaq məsələsini mü zakirə etdilər. Su ltana qarĢı yeni səlib yürüĢünə
baĢlayacaq xristian Avropa monarxları Osmanlı dövlətin in Ģ ərqindən hərbi
əməliyyata baĢlamalı id ilər. Lakin Qərb hökmdarlarının təntənəli qəbul
mərasimlərinə, vədlərinə baxmayaraq, bu səlib yürüĢü həyata keçmədi.
II Mehmed in bütün bu məsələlərdən xəbəri vardı. O, Trab zonu fəth etmək
üçün fürsət gözləyirdi.
Ağqoyunlu qüvvələrinin os manlılarla ilk toqquĢması sərhəd boyunda,
Qoyluhisar adlanan yerdə baĢ verdi. Bu döyüĢlərdə Osmanlı sərkərdəsi Həmzə
bəyin qoĢunu ağır məğlubiyyətə düçar oldu. Vəziyyəti anlayan II Mehmed in özü
böyük qüvvə ilə strateji əhə miyyətə malik olan Qoyluhisarı geri qaytarmaq üçün
hərəkət etdi.
Uzun Həsən vəziyyətin çətinliyin i görərək osman lılarla sülh yarat maq
qərarına gəld i və sultanı Trab zon yürüĢü fikrindən uzaqlaĢdırmaq məqsədilə anası
Saray xatunu II Meh medin düĢərgəsinə göndərdi. Saray xatun II Meh medlə
görüĢərək onu Trabzon yürüĢündən daĢındırmağa çalıĢdı, lakin bir nəticə əldə edə
bilməd i. Nəhayət, Trabzon Ģəhəri bir aylıq mühasirədən sonra sultan qoĢunu
tərəfindən tutuldu və Xıdır bəy adlı Osmanlı sərkərdəsi Trabzona caniĢin təyin
olundu. Beləliklə, Bizans imperiyasının Kiçik Asiyada son qalığı olan Trab zon
çarlığı 1461-ci ildə süqut etdi.
Uzun Həsənin qaynı, son Trabzon hakimi David Ko mnen Ġstanbula
göndərilərək edam edildi.
Trabzonu fəth etdikdən sonra II Mehmed iĢğalçılıq siyasətini davam etdirdi.
O, A zərbaycan ərazisin i də öz əlinə keçirmək üçün Ağqoyunlulara qarĢı qəti
mübarizəyə hazırlaĢdı. Uzun Həsən isə A zərbaycana soxulmağa çalıĢan Osmanlı
qoĢununa sərhəddən uzaqlarda zərbə vurmaq niyyəti ilə tədbir görməyə baĢladı. O,
bir sıra dövlətlərin (Venesiya, Po lĢa, Macarıstan, Neapol kra llığı, habelə Kipr və
Qaraman) kö məyi ilə qüdrətli Os manlı imperiyasını darmadağın et mək üçün plan
hazırlad ı.
Osmanlılar əleyhinə ittifaq ın yaranmasından az sonra, 1471 -ci ilin aprelində
Kiçik Asiya sərhədlərində osmanlıların ağır təzy iqi Ģərait ində yaĢayan tayfaların
Osmanlı sultanı II Mehmed in dözülməz siyasətinə qarĢı üsyanı baĢlandı, hərəkatı
yatırmaq üçün II Mehmed öz vəziri Meh med paĢanın baĢçılığı ilə böyük qüvvə
göndərdi, lakin müvəffəqiyyət qazana bilmədi. Meh med paĢanm hərbi qüv -vəsi
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qaraman lılar tərəfındən məğlub edildi. Lakin Qaraman tayfa baĢçılarından olan Pir
Əh məd və Qasım yeni hücumlara keçən sultan qoĢunları ilə daha ciddi vuruĢmaq
məqsədilə Uzun Həsənə müraciət edərək ondan kömək istədilər. Uzun Həsən Pir
Əh məd və Qasım ilə ittifaq yaratdı, sultanla döyüĢə hazırlaĢmağa baĢladı.
Kiçik Asiyada Toqat adlanan yerdə ağır döyüĢlər baĢ verdi. Qeysəriyyə
Ģəhəri ətrafında və Kiçik Asiyanın digər yerlərində Ağqoyunluların qaraman lılarla
birləĢmiĢ qüvvələri sultan qoĢununa güclü zərbə vura bildilər.
Ağqoyunlu qüvvələrinin bu qələbələri II Meh medi qorxuya saldı. 1472-ci il
avqustun 18-də Konya yaxınlığında II Meh med in oğlu Mustafanın baĢçılıq etdiyi
sultan qoĢunları ilə baĢ vermiĢ döyüĢlərdə Ağqoyunlu qüvvələri məğlub o ldular.
Ağqoyunlu sərkərdələrindən olan Uzun Həsənin oğlu Yusif M irzə digər iki qardaĢı
ilə birlikdə əsir alındı və edam edildi.
Sayca az olan Ağqoyunlu qüvvələrini məğlub etmiĢ II Mehmed özünün əsas
arzusunun (Azərbaycanı tutmaq məqsədinin) həyata keçirilməsi üçün qüvvələrini
yenidən təĢkil et məyə baĢladı. O, 100 minlik ordusunu Ağqoyunlulara qarĢı
yeritdi. Vəziyyətin ağırlığ ını h iss etmiĢ Uzun Həsən də öz qüvvələrini yenidən
topladı və düĢməni sərhəddən xeyli uzaqlarda qarĢılad ı. II Meh medin qoĢunu
Qaramana yetiĢərkən Uzun Həsən də öz qüvvələri ilə Fərat çayı sahillərinə çatdı və
döyüĢə hazırlaĢ mağa baĢladı.
1473-cü il avqust ayının 4-də Malat iya yaxn lığ ında II Meh medin sərkərdəsi
Xasmurad ın qoĢunları ilə Uzun Həsənin hərbi qüvvələri arasında döyüĢ baĢlandı.
Ağqoyunlu qoĢunu düĢməni aldat maq məqsədilə bir az geriyə çəkildi. Bu hərəkəti
zəiflik sanan Xasmurad ın qüvvələri mühasirəyə alındılar, Uzun Həsən qalib gəldi,
Osmanlı sərkərdəsi isə həmin döyüĢdə öldürüldü. Lakin Uzun Həsənin osmanlılara
qarĢı apardığı hərbi əməliyyatlar nəticə etibarilə uğursuz oldu. 1473-cü il avqustun
11-də Tərcanda (Ot luqbeli adlanan yerdə) Osmanlı qüvvələri Ağqoyunluları
məğ lub etdi.
Ağqoyunlu qüvvələrinin məğ lubiyyətinin bir səbəbi Uzun Həsənin
ordusunda kifayət qədər odlu silahın olmaması id i. Osman lılar əleyhinə itt ifaqa
daxil olmuĢ Avropa dövlətlərinin mənafeyi də bir-biri ilə toqquĢduğu üçün bu
ittifaq Uzun Həsənə kö mək edə bilmədi. Ağqoyunlu qoĢununun məğlubiyyətinin
əsas səbəblərindən biri də Uzun Həsənin osmanlılara qarĢı mübarizə aparmaqda
olan Misir və Suriya qüvvələrindən istifadə edə bilməməsi ilə izah olun malıd ır. O,
hətta Ağqoyunlu dövləti ilə iqt isadi, siyasi və diplomat ik əlaqə saxlayan qonĢu
Gü rcüstanla osmanlılar əleyhinə ittifaq yarada bilməd i.
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Uzun Həsənin osmanlılara qarĢı apardığı mübarizən in tarixi əhəmiyyəti
bundan ibarətdir ki, Osman lı qoĢunlarına ağır zərbə vuruldu, onların Ģərqə doğru
yürüĢlərinin qarĢısı alındı.
1471-ci ildə Ġosafat Barbaronun baĢçılığ ı ilə A zərbaycana yola düĢmüĢ
Venetsiya səfarəti (elçilik heyəti) üç ildən sonra (1474-cü ilin əvvəllərində) Uzun
Həsənin qərargahına gəlib çatdı. Lakin Uzun Həsən onu hörmət lə qarĢılamadı.
Katerino Zeno vasitəsilə bağlanmıĢ müqavilə əsasında Venesiya Respublikası öz
vədinə əməl et məmiĢdi və buna görə də Uzun Həsən Ġosafat Barbaro ilə y eni
danıĢığa girmək istəməd i. Barbaronun nəticə əldə edə bilməd iyini anlayan
Venetsiya senatı Ambroco Kontarinini fövqəladə səfir kimi Uzun Həsənin yanına
yola saldı. Kontarinin heyəti Alman iya, PolĢa, Moskva dövlətləri və Krımdan
keçərək beĢ ay yol qət etdikdən sonra, 1474-cü il avqustun 4-də Təbrizə çatdı. O,
Təbrizə yetiĢərkən Uzun Həsənin oğlu Uğurlu Məhəmməd Ağqoyunlu dövlətinə
qarĢı qiyam qaldırmıĢdı. Kontarini özünün "Səyahətnamə"sində yazmıĢdı: "Təbrizə
yetiĢdikdən sonra bir karvansaraya düĢdük. Küçələrdə bərk çaxnaĢma vardı.
Məlu m oldu ki, Uzun Həsənin oğlu Məhəmməd ġirazı tutub öz qayınanasına
vermiĢ, Uzun Həsən də onu dəf etmək üçün ġiraz səmtinə qoĢun göndərmiĢdir.
Uğurlu Məhəmməd in tərəfdarlarından biri ö z dəstəsi ilə Təbrizə qədər gələ
bilmiĢdi. Təbrizdən hərəkət edib padĢah ordusu olan yerə getmək istədim. Lakin
gördüm ki, bu ço x çətind ir. Ona görə də həmin karvansarada qalmağa məcbur
oldum. Karvansara sahibi də müvəqqəti olaraq çıxmağımı məsləhət görmədi. Bu
zaman Uzun Həsənin oğlanlarından biri (Maqsud bəy) min nəfər atlı ilə Təbrizə,
atasının köməyinə gəldi. Mən də xeyli zəh mətdən sonra onunla görüĢə bildim və
gətirdiyim hədiyyələri verdim. Uzun Həsənin yanına getmək üçün məni min ik
vasitəsi ilə təmin et məsini ondan xahiĢ etdim. Maqsud bəy hədiyyələri qəbul etdi,
lakin baĢqa sözlərimə əhəmiyyət vermədi. ġəhərin vəziy yəti çox p is idi. Maqsud
bəy qoĢun hazırlamaq üçün camaatdan pul tələb edirdi. Lakin camaat onun bu
tələbini rədd etdi və dükan-bazarı bağladı. Çö rək, su tapılmadı".
1474-cü il sentyabrın 5-də Venesiya Respublikası tərəfindən Azərbaycana
müəyyən tapĢırıqla göndərilmiĢ Bartolo meo Lio mpardo da Təbrizə gəldi. Kontarini
Təbrizdə rast gəldiyi ağır vəziyyət haqqında topladığı məlu matı Lio mpardo
vasitəsilə Venesiyaya göndərdi. Sonra o, Uzun Həsənin olduğu Ġsfahan Ģəhərinə
tərəf yollandı və ay yarımdan sonra oraya çatdı. O vaxtlar Barbaro da Ġsfahana
gəlmiĢdi. Uzun Həsən 1474-cü il noyabrın 4-də Venesiya elçilərin in hər ikisini öz
sarayına çağırdı və onları qəbul etdi.
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Uzun Həsən Ağqoyunlu dövlətinə tabe edilmiĢ ucqar yerlərdə, xüsusilə
Ġsfahanda yaranmıĢ qarıĢıqlığı aradan qaldırdıqdan sonra 1474-cü il noyabrın 25-də
Azərbaycana qayıtdı. Venesiya səfirləri də onunla bərabər yola düĢdülər.
1475-ci il mayın 30-da Təbriz yaxınlığında boloniyalı Fiqaro Lodoviko adlı
bir katolik rahibi Uzun Həsənin sarayına gəldi. Rah ib özünün Antioxiya baĢ
ruhanisi olduğunu və Burqundiya hersoqluğu tərəfindən səfir kimi gəld iyini
söylədi. Ertəsi gün Uzun Həsən Lodo-vikonu Kontarini və Barbaro ilə birlikdə öz
yanına çağırdı. O, ö z məqsədini təfsilatı ilə Uzun Həsənə bildirdi və iki tərəf
arasında baĢlanmıĢ danıĢıqlar müəyyən razılaĢ ma ilə bitdi.
1475-ci il iyunun 11-də Uzun Həsən Təbrizə gəldi. O, b ir neçə dəfə
Venesiya və Burqundiya səfirlərin i qəbul etdi. Uzun Həsən osmanlılara qarĢı çıxıĢ
etmək barədə onlarla danıĢıq apardı və baĢ verə biləcək Os manlı basqınlarından
müdafiə üçün hazırlıq iĢləri görməyə baĢladı. Kontarin i yazır: "PadĢah səfir-rahibə
Fransaya qayıtmasım təklif etdi. Qeyd etdi ki, mən ö z vədimə vəfa lıyam,
osmanlılara qarĢı müharibə edəcəyəm və hazırda müharibə tədarükü ilə məĢğulam.
Sonra isə mən i də öz yanına çağırıb dedi: " Venesiyaya qayıt və bu rahiblə birlikdə
öz padĢahının nəzərinə çatdır ki, mən müharibəyə hazırlıq iĢləri ilə məĢğulam. O,
müharibəni baĢlasın və bu haqda bütün xristian hakimlərinə xəbər versin..." Yola
düĢməzdən bir gün əvvəl yenə də Uzun Həsənin sarayına getmiĢdik. Moskva
dövləti tərəfindən də Uzun Həsənin yanına Marko Rosso adlı səfir gəlmiĢdi. Həmin
gün padĢahın yanında iki nəfər yerli əyan var id i. PadĢah onların birini Moskvaya,
digərini isə Bur-qundiyaya səfir göndərmək istəyirdi. PadĢah Burqundiya s əfirinə
və mənə sözlərini xristian hakimlərinə yetirməyi tapĢırdı".
Uzun Həsən Ağqoyunlu dövlətinin qərb sərhədlərində böyük müvəffəqiyyət
əldə edə bilmədi, lakin Ģərq tərəfdə vəziyyəti yaxĢ ılaĢdırmağa nail oldu. O, Ġranda
gedən feodal müharibəsindən məharətlə istifadə edərək, əvvəlcə CahanĢaha (1467),
sonra isə Muğanda Teymuri Əbu Səidə (1469) qalib gəlmiĢ, nəticədə Xorasan,
Gilan və Mazandarandan baĢqa bütün Ġranı öz hakimiyyəti altında saxlaya bilmiĢdi.
Sultan Əbu Səidin ölü mündən sonra Teymuri Ģahzadələri arasında taxt -tac uğrunda
baĢlamıĢ mübarizədə Uzun Həsən ġahruxun varisi olan Yadigar Məhəmmədi
müdafiə edirdi. O zaman Tey-murilərin əsas qüvvələri Xo rasanda idi, buna görə də
Uzun Həsən buraya zərbə endirə bilmədi və Xorasan vilayəti Teymurilərin əlində
qaldı.
Xorasanda Sultan Hüseyn Bayqara tərəfindən məğlub edilmiĢ Yadigar
Məhəmməd Uzun Həsənə müraciət etdi və ondan kömək istədi. Bu xahiĢ
müqabilində Uzun Həsən Xorasana böyük qüvvə göndərərək, onu yenidən Heratda
taxta çıxardı. Lakin Ağqoyunlu qoĢunu Xorasandan qayıdan kimi Sultan Hüseyn
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Bayqara hakimiyyəti yenidən ələ keçird i və Yadigar Məhəmmədi edam etdird i.
Xorasan 36 il Sultan Hüseyn Bayqaranın hakimiyyəti altında qald ı. Beləliklə, Uzun
Həsənin Yadigar Məhəmməd i taxta çıxarmaq la Xorasanı öz təsiri alt ına almaq
cəhdi müvəffəqiyyətsizliyə uğradı.
Uzun Həsən ġirvanĢah Fərrux Yəsarla və Ərdəbil Ģey xi Heydər Səfəvi ilə
ömrünün sonuna kimi dostluq əlaqəsi saxlamıĢdır. Hələ hakimiyyətə qədərki
dövrdə o, qızını ġey x Heydərə ərə vermiĢdi. Bu, Trab zon imperatoru Kalo Ġohann
Ko mnenin vaxtilə Uzun Həsənə verdiyi Katerinanın qızı idi.
Üç dövlət arasında olan dostluq ittifaqı ö lkən in daxilində sabitlik
yaranmasını təmin et miĢdi. Uzun Həsənin vəfatından sonra ölkənin sabit həyatı
pozuldu, onun daxilində kəskinləĢ miĢ feodal mübarizəsi A zərbaycanın iqtisadi və
mədəni in kiĢafına olduqca ağır təsir etdi.
Uzun Həsən feodal pərakəndəliyindən istifadə edərək Gürcüstanı öz
hakimiyyəti altına salmaq üçün cəhdlər et miĢdi (1458, 1463, 1466, 1472 və 1475 -ci
illər).
1472-ci ildə Gü rcüstana qarĢı yürüĢ isə Ağqoyunluların osmanlılarla az
sonra edəcəyi müharibəyə hazırlıq kimi düĢünülmüĢdü. Uzun Həsən asanlıqla
qazanılmıĢ qələbələrlə əsgərlərin döyüĢ ruhunu yüksəltmək istəmiĢ, onların
müəyyən qədər qənimət əldə et məsinə Ģərait yarat mıĢdı.
Uzun Həsən mü xtəlif illərdə(1462, 1464, 1472, 1475) Misir və Suriya
məmlü klərinə qarĢı da yürüĢ təĢkil et miĢdi.
Uzun Həsənin ölümündən s onra (5 yanvar 1478-ci il) Ağqoyunlu dövlətinin
daxili zəifliyi ö zünü göstərdi. Köçəri əyanların tələbatın ı ödəmək məqsədilə onlara
böyük güzəĢtlər etmiĢ və geniĢ ərazi ələ keçirmiĢ Uzun Həsənin yaratdığı
Ağqoyunlu dövləti daxili çəkiĢ mələr nəticəsində tədricən tənəzzü lə uğradı.
Uzun Həsənin nəslindən yalnız oğlu Sultan Yaqubun hakimiyyəti uzun
sürdü (1478-1490). O, ziyalı hökmdar idi, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə
himayədarlıq edirdi. Su ltan Yaqubun hərbi qələbələrində lələsi Süle y man bəy
Bicənoğlunun rolu olmuĢ dur. Süley man bəyin sərkərdəlik məharət i xüsusilə Misir
və Suriya sultanı Qayıt bəyin ordusu ilə müharibədə özünü göstərdi. 1480 -ci ildə 40
minlik Məmlük ordusu Ağqoyunlu sərhədlərini keçərək Urfan ı (Ruhanı) almağa
cəhd etdi. Lakin Sü ley man bəy və Bayandur bəyin baĢçılığı altında Ağqoyunlu
qoĢunu düĢmənə ağır zərbə endirərək onu darmadağın etdi. Məmlük ordusunun
baĢçısı YaĢbəy qətl edildi, bir sıra Məmlük sərkərdələri isə əsir düĢdü. Sultan
Yaqubun qəfil ö lü mü əyanlar arasında taxt-tac uğrunda qanlı toqquĢmalara səbəb
oldu. Sultan Yaqubun (ġirvanĢah Fərru x Yəsarın qızından olan) 9 yaĢlı oğlu
Baysunqur lələsi Sufi Xəlil Mosullunun kö məyi ilə taxta çıxarıldı (1460-1492).
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Sufi Xəlil Süley man bəy Bicənoğlu tərəfindən məğlub edild i və hakimiyyət onun
əlinə keçdi. Lakin ço x çəkməd i ki, Bayandur əyanlarından Eybə Sultan adı ilə
məĢhur olan Dana Xəliloğlu Ġbrahim Uzun Həsənin Əlincə qaladakı nəvəsi Rüstəmi
həbsdən azad edib onu Təbriz taxtına çıxartdı. Baysunqur babası Fərru x Yəsarın
sarayında sığınacaq tapdı. Süley man bəy isə Diyarbəkirə qaçdı və orada öldürü ldü.
Rüstəm beĢ il hakimiyyətdə qaldı (1492-1497). Türkiyədən gələn Uzun
Həsənin baĢqa nəvəsi (Uğurlu Məhəmmədin oğlu) Gödək Əh məd Eybə Su ltanın
xəyanəti nəticəsində Rüstəmə qalib gəldi və Təbrizdə taxta çıxd ı. Lakin altı aydan
sonra Gödək Əh məd Eybə Sultanın növbəti xəyanəti və qiyamı nəticəsində
öldürüldü. 1499-cu ildə Ağqoyunlu dövləti art ıq iki hissəyə bölündü, iki ildən sonra
isə öz yerin i Uzun Həsənin nəvəsi Ġsmayılın qurduğu Səfəvi-QızılbaĢ dövlətinə
verdi.
Səfəvi -QızılbaĢ hərəkatı. Səfəvilərin Ərdəbil malikanəsi. XV əsrin ikinci
yarısında Azərbaycanın siyasi həyatında Səfəvi xanədanına mənsub olan Ərdəbil
Ģeyxləri mühü m rol oynamağa baĢladılar. Səfəvi xanədanının, habelə Ərdə bil
"Səfəvi təriqəti"nin adı ġey x Səfiəddinlə (1252-1334) bağlıdır.
Bəzi Ġran tarixçiləri Səfəv ilər dövlətini Ġranın " milli dövləti" kimi qələmə
verməyə çalıĢır, Səfəvilərin mənĢəcə fars və yaxud kürd olduqlarını gö stərməyə
cəhd edirlər. ġey x Səfiəddinin azərbaycanlı və onun ana dilin in də Azərbaycan dili
olduğu tarixi faktlara əsaslanır. Səfəv ilərin mənĢəyinə aid bu yanlıĢ müddəa isə
Ġran müəlliflərinin millətçi dünyagörüĢünün bəhrəsidir.
XV əsrin ortalarınadək Səfəvilər Ərdəbildə dərviĢ Ģeyxləri idi və onların
fəaliyyəti əsasən dini s əciyyə daĢıyırdı. ġey x Səfiəddin in xələfləri olan ġey x
Sədrəddin (1334-1392), ġey x Xoca Əli (1392-1427) və ġey x Ġbrahim (1427-1447)
təriqət baĢçıları kimi böyük nüfuz qazanmıĢdılar. Onların dövründə Ərdabil
təriqətinin Gilanda, Farsda və Rumda (Kiçik Asiyada) çoxlu müridi olmuĢdur. Bu
mürid lər mü xtəlif ictimai təbəqələrdən idi. On lar arasında kəndlilər, sənətkarlar və
mü xtəlif peĢə sahibləri ilə yanaĢı, feodal dairələrin də nü mayəndələri vard ı.
Əvvəllər adi kəndli o lmuĢ, əkinçiliklə və xırda ticarət lə dolan mıĢ Səfəvilər tez b ir
zamanda Ərdəbildə, qonĢu vilayətlərdə böyük torpaq, vəqf əmla kı sahiblərinə
çevrild ilər. Ərdəbildəki ġey x Səfi (Səfiəddin) məqbərəsi yaxın və uzaq yerlərdən
gələn mürid və zəvvarların ziyarətgahına çevrild i.
Sonradan yaranmıĢ tarixi ənənəyə görə, Səfəvilər guya lap əvvəldən Ģiə
məzhəbli olmuĢ, Ģiəliy i təbliğ etmiĢlər. Lakin indi sübut edilmiĢdir ki, təriqət banisi
ġey x Səfiəddin və onun ilk xələfləri Ģiə deyil, sünni olmuĢlar. Səfəvilərin Ģiə
təriqətinə qoĢulması XV əsrin ortalarına təsadüf edir və bu, onların siyasi mübarizə
meydanına çıxması ilə əlaqədardır. Səfəvilər baĢa düĢürdülər ki, onların

89

Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək niyyətləri hərb i qüvvə olmadan mü mkün
deyildir. Buna görə onlar Azərbaycanda, qonĢu ölkələrdə yaĢayan yarımköçəri
tayfaları ö z tərəflərinə çəkmək və onlardan hərbi qüvvə kimi istifadə etmək
qərarına gəldilər. ġamlı, Ru mlu, Ustaclı, Təkəli, Ə fĢar, Qacar, Zü lqədər belə
tayfalardan idi. Onla rın b ir hissəsi Kiçik Asiyada Osmanlı sultanlarının hakimiyyəti
altında yaĢayırdı.
XIV-XV əsrlərdə Yaxın ġərqdə və Orta Asiyada mövcud olmuĢ dövlətlərin
hakim d ini islamın sünni məzhəbi idi. ġiəlik bidətçi cərəyan hesab edilir, Ģiələr isə
təqib olunurdular. Bu vəziyyət məzlu m xalq küt lələri içərisində Ģiəliyin geniĢ
yayılmasına səbəb olur, rəsmi sünniliyə qarĢı n ifrət və qəzəb doğururdu. ġiəlik
yuxarıda adları çəkilən yarımköçəri tayfalar arasında xüsusilə gen iĢ yayılmıĢdı.
Səfəvi Ģey xlərinin bu tayfala rla sıx əlaqələri hələ ġey x Səfi dövründə yaranmıĢdı və
sonralar sabit xarakter almıĢdı. Bu tayfalar " müqəddəs" Səfəvi Ģeyxlərin in
mürĢid liy ini qəbul etdilər və onların " mürid ləri", "dərviĢləri", "sufiləri" hesab
olunmağa baĢladılar. XV əsrin ikinci yarısından etibarən bu tayfalar Səfəvi
Ģeyxlərin in hərbi dəstələrinin əsasını təĢkil etdilər.
Səfəvilər Azərbaycanda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə ġey x
Cüneydin (1447-1460) və ġey x Heydərin (1460-1488) təriqət rəhbərliy i dövründə
baĢladılar. O vaxtlar Ərdəbil rəsmən əvvəlcə Qaraqoyunlu, sonra isə Ağqoyunlu
dövlətinin tərkibində olsa da Səfəvi Ģeyxləri artıq Ərdəbildə hakimiyyəti ələ
keçirmiĢdilər.
1449-cu ildə ġey x Cüneydin nüfuzunun artmasından ehtiyatlanan Caha nĢah
Qaraqoyunlu onu Ərdəbildən çıxmağa məcbur etdi. Cüneyd 7 il ərzində Kiçik
Asiyada və Suriyada Varsağ və Zülqədər tayfaları hesabına öz müridlərinin sayını
artırd ı. O, 1456-cı ildə 20 min müridlə Diyarbəkir hakimi Uzun Həsənin yanına
gəldi. CahanĢahla mübarizəyə hazırlaĢan Uzun Həsən Səfəvilərlə ittifaqa girməyi
münasib bildi və bu məqsədlə bacısı Xədicə bəyimi ġey x Cüneydə ərə verdi.
Ərdəbildə Səfəv i təriqətinin rəhbərliy inə CahanĢahın köməy i ilə Cüneydin
əmisi ġey x Cəfər (1449-1470) keçdi. 1459-cu ildə ġey x Cüneyd Ərdəbilə qayıtmaq
istədi, lakin əmisi buna icazə vermədi. O, b ir dəstə müridlə "çərkəz diyarı"na
qəzavat yürüĢü təĢkil etdi və sonra qıĢlamaq üçün Qarabağa qayıtdı. 1460 -cı ildə
Cüneyd bir daha Dərbənddən Ģimala hərb i səfərə çıxdı. Səfərlər v axt ı mürid lər hər
dəfə ġirvandan keçməli olurdular, bu isə ġirvanĢah Fərrux Yəsarı narahat etməyə
bilməzd i. Bu dəfə ġirvan qoĢunları Cüneydin yolunu kəsdilər. Martın 4-də Samur
çayı sahilində baĢ vermiĢ döyüĢdə ġeyx Cüneyd həlak oldu.
ġey x Cüneydin oğlu ġeyx Heydər atasının siyasətini inadla davam etdirdi.
O, Uzun Həsənin qızı AləmĢah bəyimlə evlənərək ö z hökmdar dayısı ilə ittifaqı
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daha da möhkəmləndirdi. CahanĢah Qaraqoyunlu və Teymuri Əbu Səidlə
mübarizədə Uzun Həsənə kömək etdi. Ağqoyunlu hökmdan 1470-ci ildə ġey x
Heydəri Ərdəbilə gətirdi və onu təriqət rəhbərliyinə qaytardı.
ġey x Heydər döyüĢçülərinə 12 Ģiə imamı Ģərəfinə 12 q ırmızı zolaq lı papaq
geydirdi. Bundan sonra Ərdəbil Ģeyxin in bütün tərəfdarlarını "qızılbaĢ"
adlandırmağa baĢladılar. QızılbaĢlar A zərbaycan dilində "qurban olduğum, sadağa
olduğum, pirim, mürĢidim" , - çağırıĢı ilə döyüĢə girirdilər.
Dağıstana, "kafirlərə" qarĢı cahad yürüĢləri davam edirdi. Zəngin qənimət
ələ keçirmiĢ Ərdəbil Ģeyxləri daha da qüvvətləndilər. 1488-ci ildə ġey x Heydərin
Dağıstana növbəti yürüĢü zamanı ġirvanĢah Fərru x Yəsar Ağqoyunlu Sultan
Yaqubdan kömək istədi. Tabasaranda, ġahdağın kənarında Ağqoyunlu sərkərdəsi
Süley man bəy Bicənoğlunun qoĢunu ilə toqquĢmada qızılbaĢlar məğlub oldular.
ġey x Heydər isə öldürüldü.
Beləliklə, XV əsrin ikinci yarısında Səfəv i Ģeyxləri Cüneydin və Heydərin
Azərbaycanda dövlət qurmaq cəhdləri boĢa çıxdı.
Bundan sonra Sultan Yaqub Ərdəbili asanlıq la ələ keçird i və ġeyx Heydərin
üç oğlunu (Sultan Əlin i, Ġbrah imi və Ġsmayıh) anaları ilə birlikdə Ġstəxr qalasında
(ġiraz yaxınhğında) dustaq etdi. On lar dörd il yarım burada qald ılar.
Ağqoyunlu taxtını ələ keçirmiĢ Rüstəm rəqib ləri ilə apard ığı mübarizədə
qızılbaĢlardan istifadə et məyi özü üçün əlveriĢli saydı. O, Heydərin övladlarını
həbsdən azad etdi, Ģeyxin böyük oğlunu -Sultan Əlin i Ərdəbilə qaytardı və onu
Ģeyx kimi tanıd ı. Lakin düĢmənlərini qızılbaĢların kö məyi ilə aradan qaldırmıĢ
Sultan Əlin in nüfuzunun artmasından vahiməyə düĢən Rüstəm qoĢununu onlara
qarĢı yönəltdi. 1494-cü ildə Ərdəbil yaxınlığında qızılbaĢlar məğlub oldular, Sultan
Əli isə döyüĢdə öldürüldü. Lakin qızılbaĢ sərkərdələri Səfəv i təriqətinin varisi olan
7 yaĢlı Ġsmayılı əvvəlcə Ərdəbildə, sonra isə Səfəvilərin tərəfdarı və Gilan hakimi,
Karkiya sülaləsindən olan Mirzə Əlinin yanında gizlətdilər. Ġs mayıl 6 il burada
qaldı. Bu müddət ərzində Səfəvi təriqətin in bütün iĢlərini ġey x Heydərin yaxm
silahdaĢları olan Hüseyn bəy Lələ, Xadim bəy Xü ləfa və Dədə bəy TalıĢ idarə
edirdilər. Onlar yeni çıxıĢlar üçün əlveriĢli fürsət gözləyirdilər. Ağqoyunlu dövləti
daxili ziddiyyətlər və tayfa toqquĢmalan nəticəsində dağılmağa baĢladı. Səfəvi
Ģeyxlərin in irsi xələfi hesab olunan Ġsmayıla xalqın rəğbəti get -gedə artırdı.
Beləliklə, XV əsrin sonunda Səfəvilə rin hakimiyyətə gəlməsi üçün əlveriĢli Ģərait
yarandı.
Azərbaycan-Rusiya münasi bətləri. Avropa ilə əlaqələr. XV əsrdə
Azərbaycan ġirvanĢahlar dövləti ilə Moskva knyazlığ ı arasında daha geniĢ əlaqələr
yaranmıĢdı. ġirvan tacirləri Dərbənd keçid indən Ģimala g edən karvan yolu və
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Xəzər-Volqa su yolu ilə Volqaboyu xalq larla, Moskva dövləti ilə geniĢ ticarət
əlaqələri saxlayırd ılar. ġirvanĢahlar dövlətinin mühü m liman Ģəhərləri o lan Bakı,
Niyazabad və Dərbənddən, Yaxın və Orta ġərq in ən böyük sənətkarlıq və ticarət
mərkəzlərindən biri o lan ġamaxıdan Vo lqaboyuna və Moskva knyazlığ ı ərazisinə
cürbəcür ipək və pambıq parçalar, xam ipək, xalça-palaz məmu latı, zinət əĢyaları,
ədviyyat, tumac, düyü, qoz-fındıq, neft, duz, mü xtə lif silah lar və s. ixrac olunurdu.
Azərbaycan-Moskva ticarət əlaqələrin in həyata keçirilməsində HəĢtərxan mühü m
rol oynayırdı. Azərbaycan tacirləri HəĢtərxandan sonra səfərlərin i davam etdirərək
su, karvan yolu ilə Moskvaya, Tverə və Rusiya dövlətinin baĢqa ticarət
mərkəzlərinə gedird ilər. Rus tacirləri isə HəĢtərxandan cənuba enir, ġirvanın
mühü m t icarət mərkəzlərinə, o cü mlədən ġamaxıya gəlir, buradan isə yollarına
davam edərək Ġran vilayətlərinə gedib çıxırdılar. Rus tacirləri A zərbaycan
bazarlarına cürbəcür xəz-dərilər, o cümlədən samur xəzi, bal, mu m, kətan parçalar,
gön, qab-qacaq, yaraq-əsləhə, ov quĢları və s. gətirirdilər.
ġirvanĢahlar dövləti ilə Moskva knyazlığı arasında diplo matik münasibətlər
də yaranmıĢdı. ġirvanĢah Fərrux Yəsarın (1462-1500) elçisi - Azərbaycan
diplo matı Həsən bəy 1465-ci ildə Moskvaya getmiĢ, III Ġvanla danıĢıqlar
aparmıĢdı. Moskva knyazı isə 1466-cı ildə Vasili Papin in baĢçılığı ilə Azərbaycana
xüsusi səfirlik göndərmiĢdi. 1465-1466-cı illərdə ġirvanĢahlar dövləti və Moskva
knyazlığ ı arasında aparılmıĢ danĢıqlar iki ölkə arasında qarĢılıqlı surətdə faydalı
olan ticarət əlaqələrini geniĢləndirmək məqsədinə xid mət edirdi.
XV əsrdə Azərbaycan-Rusiya əlaqələri barədə səyyah Afanasi Nikit inin "Üç
dənizə səyahət" adlı gündəliyində də maraqlı məlu mat lar vard ır. Afanasi Nikitin o
dövrdə ġirvanla geniĢ ticarət əlaqələri saxlayan Tver Ģəhərindən idi. Səyyahın
gündəliyindən məlu m o lur ki, t icarət məqsədilə ġamaxıya get məyə hazırlaĢan bir
dəstə Tver taciri (o cü mlədən Afanasi Nikit in), Vasili Pap in baĢda olmaqla, ġirvana
göndərilən Moskva elçilərinə qoĢulmaq üçün Nijni Novqoroda yola düĢmüĢdü.
Lakin tverlilər Nijn i Novqoroda çatanadək Vasili Papin get miĢ və onlar III Ġvanla
danıĢıqlar aparıb Moskvadan qayıdan ġirvan hökmdannın elçisi Həsən bəyi
gözləməli olmuĢdular.
Afanasi Nikit inin gündəliyindən məlu m olu r ki, yolda tatarlar tərəfindən
qarət edilən, sonra isə Qaytaq hakimi tərəfindən əsir alınan rus tacirlərini Fərru x
Yəsar azad etdirmiĢ və ġamaxıda onları ço x yaxĢı qarĢılamıĢdı. Vətənə qayıtmaq
üçün vəsaiti olmayan bəzi rus tacirləri ġamaxıda qalmıĢ, digərləri isə ġirvanın
baĢqa Ģəhərlərinə dağılıĢ mıĢdılar. Afanasi Nikit in geriyə - Moskvaya yola düĢərək
Dərbəndə çatmıĢ, burada isə fikrin i dəyiĢib Bakıya qayıt mıĢdı.
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1499-cu ildə baĢqa Azərbaycan diplomatı - ġirvan elçisi ġəhabəddin
Moskvaya getdi və III Ġvanla danıĢıqlar apardı. ġirvan-Moskva əlaqələri daha da
geniĢləndi.
Ağqoyunlu dövləti ilə Moskva knyazlığı arasında da əlaqələr yaranmıĢdı.
Uzun Həsənin qələbələrindən və Ağqoyunlu dövlətinin mühü m hərbi-siyasi
qüvvəyə çevrilməsindən xəbərdar olan III Ġvan bu dövlətlə dos tluq münasibətləri
yaratmağa çalıĢırd ı. O, Qızıl Orda hökmdarı Əh məd xana (1459-1481) qarĢı ittifaq
bağlamaq istəyirdi. III Ġvan öz məqsədinə nail olmaq üçün Təbrizə - Uzun Həsənin
sarayına elçi heyəti göndərmiĢdi. Həmin dövrdə Azərbaycanda olmuĢ Venesiya
diplo matı Kontarin i bu rus elçisini Ağqoyunlu sarayında görmüĢ, onun Uzun
Həsənlə danıĢıqlarının Ģahidi o lmuĢdu. Kontarininin Marko Rosso adlandırdığı
Moskva elçisi Qızıl Ordaya qarĢı Ağqoyunlu dövləti ilə it t ifaq bağlamaq üçün
göndərilmiĢdi. III Ġvan Ağqoyunlu hökmdarı ilə dostluq etməklə Əh məd xanı
qorxuya salmaq istəyirdi. Lakin o zaman Osman lı dövləti ilə müharibədə
məğ lubiyyətə uğramıĢ, daxili iğtiĢaĢları yatırmaq la məĢğul olan Uzun Həsən
Moskva knyazlığına hərbi yard ım göstərə bilmədi. Uzun Həsəndən ehtiyat edən
Əh məd xan Marko Rossodan bir az əvvəl Təbrizə qiy mət li hədiyyələrlə 200
nəfərlik böyük bir elçi heyəti göndərmiĢ, Uzun Həsəndən Qızıl Ordanm cənub
sərhədlərini pozmayacağı barədə təminat almıĢdı. Lakin Ağqoyunlu hökmdarı
Uzun Həsən Moskva dövləti ilə də əlaqələrini geniĢləndirməyə çalıĢırd ı. Buna görə
də o, Marko Rosso ilə damĢıq ları baĢa çatdırmıĢ, öz elçisini III Ġvanla danıĢıqlar
aparmaq üçün Moskvaya yola salmıĢdı.
Afanasi Nikit inin səyahətnaməsində Ağqoyunlu dövləti haqqında da
məlu mat vardır. O, Hindistandan qayıdarkən 1472-ci ildə Təbrizdə olmuĢ, buradan
isə osmanlılara qarĢı hərbi əməliyyata baĢlamıĢ Ağqoyunluların Ərzincandakı hərbi
düĢərgəsinə getmiĢdi. Səyyah on gün Ağqoyunlu ordugahında qalmıĢ, Uzun
Həsənlə görüĢmüĢ və onunla söhbət etmiĢdi. Onun gündəliyində Uzun Həsənin
Teymurilər, Qaraqoyunlular ü zərindəki qələbələri və Ağqoyunlu -Osman lı
müharibəsi haqqında maraqlı qeydləri vardır.
XV əsrdə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri də geniĢləndi. Bu
dövrdə Azərbaycanla Venesiya Respublikası, Ro ma papalığı, Neapol krallığ ı,
PolĢa-Litva, Avstriya, Macarıstan, Çexiya, Almaniya dövlətləri, Burqundiya
hersoqluğu, habelə Kipr, Rodos və s. dövlətlər arasında əlaqələr yaranmıĢdı. Bu
əlaqələrin dərin iqtisadi əsasları vardı. Asiya ilə Avropanı əlaqələndirən ço x
mühü m beynəlxalq karvan yolları Azərbaycan ərazisindən keçirdi. Avropalılar
Azərbaycan ərazisindəki ticarət mərkəzlərindən mü xtəlif ġərq malları, xüsusən xam
ipək, ipək və pambıq parçalar, xalça-palaz məmulat ı, ədviyyat, nadir boyalar, daĢ-
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qaĢ və s. alıb aparırd ılar. A zərbaycan tacirləri isə o dövrdə Hələb, ġam (DəməĢq),
Trablis (Tripoli), Beyrut, Konya, Bursa, Ġstanbul, Trabzon kimi məĢhur ticarət
mərkəzlərində avropalılarla qızğ ın ticarət edirdilər. Qərb ölkələri ilə əlaqələrdə
Azərbaycan ipəyi mühüm rol oynayırdı. Azərbaycan ipəyinin əsas alıcıları olan
Ġtaliya tacirləri Qara dənizdən Azov və Don vasitəsilə Volqaya keçir, Xəzərsahili
ticarət mərkəzləri ilə geniĢ əlaqələr yarad ırdılar. On lar mü xtəlif ġərq malları
xüsusən xam ipək almaq üçün Təbriz bazarlarına gəlib çıxırdılar. Ġtalyan səyyahı
Odorik de Pordenon XIV əsrdə Təbrizə "dünyanın hər yerindən tacirlər gəldiyin i"
qeyd edir. Genuya Respublikası Təbrizdə daimi ticarət Ģirkəti yarat mağa cəhd
göstərmiĢdi. XIV əsrin sonu və XV əsrin əvvəllərində Azərbaycana səyahət etmiĢ
Ġohann de Qalonifontibus Azərbaycan xalq ının mü xtəlif ipək istehsalı sahəsində
böyük səriĢtəyə malik o lduğunu göstərir.
XV əsrin əvvəllərində Azərbaycanda olmuĢ Ġohann ġiltberger ölkədən Ön
Asiyanın DəməĢq, Bursa kimi məĢhur ticarət mərkəzlərinə xeyli ipək ixrac
olunduğunu və orada həmin ipəkdən "yaxĢı parçalar to xunduğunu" qeyd edir.
1474-cü ilin avqust-sentyabr aylarında Təbrizdə olmuĢ Venesiya diplomat ı
Kontarini Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrindən bəhs edərək göstərir ki,
"buraya (yəni Təbrizə) ço xlu ipək gətirilir ki, sonra da bu ipək karvanlarla Hələbə
yola salınır". Ġtaliya tacirləri-venesiyalılar və genuyalılar ipək almaq üçün
ġamaxıya da gəlirdilər. 1475-ci ilin payızında ġamaxıya gəlmiĢ venesiyalı
Kontarini göstərir ki, "bu Ģəhərdə bizdə talaman ipəyi adı ilə məĢhur olan ip ək
istehsal olunur". Azərbaycanın xam ipəyindən Ġtaliyada - Venesiya və Lukkada
"əla məxmər" to xunurdu. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin gömrü k
fərmanlarında "firəngi atlaz", "qumaĢ" adlarının çəkilməsi də Azərbaycamn Qərb
ölkələri ilə geniĢ ticarət əlaqəsi saxladığ ını sübut edir. Azərbaycan ipəyi Bursa,
Ġstanbul Ģəhərlərindəki to xuculuq müəssisələrinin də xammalla təmin olun masında
mühü m rol oynayırd ı. Təbrizi Bursa ilə birləĢdirən və o zaman Ġpək yolu kimi
məĢhur olan karvan yolunun Osmanlı iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyəti vardı.
Azərbaycandan Bursaya ipək aparan hər karvanda təqribən 300 -400 yük heyvanı
olurdu.
XV əsrin ortalarında Avropa ilə Asiyanı, Qara dənizlə Aralıq dənizini
əlaqələndirən karvan və su yolların ın qovĢağında möhkəmlən miĢ Osmanlı
imperiyası Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə t icarət ə laqələrini çət inləĢdirdi.
Osmanlı dövləti ərazisindən keçən, Aralıq dənizi və Qara dəniz sahilindən gedən
ticarət karvanlarından xeyli gö mrü k haqqı alın ırd ı. Ön Asiyadakı t icarət
mərkəzlərinə gələn Avropa tacirlərindən (o cü mlədən venesiyalılardan) əmtəənin
dəyərinin 4 faizi qədər gö mrük haqqı alınırdı. 1476 -cı ildə həmin məbləğ 5 faizə
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qaldırıldı. Osmanlı sultanları Asiyadan Qara dəniz və Aralıq dənizi s ahillərinə
gələn karvan yollarını tamamilə öz nəzarəti alt ına almaq və Avropa - Asiya
ticarətində vasitəçiliyi ələ keçirmək üçün ipəyin vətəni olan A zərbaycanı,
ümu miyyətlə, Cənubi Qafqazı, habelə Ġran ərazisini Osman lı dövlətinə ilhaq etmək
niyyətində idilər. Os manlı Tü rkiyəsi Avropada da geniĢ iĢğallara baĢlamıĢdı. Bu isə
Osmanlı imperiyasından ehtiyat edən və onu təklikdə məğlub etməyə qadir
olmayan Avropa və Asiya dövlətləri arasında yaxın laĢmaya səbəb oldu. Osmanlı
dövləti əleyhinə koalisiya yaradılması məqsədilə danıĢıqlar aparılmasına baĢlandı.
Beləliklə, Azərbaycanın Qərb ö lkələri ilə əsrlərdən bəri davam et miĢ ənənəvi
ticarət əlaqələri XV əsrin ortalarından etibarən hərbi-siyasi xarakter almağa baĢladı.
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən Qərb dövlətləri ilə hələ A zərbaycanda
hakimiyyəti ələ keçirməmiĢdən əvvəl (XV əsrin 50-ci illərindən) əlaqə yarat mıĢdı.
O zaman Ağqoyunlu - Avropa əlaqələrində yunan mənĢəli Trabzon dövləti
vasitəçilik edirdi. XV əsrin 60-cı illərində Ağqoyunlu diplo matları o lan Məhəmməd
(1464) və Həsən Əzəm (1465) Ġtaliyaya getmiĢ, Venetsiya hakimləri ilə danıĢıqlar
aparmıĢdılar. Venetsiya senatının 1463-cü il 2 dekabr tarixli qərarı ilə Lazaro
Kvirino Ağqoyunlu sarayına səfir (1464-1469) göndərilmiĢdi. Uzun Həsən
Qaraqoyunluları məğlub edərək (1467), paytaxtı Təbrizə köçürdü. Tey muri Əbu
Səid məğlub edil-dikdən (1468) sonra Ağqoyunlu-Avropa əlaqələri daha da
geniĢləndi. Təbrizdə Venetsiyanın daimi səfirliyi fəaliyyətə baĢladı. Vene siya
səfirləri olmuĢ Katerino Zeno (1471-1473), Ġosafat Barbarc (1474-1478), Pao lo
Onyibene (1474), A mbrocco Kontarini (1474-1475) və baĢqaları mü xtəlif
diplo matik tapĢırıqlarla A zərbaycana göndərilmiĢdilər. Uzun Həsənin elçiləri olmuĢ
Murad bəy, Ġshaq, Xoca Mirək, Hacı Məhəmməd və b. Ġtaliyaya gedərək, Venesiya
hökuməti, Ro ma papası və Neapol kralı ilə danıĢıqlar apardılar.
Ağqoyunlu hökmdarı Os manlı imperiyasına qarĢı Ro ma papaları olmuĢ III
Kalikst (1455-1458), II Piy (1458-1464), II Pavel (1464-1471) və IV Sikstlə (14741484) də danıĢıqlar aparmıĢ, PolĢa-Litva, Macarıstan və Neapol krallıq ları,
Avstriya, Çexiya, Burqundiya hersoqluğu, Kipr, Rodos və baĢqa dövlətlərlə
diplo matik əlaqələr yaratmıĢdı. Qərb ölkələri ilə aparılmıĢ danıĢıqlar nəticəsində
XV əsrin 70-ci illərinin əvvəlində Osmanlı dövləti əleyhinə Ağqo yunlu dövləti,
Venesiya Respublikası, Papalıq, Neapol krallığı, Macarıstan, Rodos, Kipr,
Burqundiya və Qaraman bəyliy indən ibarət koalisiya yarandı.
Lakin Su ltan II Mehmedin hərbi qüvvələrin i iki cəbhəyə parçalamaq və onu
məğ lub etmək p lanı iflasa uğradı. Venesiya və baĢqa Qərb dövlətləri
Ağqoyunlulara vəd etdikləri odlu silahları və art illeriya mütəxəssislərini də
vaxt ında göndərmədilər. Ağqoyunlu diplomatı Hacı Məhəmməd, venesiyalı Ġosafat
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Barbaro, habelə Neapol kralı və Roma papası elçilərin in mü Ģayiəti ilə Aralıq dənizi
sahillərinə göndərilən silah yüklən miĢ gəmi, habelə 200 nəfərə qədər artilleriya
mütəxəssisi mənzilbaĢına çata bilməd i, bir ilədək Kipr sahillərində qald ı.
Siyasi quruluĢ, i darə sistemi, hərbi qüvvələr. Azərbaycanın cənub
vilayətləri Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərin in metropoliyası, yəni mərkəzi
ərazisi idi. Hər iki dövlətin paytaxt ı Təbriz Ģəhəri olmuĢdur. Cənubi A zərbaycan
bilavasitə padĢahın və ya sultanın özü, onun mənsəb sahibləri tərəfindən idarə
edilird i. BaĢqa vilayətlərə isə (Kürdüstan, Ġraq-i Ərəb, Ġraq-i Əcəm və s.) sülalə
üzvlərindən caniĢinlər təyin o lunurdu.
Hər iki dövlətin hökmdarları əsasən padĢah titulu daĢımıĢlar. Uzun Həsən
özünün Osmanlı və Teymuri sultanları səviyyəsində hökmdar olduğunu qeyd
etmək məqsədilə sultan titulunu qəbul etmiĢdi.
Sülalə üzv lərindən və yaxud yüksək rütbəli əmirlərdən s eçilən hləsi
(atabəyi) Ģahzadənin yanında olurdu. O, Ģah tərəfindən təyin edilir və Ģahzadənin
bütün hərbi, mülki və maliyyə iĢlərini onun adından idarə edirdi. Məsələn,
CahanĢah Ġsfahan əyalətini oğlu Məhəmməd Mirzəyə verərkən Ģahzadə həddibüluğa çatmadığından əyalətin bütün iĢləri lələ Məhəmmədə tapĢırılmıĢdı.
Hakim sülalə ü zvləri və ya yarımköçəri əyanlardan vaxtaĢırı təyin edilən baĢ
sərkərdələr əmir ül-üməra ad ını daĢımıĢlar. On lar hökmdardan sonra dövlətdə
mühü m mövqe tutur və qoĢuna baĢçılıq edirdilər. Bestam Cakir və Əmir Qaraman
Qaraqoyunlu dövlətinin əmir ü l-ü məralarından olmuĢlar.
Dövlət aparatında ikinci Ģəxsiyyət sədr-əzəm (baĢ sədr) id i və o, bütün
müsəlman ruhanilərinə rəhbərlik ed ird i. Vəqf əmlakı, onların gəliri, mədrəsələr və
xeyriyyə idarələri tamamilə onun ixt iyarında id i. Ağqoyunlu dövlətində sədrin rolu
daha əhəmiyyətli olmuĢdur. Ağqoyunlu sədri Qazi Ġsanın Sultan Yaqubun
dövründə böyük ixtiyar sahibi olduğu məlu mdur. Mərkəzi idarə aparatında mühü m
mövqelərdən birini də dövlət gəlirlər i və maliyyə sistemini idarə edən baĢ vəzir
tuturdu. O, həmçinin xarici ölkələrlə əlaqələri nizamlay ırdı. BaĢ vəzir ali divana
rəhbərlik ed ir və buna görə də sahib-divan adlanırdı.
Dövlətin müharibə, sülh, taxta varislik və s. kimi mühüm siyasi məsələlərini
sülalə üzvləri və əmirlərin kənqaĢ adlanan qapalı müĢavirəsi həll edird i.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu sarayında digər vəzifələr də (eşik -ağası, qapıçı,
möhrdar, xəzinədar, əmiraxur və s.) vardı. Bundan baĢqa, mənbələrdə münşi əlməmalik, mustovfı, qazi əlqüzzat, divanbəyinin də adları çəkilir.
Ağqoyunlu qoĢununda hökmdarın təminatında olub, müəyyən imtiyazlara
malik qvardiya hissələri, bəy və xassə nökərləri vardı. Onlar əsasən Ağqoyunlu
tayfalarından olan və hakimiyyət baĢında duran Bayandur elinə mənsub idi.
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QoĢun ali rəislərinə əmir adı verilird i, kiçik baĢçılar isə qibtəul adlanırdı.
Hər iki vəzifə əyanlara mənsub idi və bu vəzifələrə köçəri tayfaların baĢçıları təyin
olunurdu.
QoĢun puşandarlardan (ağır silahlı süvarilərdən) və tirkəĢbəndlərdən
(o xatanlardan) ibarət idi. Qulluqçu adlanan, at və dəvələrə nəzarət edən, rəislərin
çadırlarında, nəqliyyat vasitəsi yanında xid mətdə olan Ģəxslər də hərbi qüvvələrin
tərkib ində idi.
Zeno və Barbaronun məlu mat ıma görə, puĢandarlar "dəmir zireh",
tirkəĢbəndlər isə möhkəm dəri paltarlar geyinird ilər və bunlara qılınc, o x sirayət
edə bilmirdi. Uzun Həsənin döyüĢçülərinin silahı o x və yaydan, qılınc və kiçik
qalxandan ibarət idi. Ağqoyunlu döyüĢ çüləri u zun papaqlar qoyurdular.
Qulluqçular və piyadalar kütləsi isə məcburi surətdə rəiyyətdən (o turaq
kəndlilərdən) səfərbərliyə alınırdı.
Teymuri hökmdarı ġahru xla müharibəyə hazırlaĢan Qaraqoyunlu Qara
Yusif 1420-ci ildə Təbriz vilayəti kəndlilərindən piyada qoĢunu toplanmasını əmr
etmiĢdi. Bu məlu matın müəllifi Hafiz Əbru qeyd edird i ki, belə bir qayda bu ölkədə
ilk dəfə tətbiq olunurdu. Təbiidir ki, piyadalar qoĢ un daxilində ən hüquqsuz bir
vəziyyətdə idilər. Hərb etmək əzmində olmayan və təlim keçməmiĢ kənd
camaatından əsasən xəndək qazmaq, istehkam qurmaq və s. kimi yard ımçı iĢlərdə
istifadə edilirdi.
Əsasən yarımköçərilərdən ibarət olan döyüĢçüləri, adətən, onların ailələri,
qulları və xid mətçiləri müĢayiət edirdilər. Buna görə də qoĢun təĢkilatı köçəri
ənənələrlə sıx surətdə bağlı id i. QoĢun səfərdə olduğu zaman (ilin fəsillərindən asılı
olaraq) qıĢlaq və yaylaq yerlərində dayanırdı.
QoĢunların miqdarı haqqında dəqiq məlu matımız yo xdur. Qaraqoyunlu
qoĢununda təxminən 50 min nəfər, Ağqoyunlu qoĢununda isə 100 min nəfər
döyüĢçü olduğunu ehtimal et mək olar.
Zenonun məlu matına görə, Uzun Həsənin qoĢunu 100 min nəfərdən ibarət
olub, bunun 40 min nəfərin i döyüĢçülər, 60 min nəfərini isə xid mətçilər təĢkil
edirdi. Zeno göstərir ki, Ağqoyunlu qoĢunundan baĢqa heç bir qoĢunda bu cür
gözəl süvari dəstəsi olmamıĢdır. Barbaro isə həmin dövrdə Uzun Həsənin
qoĢununun 25 min nəfər at lıdan və 3 min piyadadan ibarət olduğunu qeyd edirdi.
Barbaronun hesablamasına görə, Uzun Həsənin ordusunda 6 min çad ır
(alaçıq), 30 min dəvə, 5 min yük qatırı, 5 min yük atı, 2 min u laq, 20 min minik at ı,
2 min min ik qatırı, 2 min qaramaldan ibarət sürü, 20 min qoyun, 100 ov pələngi,
200 "cins" və "mələz" qızılquĢ, 3 min tazı, 1 min mü xtəlif it, 50 qırğı, 15 min
qılıncla silahlan mıĢ döyüĢçü, 2 min qılınclı qul, dəvəsürən və ox-kamanla silah lı 1
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min qulluqçu olmuĢdur. QoĢunu 10 min əyan və nökərlərin arvad-uĢaqları, 5 min
qul qadın, 6 min on iki və daha yu xarı yaĢlı uĢaq, 5 min azyaĢlı və kö rpə uĢaq
müĢayiət edirdi. Orduda mü xtəlif sənətkarlar və peĢə sahibləri, o cümlədən də rzi,
dəmirçi, yəhərçi, çəkməçi və b. vardı. Alverçilər, "bazar əhli" ərzaq tədarükçüləri
və hətta əczaçılar da qoĢuna xid mət ed irdilər. Mü xtəlif yerlərdə "ordu bazarları"
təĢkil o lunurdu və burada qoĢun üçün lazım olan hər Ģey almaq mü mkün idi.
QoĢun nəfır (Ģeypur), nağara, kəbrəkə (böyük nağara), təbil və baĢqa musiqi
alətlərində çalan dəstənin müĢayiəti ilə döyüĢə yollanırdı. Hücu m vaxt ı gərranay uzun zurna, qələbə qazan ılanda isə, adətən, nağara çalınırdı.
Ordunun sol cinahı cəvanğar (yaxud meysərə), sağ cinahı isə bərənğar
(yaxud meymənə), mərkəzi qul adlanırdı. QoĢunun ön hissəsinə münqəlay deyilirdi.
Orduda mü xtəlif hərbi mənsəblər vard ı. Təvaçilər müharibə gözlən ilən təqdirdə
əyalətlərə gedən, hərbi qüvvə toplayan və ayrı-ayrı qoĢun dəstələri arasında əlaqə
yaradan əmirlər idi. Xəbəraparan qoĢun xid mətçisinə tuğacı deyilirdi. DöyüĢ
zaman ı meydana öncə çıxarılan dəstə çərxçi adlanırdı. Çərxçilər Ağqoyunlu
qoĢununda da mövcud olmuĢdur (Sultan Yaqub 1478-ci ildə rəqib i Xəlillə döyüĢdə
çərxçilərdən istifadə etmiĢdir). DöyüĢ zamanı hərbi qüvvələrin bir hissəsi ehtiyatda
durur, vuruĢmanı müĢahidə edir və lazım olduqda döy üĢ meydanına çıxırdı. Belə
ehtiyat dəstəsinə muçi deyilird i. DöyüĢ baĢlanmazdan əvvəl qoĢunun bir dəstəsi
kəĢfiyyata göndərilirdi və həmin dəstə qarovul adlanırdı. Qarovulun vəzifəsi
düĢmənin vəziyyətini öyrənmək və imkan daxilində əsir ələ keçirmək, yəni "dil"
tutmaq idi.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu qoĢunları hərbi təĢkilat və təchizat baxımından
nəinki o zaman kı Avropa, hətta Osmanlı və Məmlük (Misir) ordusundan da geridə
qalırd ı. Odlu silah, top və tüfəng Azərbaycanda ilk dəfə Ağqoyunlu ordusunda
istifadə edilmiĢdir. Məlu mdur ki, Uzun Həsən topu və digər odlu silahı
venesiyalılardan cüzi miqdarda ala b ilird i. Tərcanda (1473) Ağqoyunlu ordusunun
osmanlılar tərəfindən məğlub edilməsinin əsas səbəbi orduda odlu silahların
olmaması idi.
IV FƏSĠL
XV ƏSRDƏ AZƏRB AYCANIN
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ HƏ YATI
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər. XV əsrdə Azərbaycamn iqtisadi
həyatının mü xtəlif sahələri qeyri-bərabər n isbətlərdə inkiĢaf et miĢdi.
ġirvanın iqtisadiyyatında baĢ vermiĢ yüksəliĢ Avropa səyyahların ın
(xüsusilə ġiltbergerin) d iqqətini cəlb et miĢdir. 1475-ci ildə ġirvanda olmuĢ
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Venesiya səyyahı Kontarini ĢirvanĢah mülklərin in səciyyəsini belə vermiĢdir: "Bu
ölkə baĢlıca olaraq gözəl, məhsuldar düzənlikdən ibarətdir və Uzun Həsənin
mü lklərindən daha yaxĢı, daha məhsuldardır". ġirvanda kənd təsərrüfatı
əmtəə lərinin ucuz q iy məti venesiyalın ı heyran etmiĢdi. ġamaxı və Dərbənd
arasındakı ərazidə yerləĢ miĢ ġabran, onun ətrafı Kontarin inin diqqətini xüsusilə
cəlb etmiĢdi: " Yolun yarısında biz yaxĢı bir Ģəhərciyə təsadüf etdik. Burada xeyli
meyvənin, xüsusilə alman ın yetiĢdiyinin Ģahidi olduq. Biz əla keyfiyyəti olan
almanın bu cür bolluğuna inana bilmirdik".
Dərbəndilər sülaləsindən olan ilk üç ĢirvanĢahın ( I Ġbrahim. I Xəlilullah və
Fərru x Yəsar) hakimiyyəti illərində ġirvan iqtisadi yüksəliĢ mərhələsində
olmuĢdur. Bu dövrdə ġirvan kəndlilərinin vəziyyəti Azərbaycanın baĢqa
vilayətlərinə nisbətən yüngül idi. Azərbaycanın bu vilayətində kənd təsərrüfatının
yüksək inkiĢaf səviyyəsi daxili siyasi Ģərait in sabitliy i ilə əlaqədar o lmuĢdur.
Azərbaycamn cənub vilayətlərində viranedici müharibələr və feodal
çəkiĢ mələri davam ed irdi. Bu hadisələr kənd təsərrüfatının inkiĢafına əngəl
törədirdi. Tey mu ri hökmdarların ın yerli əhali hesabına hərbi hissələri təchiz et mək
sahəsindəki soyğunçu tədbirləri, Cəlairi və Qaraqoyunlular arasında baĢ verən
hərbi toqquĢmalar geniĢ əhali küt lələrin i müflisləĢdirirdi.
Mənbələrdən məlu m olu r ki, bu dövrdə ölkənin cənub vilayətlərində
dəhĢətli aclıq və dağıntı hökm sürmüĢ, 1413-cü ildə baĢ vermiĢ aclıq zaman ı
çörəyin qiy məti görün məmiĢ dərəcədə art mıĢdı.
Ağqoyunluların hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkənin iqtisadi vəziyyətində
müəyyən dirçəliĢ baĢ verdi. XV əsrin 70-ci illərində Cənubi Azərbaycanda və
Ġranın mərkəzi vilayətlərində olmuĢ Kontarini göstərirdi ki, "bu yerlər həyat üçün
zəruri olan mü xtəlif ərzaqla, meyvələrlə zəngindir". Lakin səyyah əlavə edirdi ki,
"Ağqoyunlu dövlətinin ərazilərində ərzaq və baĢqa məhsullar ço x baha idi".
Azərbaycan feodal dövlətlərində monqol hökmdarlığ ı dövründə formalaĢmıĢ
torpaq mülkiyyəti növləri mövcud idi (divani, xassə, mülk, vəqf). Müsəlman və
xristian dini idarələrinə məxsus olan vəqf mü lkləri vəqfi -xeyri adlanırd ı. Sey idlərə,
dərviĢ Ģeyxlərinə, müqəddəs hesab olunan Ģəxslərə məxsus vəqflər isə vəqfi-əhli adı
ilə tanınırd ı.
Əvvəllər mövcud olmuĢ iqta institurunu soyurqal əvəz etməkdə id i (monqol
mənĢəli soyurqamışi istilahındandır və bəxşiş mənasını verir). A zərbaycanda
soyurqallara dair ilkin mə lu matlar XIV əsrin ikinci yarısına, Cəlairilərin
hakimiyyəti dövrünə təsadüf edir. Soyurqal feodallara sultan tərəfindən
bağıĢlanırdı. Hərbi və mülki xid mət müqabilində bağıĢlanmıĢ bu mülklər
feodalların irsi istifadəsində olurdu. Ġqtaya nisbətən soyurqal sahibinin hüquqları
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daha geniĢ idi. Soyurqal sahibi vergi tədbirlərində və məhkəmə-in zibati
fəaliyyətində müstəqil olmuĢdur. Verg i to xunulmazlığı hüququ soyurqal sahibinin
zənginləĢ mə vasitəsi idi; əvvəllər dövlət xəzinəsinə daxil o lan vergilər mü lk
sahibinin ixt iyarına keçmiĢdi. Soyurqal sahibinin öz torpaq sahəsində vəzifəy ə
təyin etdiyi Ģəxslər yaln ız onun qarĢısında hesabat verirdilər.
Soyurqal institutunun geniĢ yayılması mərkəzi hakimiyyətin maddi əsas ını
məhdudlaĢdırır, onun gəlirlərin i xeyli dərəcədə azald ırdı. Soyurqalın irsiliyi
soyurqal sahibini mərkəzi hakimiyyət üçün təhlükəli ünsürə çevirməkdə idi. Ġri
soyurqal sahibləri artıq özlərindən asılı olan Ģəxslərə xırda s oyurqallar bağıĢlamağa
baĢlamıĢdılar. Feodalların siyasi təsiri torpaq sahələrinin kəmiyyəti və
məhsuldarlığı ilə deyil, onların sahib olduğu nökərlərin (soyurqal almıĢ xırda
feodalların) sayı ilə müəyyən edilirdi. XV əsrin ikinci yarısından mərkəzi höku mət
soyurqal sistemin i sarsıt maq üçün mübarizəyə baĢladı. Əgər XV əsrin birinci
yarısında (Qaraqoyunlu hakimiyyəti illərində) soyurqallar əsasən hərbi-köçəri
əyanların nü mayəndələrinə verilirdisə, Ağqoyunlu hakimiyyəti dövründə bu
mü lklər baĢlıca olaraq ruhanilərə və mülki bürokrat iya nümayəndələrinə
bağıĢlanırdı. Ağqoyunlu Yaqub və Əh məd güclən miĢ soyurqal sahiblərinə qarĢı
qəti mübarizəyə baĢlamağa cəhd etdilər. Lakin mərkəzi höku mətin bu əməli feodal
qiyamlarına səbəb oldu və XV əsrin sonlarında Ağqoyunlu dövlətinin süqutu ilə
nəticələndi.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərində hakim sinif tərkib baxımından
mü xtəlif id i. Bu sinif əsasən aĢağıdakı qruplardan ibarət olmuĢdur:
a) padĢah (sultan) baĢda olmaqla hakim sülalə; b) Barani, Sədli, Baharlı,
Bayandur, Pörnak, Mosullu və Qacar tayfaların ın hərbi-köçəri əyanlar kütləsi; c)
yerli, oturaq əyanlar (məliklər); ç) ali mü lki bürokrat iya nümayəndələri; d) ali
müsəlman (sünni) ruhaniləri. Ali xristian ruhaniləri təbəqəsi Azərb aycanın bəzi
vilayətlərində torpaq sahələrinin mülkiyyətçisi idi. A zərbaycan tayfaların ın hərbifeodal əyanları göstərilən qruplar arasında aparıcı yer tutmurdular.
ġirvanĢahlar dövlətində feodal sinfinin strukturu problemi az öyrən ilmiĢdir.
Lakin qeyd etmək lazımd ır ki, yerli oturaq feodalla rın nümayəndələri ġirvanın
hakim sinfin in aparıcı qüvvəsi idi.
XV əsrin rəsmi sənədlərindən məlu m olur ki, bu dövrdə otuzdan çox adda
vergi və mükəlləfiyyət mövcud idi və bu ağır vergi sistemi əhalin i əzird i. Malcəhət
(və yaxud bəhrə) əsas vergi olmuĢ dur. Uzun Həsənin "Qanunnamə"sinə əsasən
bəhrə əldə edilən məhsulun 1/5 hissəsini təĢkil et miĢdir. Kəndlilər istifadə olunmuĢ
suyun müqabilində də bəhrə vergisi ödəyirdilər. Hərbçilərin, mü lki və ruhani
vəzifələr tutan Ģəxslərin xeyrinə toplanan vergilərin məc musu ixracat adı ilə
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tanınmıĢdı. Qeyri-qanuni surətdə, özbaĢına Ģəkildə toplanan vergilər şiltaqat
adlanırdı. Kəndlilər feodal ziyafət lərinin təĢkilin in ağırlığ ını da çəkməli o lurdular
(şilənbəha, süfrəbəha və baĢqa mükəlləfiyyətlər). Yerli in zibati-polis məmurunun
(dəruğəki), vergiyığan məmurların (mü may izane), ruhani baĢçıların (rəsm əlvüzarə) xeyrinə toplanan vergilər mövcud idi. Feodallar mü xtəlif təyinatlı
tələbatların ı ödəmək üçün mürəkkəb vergi sistemi yarat mıĢdılar. Maldarlardan
çobanbəyi vergisi alın mırd ı.
Azərbaycan feodalları, adətən, Ģəhərlərdə yaĢayır, vergiləri xüsusi məmu rlar
vasitəsilə toplayır, əldə olunan nemətləri israfçılıq la istehlak edirdilər. Bir ço x
hallarda feodallar vergilərin toplan ması hüququnu icarəyə verird ilər (müqatiə).
Ġcarədarlar mülkiyyət sahibinin mənimsəyəcəyi vergilərin bütün məbləğini
əvvəlcədən ödəyir, kəndlilərin dilənçi halına düĢməsi, müflisləĢ məsi prosesini
sürətləndirird ilər.
ġəhərlər. Sənətkarlıq və ticarət. Pul dövriyyəsi. XIV əsrin 70-ci illərindən
XV əsrin 30-cu illərinədək Azərbaycanda Ģəhər həyatının, ticarətin və xüsusilə
sənətkarlığın tədricən tənəzzü l etməsi prosesi baĢ vermiĢdir. Sosial-iqtisadi, hərbi,
siyasi, ideoloji hadisələrin zənginliyi baxımından bu dövr Azərbaycan tarixin in
əlamətdar gerçəkliklərindən biri olmuĢdur. Ən əhəmiyyətli Ģəhərlərin iqtisadi
səviyyəsinin enməsi, həmin mərkəzlərin xırdalaĢ ması, onların kənd təsərrüfatı
təmayülündə tərəqqisi, bəzən bir sıra orta və kiçik miqyaslı Ģəhərlərin məhv olması
bu dövrün səciyyəvi əlamətlərindəndir. Bu proseslər Tey murun yürüĢlərinədək o lan
tarixi mərhələdə baĢlanmıĢdı. A zərbaycan ərazisində baĢ v ermiĢ hərbi-siyasi
səciyyəli proseslər Ģəhərlərin dağılmasına, əhalinin kütləvi Ģəkildə miq rasiyasına
səbəb olurdu. Bu dövrdə ġirvan daha əlveriĢli sosial-iqtisadi və siyasi Ģəraitdə
inkiĢaf edirdi. Lakin 1434-cü ildə Ġskəndər Qaraqoyunlunun qoĢunu ġirvana hücum
etdi, ipək istehsalı üçün zəruri olan tut bağları amansızlıq la məhv olundu. ġamaxı
Ģəhəri qarət, dağıntı və talanlara məru z qaldı. Bu, monqol yürüĢlərindən sonra ən
viranedici basqın olmuĢdur.
XV əsrin 30-80-ci illəri ö lkənin nisbətən sabit siyasi Ģ əraitdə inkiĢaf
etməsi ilə əlamətdardır. CahanĢah Qaraqoyunlunun, Uzun Həsən Ağqoyunlunun
və Sultan Yaqubun hakimiyyətləri dövründə Ģəhər həyatı daha yüksək inkiĢaf
səviyyəsində olmuĢdur. Uzun Həsənin islahatı (vergi və mükəlləfıyyətlərin qeydə
alın ması) Ģəhərlərin yüksəliĢini təmin edən rəsmi tədbir id i. ġirvan, xüsusilə onun
paytaxtı ġamaxı Ģəhər təsərrüfatının in kiĢaf prosesində yeni mərhələyə daxil oldu.
XV əsrin sonları - XVI əsrin baĢlanğıcında Azərbaycanda feodal
müharibələri yenidən gücləndi və bunun nəticəsində Ģəhərlərin in kiĢafı prosesi də
ləngidi.
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Bütövlükdə XV əsr (əsrin əvvəli və sonu istisna olunmaqla) Azərbaycanda
Ģəhər həyatının nəzərəçarpacaq dərəcədə canlanması, Ģəhərlərin ticarət -sənətkarlıq
əhəmiyyətinin art ması dövrü kimi q iy mətləndirilə bilər. ġəhərlərin inkiĢafı həm
daxili, həm də xarici bazarda əmtəələrə olan tələbatın art ması ilə əlaqədar idi.
Kapitalın ilkin yığımı prosesinin xeyli sürətləndiyi Avropa ölkələ rində və Asiyada
əmtəə-pul münasibətlərin in inkiĢafı hər iki qitə arasında tranzit ticarətin
geniĢlənməsinə Ģərait yaratmıĢdı. Azərbaycan Ģəhərləri (xüsusilə Təbriz) bu
inteqrasiya prosesində mühüm rol oynamıĢdı.
1395-ci ildə HəĢtərxanın və 1400-cü ildə Bağdad Ģəhərinin Əmir Tey murun
ordusu tərəfindən dağıdılması Təbrizin ticarət-sənətkarlıq əhəmiyyətinin art masına
Ģərait yaratmıĢdı. 1404-cü ildə Təbrizdə olmuĢ ispan taciri Klavixo qeyd edird i ki,
Ģəhərdə 200 minədək ailə vardır. Onun məlu matı əsasında belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, XV əsrin baĢlanğıcında Təbrizdə 1 milyonadək əhali yaĢamıĢdır. Lakin
ispan səyyahının məlu matı gerçəklikdən uzaqdır. Ehtimal edilə bilər ki, o dövrdə
Təbriz əhalisinin sayı 300 min nəfərdən çox olmamıĢdır. I ġah Ġsmay ılın anonim
salnaməçisi göstərirdi ki, 1500-cü ildə Təbrizdə 200-300 min nəfər yaĢamıĢdır.
Alman səyyahı ġiltberger qeyd edirdi ki, Tey muri hakimi M iranĢahın yalnız
Təbriz Ģəhərindən əldə etdiyi gəlir həmin dövrün ən güclü Avropa hökmdarlarının
gəlirindən ço x idi.
Bakı XV əsrin ikinci yarısında Xəzərdə baĢlıca limana çevrilmiĢdi. ġəhər
HəĢtərxan ı, Orta Asiyanı, Moskva dövlətini ticarət əlaqələri ilə bağlayan mühü m
mərkəz o lmuĢdu. Burada neft hasil olunur, sənətkarlıq və ticarət inkiĢ af edirdi.
Bakıda sikkəxana fəaliyyət göstərirdi. ġəhər daĢdan tikilmiĢ ikiqat qala divarları ilə
əhatə olunmuĢdu. XV əsrdə Bakı Ģəhəri ġirvanĢahlar dövlətinin siyasi, iqtisadi
mərkəzi olmuĢ, bu gerçəklik isə öz ifadəsini ġirvanĢahlar sarayının gözəl memarlıq
ansamblında tapmıĢdır. Bakının ictimai-iqtisadi, siyasi, ticarət əhəmiyyətinin
artması ilə Dərbənd Ģəhəri özünün keçmiĢdəki təsərrüfat əhəmiyyətini itirməyə
baĢlamıĢdı.
ġamaxı bu dövrdə də Azərbaycanın mühüm Ģəhərlərindən biri olmuĢdur.
Barbaronun verdiyi məlu matlara əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, XV əsrdə
ġamaxıda 30-60 min nəfər yaĢamıĢdır. Bu Ģəhər Azərbaycan miqyasında ən iri,
Yaxın ġərq miqyasında isə orta səviyyəli iqtisadi mərkəz id i. Kontarin i Təbriz və
ġamaxını müqayisə edərək belə qənaətə gəlmiĢdi ki, ġamaxı həyat üçün əlveriĢli
məhsulların ço xluğu baxımından Təbrizdən üstün olmuĢdur.
Marağa, Ərdəbil, Gəncə və Xoy Ģəhərləri XV əsrdə də iri ticarət-sənətkarlıq
mərkəzləri id i. Klav ixo qeyd edir ki, "Xoy ətrafında xey li bağ və bostan vardı.
ġəhərə ço xlu kəhriz çəkilmiĢdi".
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XV əsrdə Su ltaniyyə Ģəhəri özünün çiçəklən mə mərhələsin i yaĢamıĢdır.
Klav ixo Su ltaniyyəni iri t icarət mərkəzi kimi təqdim edir və göstərirdi ki, bu Ģəhər
ticarət əməliyyatlarından xeyli gəlir əldə edir və dövlətin xəzinəsini
zənginləĢdirird i. Coğrafi cəhətdən bir-birinə yaxın olan Təbriz və Sultaniyyə
Ģəhərləri XIV-XV əsrlərdə rəqabət aparmıĢlar. XIV əsrin sonu - XV əsrin
əvvəllərində Sultaniyyə hərbi-siyasi çəkiĢmələrdən xey li zərər çəkmiĢdi. Qara
Yusif Qaraqoyunlu ara müharibələrində Sultaniyyəni müdafiə edəcəyinə inamın ı
itirdi, əhalinin bir hissəsini Təbrizə və Marağaya köçü rməli oldu. Bu dövrdən
etibarən Təbriz yenidən Azərbaycan və qonĢu ərazilərdə yaranan dövlətlərin
paytaxtına çevrild i. XV əsrin 70-ci illərində Su ltaniyyədə olmuĢ Kontarini Ģəhərin
ticarət-iqt isadi əhəmiyyətindən könülsüz danıĢmıĢdır. Venesiya səyyahı qeyd edirdi
ki, " Ģəhərdə Ulcaytu türbəsindən baĢqa diqqətəlayiq olan bir Ģey yoxdur".
Kontarini Təbriz haqqında daha həvəslə söhbət açmıĢ, Ģəhər əhalisinin ço xluğunu,
ərzaq bolluğunu, Ģəhərin abadlığını, t icarət fəaliyyətinin geniĢliy ini xüsusilə qeyd
etmiĢdir.
XV əsrdə Azərbaycanın digər Ģəhərləri haqqında mənbə məlu matları
səthidir. Bəzi hallarda Ģəhərlərin yalnız adları çəkilir: ġabran, Mah mudabad,
Beyləqan, Ucan, Səidabad, Cavad, M iyanə və s.
XV əsrin əvvəllərində Tey murilər Beyləqan Ģəhərini bərpa et məyə
baĢladılar. Əbdürrəzaq Səmərqəndinin məlu matlarından aydın olur ki, "Əmir
Teymur Bey ləqanı abadlaĢdırmıĢ, orada hamam, ibtidai ruhani məktəb (dəbistan)
tikdirmiĢ, Beyləqanın kəhriz Ģəbəkəsinin bərpa olun masına sərəncam vermiĢdi".
Klav ixo da bu barədə məlu mat verir. Lakin onun məlu mat ları dəqiq deyildir. Əmir
Teymur Beyləqanın dirçəld ilməsinin qeyri-mü mkün olduğunu anladı və bərpa iĢləri
dayandırıldı. Tey muri hökmdarı ġahru xun dövründə Beyləqanda zəlzələ baĢ verdi
və hökmdar dağılmıĢ Ģəhəri tərk etməli oldu. Bu baxımdan ƏbdürrəĢid Bakuvin in
Beyləqanı əhə miyyətli, iri Ģəhər kimi təqdim et məsi gerçəklikdən uzaqdır.
Ucan Ģəhərinin də taleyi Beyləqan Ģəhərinin taleyinə bənzəyir. XIV əsrin
sonu və XV əsrin əvvəllərində Ucan Ģəhəri adi kəndlərdən birinə çevrildi. Halbuki
Elxan i hökmdarı Qazan xanın dövründə bu Ģəhər ölkənin iqtisadi həyatında
əhəmiyyətli ro l oynamıĢdır. 1489-cu ildə Yaqub Ağqoyunlu Qazan xanın "zaman ın
zərbələri altında viran qalmıĢ" sarayın, Ucan Ģəhərinin digər mü lklərin i bərpa
etmək haqqında əmr verdi. Bərpa iĢləri qısa müddətdə baĢa çatdı və Sultan Yaqub
sarayı ziyarət etdi. Lakin Ģəhərdə bərpa iĢləri davam etdirilməd i. Ucan əhalisin in
əksəriyyəti Təbrizə köçdü.
Bu dövrdə Miyanə xırda Ģəhər kimi tanın ırd ı. Klav ixo öz qeydlərində ço x
zaman M iyanə adlanan yaĢayıĢ məntəqəsini kənd kimi təqdim edir.
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Ümu miyyətlə, XV əsrdə Azərbaycan Ģəhərlərinin tərəqqisi ziddiyyətli
olmuĢdur. Bu baxımdan Təbriz istisna təĢkil edirdi.
XIV əsrin birinci yarısında Təbriz əhalisin in sayına görə Yaxın və
Orta ġərqin bütün Ģəhərlərindən üstün idi.
XV əsrdə isə Təbriz Ģəhəri regional miqyasda mövqeyini bir qədər it irmiĢdi.
XIV əsrin axırı və XV əsrin əvvəllərində hərbi əməliyyatlar nəticəsində
ticarət-sənətkarlıq mərkəzləri və sənətkarlıq xammalın ın cəmləĢdiyi bölgələrdəki
böyük dağıntılar, tranzit yollarında təhlükənin art ması A zərbaycanın bir ço x
ticarət-sənətkarlıq mərkəzlərində, o cü mlədən Təbriz, Naxçıvan, Mərənd, Sərab v ə
digər Ģəhərlərdə iqtisadiyyatın zəifləməsinə səbəb olmuĢdu.
XVəsrdə Təbriz, Gəncə, Ərdəbil və ġirvan Ģəhərləri (ilk növbədə ġamaxı)
Azərbaycanın mühüm to xuculuq mərkəzləri sayılırd ı. Bakuvi qeyd edirdi ki, Gəncə
sakinləri ipək qurdunun yetiĢdirilməsində və ipəyin hazırlan masında mahir idi.
Siyasi inkiĢafda nisbi sakitlik və feodal istismarının b ir qədər yu mĢalması
sayəsində
XV əsrin ikinci yarısından etibarən ġirvanın iqtisadiyyatı daha
böyük sürətlə tərəqqi edird i. ġirvanın ipək parçaları geniĢ beynəlxalq nüfuz
qazanmıĢdı. Bütövlükdə XV əsri to xuculuqda, tikinti iĢində, dulusçuluqda, monqol
iĢğalından sonra yaranmıĢ bəzi sənətkarlıq sahələrində mü xtəlif üslub və texniki
üsulların təĢəkkül tapması və möhkəmlən məsi dövrü hes ab etmək olar. Hülakular
dövlətinin paytaxtı Təbriz və onun ətrafı monqol hakimləri tərəfindən
iĢğal olun muĢ ölkələrdən
məcburi Ģəkildə gətirilmiĢ on minlərlə
sənətkarın toplaĢdığı məkan idi. Bura Ġrandan, Çindən, Kiçik Asiyadan, Suriyadan
və digər ölkələrdən minlərlə sənətkar köçürülmüĢdü. Bu sənətkarlar özləri i lə
rəngarəng bədii və texn iki inĢa üslubu, sənətkarlıq istehsalı vərdiĢlər i də
gətirmiĢdilər. Yerli sənətkarların nailiyyətləri ilə əlaqədar bu üsullar sənətkarlıqda
və incəsənətdə XV əsrdə kamilliyə çatmıĢ yeni istiqamətlərin meydana gəlməsinə
Ģərait yaradırdı.
XV əsr Azərbaycanda xalçaçılığın in kiĢafında mühüm mərhələdir. Bu
dövrdə Azərbaycan xalçalarına böyük tələbat vardı. A zərbaycan xalçaları
beynəlxalq bazara müdaxilə ed irdi. Asiya və Avropa ölkələrində Təbriz və ġirvan
xalçaları xüsusi Ģöhrətə malik id i. Ġran və Türkiyə min iatürçülərinin, Qərbin Ġnt ibah
dövrü rəssamların ın əsərlərində Azərbaycan xalçaları əks olunmuĢdur. Niderland
rəssamı Hans Memlinqin 1472-ci ildə çəkd iyi məĢhur "Məryəm ana uĢaqları ilə"
əsərində Quba-ġirvan tipli xov lu Azərbaycan xalçası təsvir edilmiĢdir.
Azərbaycanda dulusçuluğun ən böyük mərkəzi Təbriz idi. Təb riz ustaları
Azərbaycanda, Ġranda, Kiçik Asiyada, Misirdə və ġərqin digər ö lkələrində saray,
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dini və mülki tikililəri bəzəyən göy, mavi, ağ və firuzəyi rəngli tikinti materialı
yaradırdılar.
Saxsı mo zaikan ın incilərindən biri hesab olunan "Göy məscid" bir ço x
səyyahları heyran edirdi. DəməĢqdəki Əl-Təbrizi məqbərəsinin (1423-cü ildə
tikilmiĢdir), Ədirnədəki Murad iyyə və Türkiyədəki " YaĢıl came" məscidlərin in
bədii tərtibatı Təbriz ustaların ın əməyin in nəticəsidir.
Metal emalının ən böyük mərkəzləri Təbriz, Ərdəbil, Gəncə və ġamaxı
sayılırd ı. Metal emalın ın əsas sahələri misgərlik və dəmirçilik id i. XV əsrdə mis
qablar əhalinin geniĢ təbəqələrinin, əyanların məiĢətində özünə möhkəm yer
tutmuĢdu. Hətta Uzun Həsənin sarayında əsas qab-qacaq misdən idi. Təbriz iri
metaltökmə mərkəzi olaraq qalırd ı. Tey mur sənətkarlığ ın digər sahələrinin
nümayəndələri ilə birlikdə Ģəhərdən mahir metaltökmə ustalarını da aparmıĢdı.
Onların arasında Teymur dövrünün texniki və bədii metaltökmə incisi adlandırılan,
Türküstan Ģəhərindəki "Hacı Əh məd Yasəvi" məscid indəki iki tonluq tunc qazanı
hazırlamıĢ məĢhur usta Əbdüləziz də var id i.
XV əsrdə metal emalı iĢi ġama xıda da inkiĢaf et miĢdi. ġəhər ə razisindəki
arxeolo ji qazıntılar nəticəsində xeyli miqdarda dəmir ərintisi və ağac kö mürü
qalıqları, dəmirçixana aĢkar edilmiĢdir.
Azərbaycanda ağac emalı və Ģəbəkəli oy ma sahəsində çoxlu mah ir sənətkar
var idi. Bursadakı " YaĢıl came" məscidi (1420) qapısın ın Ģəbəkəli oymasında usta
(xarrat) Əli Təbrizi Hacı Əh məd oğlunun adı həkk o lunmuĢdur. ġirvanda, Xəzər
dənizində kiçik gəmiqayırma sahələri var idi. Venetsiyalı Kontarini XV əsrin 70-ci
illərində Dərbənd və HəĢtərxan arasında üzən yerli gəmilərin təs virin i belə verird i:
"Oradakı gəmilər balıq formasındadırlar... Gəmiləri ağac mıxlarla quraĢdırır və
möhkəm qətranlayırlar..."
Mənbələr XV əsrin A zərbaycan Ģəhərlərində daha çox " möhtərifə" termini
ilə ifadə olunan sənətkar təĢkilatlarının mövcudluğunu qeyd edirlər. Bu sənətkar
təĢkilatları zah irən dini səciyyə daĢıyırdı. Əxi və Sufi təĢkilat ları onlara güclü təsir
göstərirdi. Əxilər və sufilər də bu təĢkilatların üzvü kimi fütüvvətnamələrdə (əxi,
sufi traktatlarında) əks olun muĢ ayinləri icra edird ilər. XV-XVI əsrlərin qovĢağında
əxilərin siyasi və təĢkilat müstəqilliy inin tənəzzülü sənətkar təĢkilat larının əxilərin
qəyyumluğundan azad olmasına, sonralar isə onların daha müstəqil inkiĢaf
etməsinə gətirib çıxard ı. Lakin buna baxmayaraq, sənətkar təĢkilat ları əxilərin
təĢkilat quruluĢundan və ənənələrindən çox Ģey əxz et miĢdilər.
XV əsrin sonunda Teymur imperiyasının meydana gəlməsi asılı ölkələrin (o
cümlədən Azərbaycanın) pul tədavülündə dönüĢə səbəb oldu.
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Bu pul sistemi cəmisi 6,2 qrama yaxın olan iri nominal (təngə) üzərində
qurulmuĢdu.
Teymurun Hindistan təcrübəsindən əxz etdiyi yeni pul vahidi (təngə)
tezliklə əvvəlki pul vahidini (Ərəb xilafət i dövründə yeddi əsrdən artıq ġərq
dövlətlərində pul vahidi kimi istifadə olunan giimüş dirhəmi) dövriyyədən
sıxıĢdırıb çıxardı.
Teymurun ölü mündən sonra təngə XV əsr Azərbaycan dövlətlərinin
(ġirvanĢahların, Qaraqoyunluların və Ağqoyunluların) pul sistemin in əsasını təĢkil
edirdi.
Teymurilər arasında baĢ vermiĢ iğtiĢaĢlar və daxili müharibələr təngənin
çəkisinin bir qədər aĢağı düĢməsinə səbəb oldu. ġahruxun dövründə təngənin çəkisi
4,72 qram müəyyən edildi və bu no minal Şahrux təngəsi adlanmağa baĢlandı.
Teymurun ölü mündən sonra onun adı ġirvan sikkələri üzərində zərb
edilmirdi. ġirvanın zərb xanalarında bir neçə il ərzində nominal hakimiyyət rəmzi
kimi Qızıl Orda xanı Cuçi ġadi bəyin adından pul kəsilirdi. Bu tən gələrin çəkisi 5,6
qrama yaxındır.
Ehtimal et mək olar ki, 1407-1408-ci illərdən etibarən Bakı və ġamaxın ın
sikkəxanaları Qara Yusifın və onun oğlu Pirbudağın adı ilə gü müĢ pullar
buraxmıĢdır. 1412-1413-cü illərdə isə Qara Yusifə ġirvanĢah Ġbrahimi məğ lub
etmək, onu vassal asılılığ ına salmaq müyəssər oldu. Bu tarixi hadisə ġirvan və Bakı
sikkələrində öz əksin i tapdı. Gü müĢ sikkələrin zərb edilməsi ġamaxıda cəmləĢ di.
Dərbənd və Bakıda isə yalnız mis sikkələr kəsilirdi. Beləliklə, ġirvanĢahlardan I
Ġbrahimin və I Xəlilullahın adları sikkələrdə zərb olunmamıĢdır. Onların dövründə
sikkələr anonim surətdə (ġirvanĢahların adları qeyd edilmədən) zərb edilird i.
Yaln ız Fərru x Yəsar öz adını sikkələrə zərb etdirdi və bu vaxtdan etibarən gümüĢ
pullar ü zərində ancaq ĢirvanĢahın adı zərb o lundu. Sikkələrin Ģəklin in dəyiĢməsi
çəkin in azalması ilə müĢayiət edilirdi. 2,56 qrama yaxın orta çəki 1485-ci ilə qədər
qalmıĢdı, 1486-cı ildən onun çəkisi 2,05 qrama düĢmüĢdü. 1494-1495-ci illərdə
sikkələrin çəkisi 1,89 qrama, 1500-1501-ci illərdə isə 1,70 qramadək azalmıĢdı.
Beləliklə, XV əsrin ikinci yarısında zərb olun muĢ ġirvan sikkələri öz çəkisinə görə
Azərbaycanın qalan hissəsinin və ona yaxın ölkələrin sikkələrindən kəskin surətdə
fərqlənirdi. Daha güclü hökmdarlarla əhatə olunmuĢ ġirvanĢahlar öz pul
vahidlərindən nadir hallarda istifadə edirdilər. ġirvanĢahların qızıl sikkələri bizə
məlu m deyild ir. ġirvanın mis sikkələri anonimdir və ġamaxıda, Dərbənddə,
Bakıda, ġabranda, Mah mudabadda zərb edilmiĢdir.
Fərru x Yəsarın hakimiyyəti illərində ġirvan dövləti yüksəliĢ və müstəqillik
dövrünü yaĢayırdı. Bunu onun hakimiyyətinin birinci ilində (1465-ci ildə)
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ġamaxıda, ġirvanĢahların adı ilə zərb edilmiĢ gümüĢ sikkə (təngə) kimi numizmat ik
dəlil sübut edir. 1948-ci ildə Ġçə riĢəhərdə aĢkara çıxarılmıĢ dəfinədə aĢağıdakı
yazılı, ġamaxı zərbli mis sikkələr var id i: "Əlahəzrət sultan, ġirvanĢah Fərrux
Yəsar". Sikkənin arxa tərəfmdə isə tarix, məzhəbin adi simvolu və dörd xəlifən in
adı həkk edilmiĢdir. Fərru x Yəsarın sikkələrində şirvanşah titulu da qeyd edilmiĢdi.
Bu dəfinədən tapılmıĢ külli miqdarda ġirvan sikkəsi ölkədə ticarətin və
əmtəə-pul münasibətlərin in in kiĢafını göstərir.
Azərbaycanın Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinə daxil o lan qalan
hissəsində Teymurun pul sistemi mövcud idi. Ana xətti (709/ 1309-10), Əmircan
(Xilə) məscidinin kitabəsində isə sahib əl-əzəm (vəzir) Fəxrəddinin d igər oğlu,
əmirhac vəzifəsində çalıĢ mıĢ Nizaməddinin adı çəkilir (730/1329-30).
Kitabələrdə əks olunmuĢ saraydakı vəzifələrdən biri də hacibdir. Hacib
bəzən sipəhsalardan sonra gələn hərbi vəzifə kimi qiy mət ləndirilirdi. Hacib
hökmdarın xüsusi hərbi dəstəsinin ən yüksək rütbələrindən sayılırdı və onun adı
qoĢun baĢçısından sonra gəlird i.
XII-XV əsrlərin kitabələri ġirvanda böyük sədr, sədr vəzifələrinin olduğunu
və 8 vəzifə sahibinin adların ı qeyd edir.
Pir Hüseyn xanəgahını ġərq baĢtağındakı kitabədə (641/1273 -74) sədr əlkəbir (böyük sədr Həsən b. Məhəmməd b. Hüseyn əl-Bav idinin, ĠçəriĢəhərdəki
ġəfiu lla məscidin in kitabəsində (700/ 1300) Nəsirəddin GuĢtəsb b. Hüseynin
(hacib), ĠçəriĢəhərdəki " Gilək" məscidinin kitabəsində (708/1309) baş sədr (sədr əlmüəzzəm) Əmin əddin Comərd Gərayın, Nardaran piri ko mpleksindəki məscid
kitabəsində (765/1364) sədr əl-əzəm Xacə Hacı Həmzə b. Qutlu Mahmud
ġahabadinin, Mərdəkandakı "TubaĢahi" məscidinin kitabəsində (744/1372) baş
sədr Hacı Bahəddin b. Xacə Nurəddinin, ĠçəriĢəhərdə qazıntıdan tapılmıĢ kitabədə
(785/ 1383) sədr əl-müəzzəm Key xosrovun, sədr (sədr əl-möhtərəm) Xacə
Zeynəddin b. Mövlana ġəhabəddin əd-Damqaninin, ĠçəriĢəhərdəki məscid
kitabəsində (818/1415-16) Xacə Əmir Ģah b. Xacə Hacı Yəqubun adları çəkilir. BaĢ
sədr ġirvanĢahlar dövlətində ali ruhani vəzifə idi. O, bütün vəqf əmlakın ı idarə
edirdi.
Azərbaycan ərazisində dövrümüzədək qalmıĢ bir sıra kitabələ rin
öyrənilməsi göstərir ki, sufıilik Azərbaycanda ən geniĢ yayılmıĢ sosial-ideoloji
cərəyanlardan biri o lmuĢdur. Kitabələrə əsasən sufi təĢkilatların ın mərkəzləri,
onların mürĢidləri aĢkar edilmiĢ və həmin mərkəzlərin fəaliyyətinin xronoloji
çərçivəsi, təsir sahəsi və islam dünyası ilə sıx mədəni-ideoloji əlaqələri
müəyyənləĢdirilmiĢdir.
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Din i-ideoloji mərkəzlərdən biri xanəgahlar idi. Xanəgahlar monqol
hökmdarlarına islamın qəbul etdirilməsində böyük rol oyna mıĢdır. Xanəgah
Ģeyxlərin in xalq küt lələri arasındakı nüfuzundan ehtiyat edən El xanilər və Qızıl
Orda hökmdarları A zərbaycanda elmi, fəlsəfi fikir tarixində mühü m ro l oynamıĢ
Pir Hüseynin (XI əsr) xanəgahını dəfələrlə ziyarət et miĢlər. Monqolların Pir
Hüseyn xanəgahına xüsusi diqqət yetirmələri minarənin giriĢ qapısı üzərindəki
dirilməsi sahəsində bəzi tədbirlər gördü. Onun dövründə köçəri ənənələrinin
itirilməsi, mərkəzi dövlət hakimiyyətinin oturaq əhaliyə arxalan ması prosesi
gedirdi. Bu proses hələ Qaraqoyunlu CahanĢahın hakimiyyəti dövründə hiss
edilməyə baĢlanmıĢdı. Uzun Həsən hərbi-tayfa əyanların ın separatizmini
zəiflət mək, ərazicə geniĢ olan dövlətini gücləndirmək üçün b əzi maliyyə və
inzibati islahatlar həyata keçirməyə təĢəbbüs göstərirdi.
Qaynaqlarda Uzun Həsənin islahatçılıq fəaliyyəti haqqında müfəssəl
məlu mat verilməmiĢdir. Onun tərtib etdiyi "Qanunnamə" nin mətni b izə gəlib
çatmamıĢdırsa da, islahatlar haqqında salnaməçilərin "Həsən padĢah qanunları" və
ya "Dəsturi-Həsən bəy" adlandırdıqları qanunlar barədəki cüzi məlu matlarına
əsasən mühakimə yürütmək mü mkündür. Ağqoyunlular dövlətinin Osmanlı
imperiyası tərkibinə qatılan (Diyarbəkir, Mard in, Urfa, Ərzincan, Xarput və s.) qərb
ərazilərinə aid olan bəzi sənədlər Türkiyə arxivlərində saxlanılır. Bu mənbələr
Ağqoyunlu dövlətinin vilayətlərində feodal münasibətlərini araĢdırmaq baxımından
əhəmiyyətlidir.
Uzun Həsənin islahatının ümu mi xarakteri haqqında "Tarix əl-Qiyasi" də
deyilir: "Uzun Həsən ədalətli və xeyirxah idi. O, bütün dövləti ərazisində tamğanı
ləğv etmək istəyirdi. Lakin əmirləri onunla razılaĢmad ılar. Su ltan tamğanı
yarıbayarı azaldaraq iyirmidə bir dirhəmə çatdırmıĢdı... O, bütü n ölkədə yığılan
vergilərin həc mini dəqiq ləĢdirdi. Uzun Həsən əhali arasındakı mübahisə və
Ģikayətlərə aid "Qanunnamə" də tərtib etdirmiĢdi. O, günahkarları sərt Ģəkildə
cəzalandırmağı tələb edird i. Sultan "Qanunnamə'ni icra ed ilmək üçün dövlətin
bütün vilayətlərinə göndərmiĢdi".
Uzun Həsənin tamğanı ləğv etmək cəhdi zəngin gəlir mənbəyini itirmək
istəməyən əmirlərin güclü müqaviməti ilə qarĢılaĢdı. Buna baxmayaraq, tamğa
məhsulun dəyərinin 5 faizi həcmində (yəni 1/ 20) alın mağa baĢlandı. Bu radan belə
bir nəticəyə gəlmək olar ki, islahata qədərki dövrd ə həmin vergi 1/10 həcmində
alın mırdı. Digər vergilərin də həcmi dəqiqləĢdirildi. Məsələn, torpaq vergisi
azald ılaraq məhsulun həcminin 1/6-i qədər oldu.
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Uzun Həsən feodal özbaĢınalığını məhdudlaĢdırmaq və vergi lərin yığılması
zaman ı sui-istifadə hallarını aradan qaldırmaq la iqtisadiyyatın inkiĢafına təkan
verdi.
Ağqoyunlu hökmdarı Yaqub da müəmmalı Ģəkildə həlak oldu (1490).
Sonuncu Ağqoyunlu padĢahlarından Gödək Əh mədin dövründə, 1497-ci ildə vergi
islahatını həyata keçirməyə yenidən cəhd göstərildi. Əh məd Uzun Həsənə qarĢı
üsyan qaldırmıĢ və Türkiyəyə qaçmıĢ Uğurlu Məhəmmədin oğlu idi. Uğurlu
Məhəmməd Sultan Mehmedin qızı ilə evlən miĢ və bu izdivac nəticəsində Əhməd
doğulmuĢdu. O, Sultan Bayazid in sarayında mükəmməl təhsil almıĢ və Osmanlı
hökmdarın ın qızlarından biri ilə evlən miĢ di. Əh məd Uzun Həsənin nəvələri o lan
Baysunqurla (Yaqubun oğlu) Rüstəm (Maqsudun oğlu) arasında Ģiddətli mübarizə
getdiyi zaman Azərbaycana gəlmiĢdi.
Əh məd ruhanilərə və mü lki idarə baĢçılarına arxalanmaq la hərbi-feodal
əyanlarını zəiflət məyə çalıĢırd ı. Bu dövrdə Osmanlı Tü rkiyəsində dövlət
hakimiyyətinin mərkəzləĢdirilməsi sahəsində böyük uğurlar qazanılmıĢdı və
əmirlər Əh məd i " Ru m padĢahlarının üsulu ilə" hərəkət et məkdə günahlandırırd ılar.
Xandəmir yazırd ı ki, Əh məd rə iyyətə və əkinçilərə ədalət qaydalarının tətbiq
olunduğunu elan etdi. O, "Ģəriətin himayə bayrağını qaldırdı və hökm verd i ki,
vergilər Ģəriətə uyğun surətdə qoyulsun, vəzirlər, divan məmurları kəndlilərə
Ģəriətdən xaric b ir d inar və bir man (buğda) da almaqla əziyyət verməsinlər,
rəiyyəti divan vergilərindən azad bilib, heç kəsi ixracat və Ģiltaqatla incit məsinlər".
Sonra onun fərmanı ilə mü lk sahiblərinin soyurqal hüquqları ləğv olundu, çalma
sahibləri (ərbabi-əmaim) vergilərdən azad edildilər. Əh məd sələflərinin hərbifeodal əyanlara vermiĢ olduqları imt iyaz fərman larını qanunsuz elan etdi. O,
bununla xəzinəni zəngin ləĢdirməyə çalıĢır, vergiləri azalt maq üçün zəmin yaratmaq
istəyirdi. Onun islahatı tayfa əmirlərinə qarĢı yönəldilmiĢdi, ruhanilərin isə
soyurqalları saxlanılmıĢdı. Feodal sinfinin qabaqcıl nümayəndəsi kimi Əh məd baĢa
düĢürdü ki, kəndlilərin vəziyyətini yüngülləĢdirmədən Ģəhər iqtisadiyyatını və kənd
təsərrüfatını yüksəlt mək mü mkün deyildir.
Monqol hakimləri tərəfindən tətbiq olunmuĢ vergi və mükəlləfiyyətlərin
ləğv edilməsi, islama, Ģəriətə qayıtmaq ideyaları xalq kütlələri arasında geniĢ
yayılmıĢdı. Əh mədin, həmçin in onun sələfləri olan Yaqubun və Uzun Həsənin
islahatları bu ideyaları təmin etmək istəyirdi. O, bu siyasəti həyata keçirərkən
mərkəzi dövlət aparatın ın möhkəmləndirilməsində maraqlı o lan ruhanilərə və mü lki
bürokratiyaya da arxalanırdı. Gü man etmək olar ki, Uzun Həsənin dövründə xalq ın
vəziyyəti b ir qədər yüngülləĢ miĢdi.

109

Uzun Həsənin varisi olan Yaqub öz hakimiyyətinin baĢlanğıcında vergiləri
70 min tü mən məbləğ ində azalt mağa məcbur o ldu. O, atasının əmirlərin
özbaĢınalığın ı məhdudlaĢdırmaq siyasətini davam etdird i.
Yaqubun tərbiyəçisi və vəziri olan Qazi Ġsa yeni torpaq -maliyyə islahatını
həyata keçirmək üçün plan tərtib etdi. Ehtimal et mək olar ki, onun əsas məqsə di
soyurqal torpaq sahibliyin i azalt maq və torpaq vergisinə yeni əlavələr et mək idi.
Saray tarixçisi Fəzlu llah ibn Ruzbihan Ģahın bu sahədəki tədbirlərinin səbəbini izah
edərək yazırd ı: " Çing iz xanın zaman ından etibarən torpaq iĢi pozulmuĢ, müsəlman
hüququ Çingiz Yasası ilə sıxıĢdırılmıĢdı və Ģahın qanuni istəyi Ģəriətin müəyyən
etdiklərin i həyata keçirmək id i". Tarixçinin sözlərinə görə, Qazi Ġsa çalıĢırd ı ki,
əsas gəlir mənbəyinə daxil olan torpaqlardan aĢkar yollarla pul toplansın və
mü xtəlif tamğalardan olan gəliri ödəyən qanuni məb ləği almaq la islama zidd olan
bu vergini ləğv etmək iĢini asanlaĢdırsın. Yaqubun islahatının son məqsədi tamğanı
ləğv etmək olmuĢdur. 1489-cu ilin əvvəllərində Qazi Ġsa islahatı həyata keçirməyə
baĢladı.
Qazi Ġsa yeni vergi məb ləğini müəyyən etmək üçün torpağın sahəsini
dəqiqləĢdirmək iĢini vəzirə həvalə etdi. Divan əmiri Nəc məddin Məsud Pərvanəçi,
divan müĢrifi vəzir ġərəfəddin Mahmud Deyləmi də bu planla tanıĢ idi. ġərəfəddin
Mahmud qardaĢı Ġmadəddin ġeyx Əli ilə birlikdə yerlərdə torpağın təftiĢi üçün
öncə Farsa və Ġraqi Əcəmə göndərilmiĢ di. Yerlərə göndərilmiĢ bukavullar d ivan
iĢçilərin in torpaq sahəsinin ölçüsünü və qiymətin i müəyyənləĢdirdilər, soyurqalın
(həşvi və xərci) ləğv olunduğunu elan etdilər. Dövlət və xəzinə ərazilərindən
verilmiĢ xeyli soyurqal ləğv olundu. Ġslahat yalnız ruhanilərin deyil, hərb i tayfa
əyanlarının soyurqallarına da to xunurdu.
Ġslahat keçirmək cəhdləri Yaqubun qəflətən ölümü ilə dayandırıldı. Qazi Ġsa
Qarabağda Əmir Sufi Xəlil Mosullunun əlinə keçd i və əzabla edam edildi.
Beləliklə, islahat Ağqoyunlu hərbi, köçəri əyanların ın güclü müqaviməti
nəticəsində uğursuzluqla nəticələndi. Ağqoyunlu hökmdarı Yaqub da müəmmalı
Ģəkildə həlak o ldu (1490).
Sonuncu Ağqoyunlu padĢahlarından Gödək Əh məd in dövründə, 1497-ci
ildə vergi islahatını həyata keçirməyə yenidən cəhd göstərildi. Əh məd Uzun
Həsənə qarĢı üsyan qaldırmıĢ və Türkiyəyə qaçmıĢ Uğurlu Məhəmmədin oğlu idi.
Uğurlu Məhəmməd Sultan Mehmedin qızı ilə evlən miĢ və b u izdivac nəticəsində
Əh məd doğulmuĢdu. O, Sultan Bayazidin sarayında mükəmməl təhsil almıĢ və
Osmanlı hökmdarının qızlarından biri ilə evlənmiĢdi. Əh məd Uzun Həsənin
nəvələri o lan Baysunqurla (Yaqubun oğlu) Rüstəm (Maqsudun oğlu) arasında
Ģiddətli mübarizə getdiyi zaman A zərbaycana gəlmiĢdi.
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Əh məd ruhanilərə və mülki idarə baĢçılanna arxalan maq la hərbi-feodal
əyanlarını zəiflət məyə çalıĢırd ı. Bu dövrdə Osmanlı Tü rkiyəsində dövlət
hakimiyyətinin mərkəzləĢdirilməsi sahəsində böyük uğurlar qazanılmıĢdı və
əmirlər Əh məd i " Ru m padĢahlarının üsulu ilə" hərəkət et məkdə günahlandırırd ılar.
Xandəmir yazırd ı ki, Əh məd rə iyyətə və əkinçilərə ədalət qaydalarının tətbiq
olunduğunu elan etdi. O, "Ģəriətin himayə bayrağını qaldırdı və hökm verd i ki,
vergilər Ģəriətə uyğun surətdə qoyulsun, vəzirlər, divan məmurları kəndlilərə
Ģəriətdən xaric b ir d inar və bir man (buğda) da almaqla əziyyət ve rməsinlər,
rəiyyəti divan vergilərindən azad bilib, heç kəsi ixracat və Ģiltaqatla incit məsinlər".
Sonra onun fərmanı ilə mü lk sahiblərinin soyurqal hüquqları ləğv olundu, çalma
sahibləri (ərbabi-əmaim) vergilərdən azad edildilər. Əh məd sələflərinin hərbifeodal əyanlara vermiĢ olduqları imt iyaz fərman larını qanunsuz elan etdi. O,
bununla xəzinəni zəngin ləĢdirməyə çalıĢır, vergiləri azalt maq üçün zəmin yaratmaq
istəyirdi. Onun islahatı tayfa əmirlərinə qarĢı yönəldilmiĢdi, ruhanilərin isə
soyurqalları saxlanılmıĢdı. Feodal sinfınin qabaqcıl nümayəndəsi kimi Əh məd baĢa
düĢürdü ki, kəndlilərin vəziyyətini yüngülləĢdirmədən Ģəhər iqtisadiyyatını və kənd
təsərrüfatını yüksəlt mək mü mkün deyildir.
Monqol hakimləri tərəfindən tətbiq olunmuĢ vergi və mükəlləfiyyətlərin
ləğv edilməsi, islama, Ģəriətə qayıtmaq ideyaları xalq kütlələri arasında geniĢ
yayılmıĢdı. Əh mədin, həmçin in onun sələfləri olan Yaqubun və Uzun Həsənin
islahatları bu ideyaları həyata keçirmək cəhdləri idi. Əh mədin islahatına əsasən
yalnız Ģəriətdə nəzərdə tutulan vergi və mükəlləfiyyətlər saxlanı lmıĢdı: torpaq
vergisi olan xərac və üşr (onda bir), maldarlıqdan, əmlakdan və ticarətdən - zəkat,
qeyri-müsəlmanlardan alınan can vergisi -cizyə, monqollar tərəfindən tətbiq edilmiĢ
və "Qanun"da nəzərdə tutulmayan 20-yə yaxın vergi və mükəlləfiyyət ləğv olundu.
Ġxraca, Ģiltaqat, biyar və müsəlmanlardan adambaĢına, ev hesabına alınan ən ağır
vergilər də ləğv edilmiĢdi. ġəhər iqt isadiyyatının və ticarətin in kiĢafına əngəl
törədən tamğa da bu sırada idi. Tamğanın ləğv olunması Ağqoyunlu hakimlərin in
həyata keçirdiy i islahatın ən mühüm məqsədlərindən biri idi.
Hakimiyyətin mərkəzləĢdirilməsinə yönəldilmiĢ islahat cəhdləri bu dəfə də
nəticəsiz qaldı. Bu dövrdə islahatı həyata keçirməyə qarĢı çıxmıĢ siyasi qüvvələr
daha güclü idi. Əh məd cəmi 7 ay hakimiyyətdə olmuĢ və əmirlərin qiyamı zamanı
qətlə yetirilmiĢdi.
Xal q hərəkatı. XV əsrdə istismar olunan kəndlilərin, Ģəhərlilərin feodal
sinfinə qarĢı mübarizəsi, adətən, Teymurilərin hakimiyyətinə qarĢı azadlıq hərəkatı,
iĢğalçıların qovulması və yerli, Azərbaycan dövlətlərin in yaranma sı prosesi ilə
qovuĢurdu. Teymurun ölümündən sonra baĢ vermiĢ daxili müharibələr A zərbaycan
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əhalisinə olmazın əzab lar gətirmiĢdi. XV əsrin birinci rübündə ölkədə qoĢunların
fasiləsiz yerdəyiĢ məsi və hərbi əməliyyatlar xalq kütlələrinin gü zəranın ı
ağırlaĢdırd ı. Dözü lməz həyat Ģəraiti yoxsul, əzilən kütlələri fəaliyyətə cəlb etdi.
Dövrün tarixçiləri bu gerçəklik haqqında az da o lsa məlu mat vermiĢlər.
Bu dövrdə antifeodal mübarizəsi d ini mü xalifət Ģəklində təzahür edird i.
Xalq narazılığı və həyəcanların ın art ması haqqında Azərbaycanda, həmhüdud
ölkələrdə rad ikal Ģiə məzhəbin in, hürufiliyin geniĢ yayılması əsasında mühakimə
yürütmək olar. ġiələr, Hürufilər Tey murilərə və feodal ö zbaĢınalığ ına qarĢı inadlı,
barıĢmaz mübarizə aparırdılar. Hüru filik təliminin banisi azərbaycanlı Məhəmməd
Təbrizinin oğlu Fəzlullah Nəimi id i.
Əl-Hü rufi təxəllüslü Fəzlu llah Nəimi XV əsrin əvvəlində Əmir Tey murun
oğlu MiranĢah tərəfindən ġirvanda həbs olunmuĢ və bidətçi kimi edam edilmiĢdi.
Teymurilər o dövrdə dərviĢ və zəvvar kimi çıxıĢ et miĢ xalq hərəkat ı baĢçılarına
amansız divan tururdular. Xalq arasında böyük nüfuza malik olan Baba Niki adlı
bir dərviĢin fəaliyyəti Tey muri hökmdarı Öməri vahiməyə salmıĢdı. Ömər hiy lə ilə
onu sarayına gətirib edam etdirmiĢdi. 1406-cı ildə Təbriz əhalisi onlardan böyük
məb ləğdə pul tələb etmiĢ Ömərin casuslarına qarĢı silahlı mübarizə yoluna keçdi.
Təbriz sənətkarları və yo xsullarının fəal iĢtirak etdiy i bu üsyana Ģəhərin yuxarı
təbəqəsinin nümayəndələri ġey x Əxi Qəssab və Qazi Ġmadəddin rəhbərlik ed irdilər.
Azərbaycan ərazisi Sultan Əh mədin əlinə keçərkən Qazi Ġmadəddin
Naxçıvan mahalın ın idarəçiliyini ələ ald ı. Qara Yusif Ġmadəddinin mahaldakı
hakimiyyətini tanımağa məcbur oldu. Dövrün tarixçiləri məlu mat vermiĢlər ki,
bundan sonra Qazi əhalidən alınan vergilərin həcmini özü müəyyən etmiĢ və az
vaxt ərzində xeyli sərvət yığ mıĢdı. ġəhər sakin ləri hakimin zü lmünə qarĢı üsyan
etdilər, onu öldürdülər, məmurlarına isə divan tutdular. Hakimin əmlakı üsyançılar
tərəfindən qarət olundu.
Hürufilərin fəaliyyətinin dövlət üçün təhlükəli o lduğunu, onun antifeodal
təmayülünü bu fakt da göstərir ki, CahanĢah Qaraqoyunlunun hakimiyyəti
dövründə Təbrizdə onun əmri ilə 400 hürufi edam ed ilmiĢdi.
CahanĢahın məğlubiyyəti və ölü mündən sonra baĢlanmıĢ iğtiĢaĢlar
dövründə, 1467-ci ildə Təbrizdə üsyan baĢ verdi. Salnaməçinin məlu mat ına görə,
"alçaqlıq və əclaflıqda məĢhur olan Sarvanqulu adlı b ir Ģəxs qaçqınlar dəstəsi ilə
Təbrizə gəld i və pozğun ünsürlərin (ərazil) rəhbəri o ldu". O, "zorakılığa geniĢ Ģərait
yaratdı və pozğun ünsürləri, qara camaatı (ronud və ovbaĢ) özünə cəlb etdi, Ģəhəri
ələ keçirməyə baĢladı". Məlu matdan aydın olur ki, söhbət "dəvə çarvadarı"nın
(sarvanın) baĢçılıq etdiy i xalq üsyanından gedir. Gü man et mək olar ki,
Sarvanqulunun baĢçılıq etdiyi üsyanda Təbriz yo xsulları və sənətkarları da iĢtirak
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edirdilər. Üsyan Qara Ġskəndərin qızları ArayiĢ bəyim və ġahsaray bəyim
tərəfindən yatırıld ı. On lar paytaxtda hakimiyyəti ələ keçirməyə çalıĢaraq, qoĢunun
bir hissəsi ilə həmlə etdilər. Salnaməçi ArayiĢ bəyimi cəsarətli bir qadın kimi
səciyyələndirmiĢdir: "O, qadın bəzəklərini hərbi yaraqla, örpəyi isə dəbilqə ilə əvəz
etmiĢdi. Qeyri-ad i gücə malik olan ArayiĢ bəyim düĢməni (yəni Sarvanqulunu) elə
vurdu ki, ox onun sinəsindən çıxdı". ArayiĢ bəyim üsyanı yatırdı, müvəqqəti olaraq
hakimiyyəti ö z əlinə aldı.
XV əsrin ikinci yarısında xalq narazılığın ın art ması Azərbaycanda Ģiəliy in
və onun ifrat cərəyanlarının (qulat) geniĢ yayılmasında ö z əksin i tapırdı.
Aqrar islahatdakı uğursuzluqlar, zülmün art ması Ağqoyunlu dövləti
ərazisində Ģiə təlimləri əsasında inkiĢaf edən və Ərdəbilin Səfəv i feodalları
tərəfindən idarə olunan geniĢ xalq hərəkatın ı doğurmuĢdu. Qaradağ və TalıĢ
vilayətləri Səfəvi (qızılbaĢ) hərəkat ının əsas mənbəyi sayılırd ı. Bu vilayətlərdə
Babəkin, xü rrəmilərin ictimai bərabərlik, maddi sərvətlərin bərabər Ģəkildə
bölünməsi ideyaları hələ də yaĢ amaqda idi. Feodal istismarına qarĢı yönəlmiĢ xalq
kütlələri hərəkat ından Ərdəbil Ģey xləri istifadə etdilər.
V FƏSĠL
XIII-XV ƏSRLƏ RDƏ AZƏRB AYCAN MƏ DƏNĠYYƏ TĠ
Maarif. El m. Monqol zülmü A zərbaycan mədəniyyətinə müəyyən zərbə
vurmuĢ, maarifin və elmin inkiĢafın ı ləngit miĢdi. Monqol əsarəti mü xtəlif xalqların
çoxəsrlik mədəniyyətinə mənfi təsir göstərmiĢdi. Monqollar yerli mədəniyyəti istəristəməz qəbul et məli olmuĢdular.
Azərbaycan hətta monqol iĢğalı dövründə də ġərqin ən mühüm mədəniyyət
mərkəzlərindən biri o laraq qalırd ı. Maarif sahəsində xeyli in kiĢaf nəzərə çarpırdı.
Yeni məktəblər, mədrəsələr və ali təhsil müəssisələri təsis edilird i.
Ġbtidai təhsil müəssisəsi "məktəb", orta təhsil müəssisəsi isə "mədrəsə"
adlanırdı. ġagird məktəbdə mü xtəlif fənlər haqqında ilkin məlu mat lar əldə ed irdi.
Məktəb mədrəsə üçün hazırlıq mərhələsi sayılırdı. Belə məktəblərdə, adətən, yaĢlı
uĢaqlardan bir-iki nəfər " xəlifə" təyin edilirdi. Xəlifələr dərslərin hazırlan mas ında
baĢqa uĢaqlara kö mək edir, müəllimin göstəriĢlərini həyata keçirird ilər. ġagirdlər
15 yaĢına çatanadək ilk təhsili məktəbdə alır, sonra isə mədrəsəyə qəbul
olunurdular. Ġbtidai bilik verən bu məktəblər sırasına "yetimlər ev i" və "təlim evi"
adlanan xeyriyyə müəssisələri də daxil idi. Məktəblərdə xüsusi tədris proqramı yox
idi. Qu ranı öyrəndikdən sonra uĢaqların ço xu məktəbi b itirmiĢ hesab olunurdu.
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Mədrəsələrdə dini təlim əsas yer tuturdu. Lakin bununla y anaĢı, ədəbiyyat, tarix,
coğrafiya, riyaziyyat, nücum, məntiq, fəlsəfə dərsləri də keçirilirdi.
Artıq XIII-XV əsrlərdə Təbrizdə "Qazaniyyə", "Fələkiyyə", "ġeyx
Kəmaləddin Xocəndi", "DəməĢqiyyə", "Qazi ġey x Əli", "Məqsudiyyə",
"Müzəffəriyyə", "Nəsriyyə" mədrəsələri məĢhur idi. ġənbi-Qazandakı "ġəfeiyyə"
və "Hənəfiyyə" mədrəsələri, Bakıda ġirvanĢahlar sarayının "ġah məscidi"
yanındakı mədrəsə, Seyid Yəhya mədrəsəsi, Ərdəbildə ġey x Səfi məqbərəsi
nəzdindəki "Darül-irĢad", Dərbənd məhəllə məscidi yanındakı məd rəsə, RəbiRəĢididə 500 nəfərə qədər ustadın çalıĢdığı ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi.
Mədrəsələrdə Azərbaycanın məĢhur münəccimi, riyaziyyatçısı, tarixçisi Xacə
Nəsirəddin Məhəmməd Tusinin "Ədəb əl-mütəllimin və mühəssilin" ("Müəllimlər
və tələbələr üçün ədəb qaydaları") adlı əsərində sadə və ümumi tərzdə Ģərh edilmiĢ
qaydalara riayət edilməsi qarĢıya qoyulurdu.
Bağdadın "Nizamiyyə" mədrəsəsindən sonra XIV əsrin əvvəllərində
Təbrizin Ģimal-Ģərqində yerləĢən Rəbi-RəĢid idə təsis edilmiĢ Darülfünun Yaxın və
Orta ġə rqin ən böyük ali təhsil müəssisəsi sayılırdı. Həmin elmi müəssisədə 7 min
tələbə təhsil alırdı. Tələbələrin min nəfəri Rəb i-RəĢididə, 6 min nəfəri isə Təbrizin
özündə yaĢayırdı. On ların Rəbi-RəĢididə qaldıqları yer "Tələbə məhəlləsi"
adlanırdı.
Çindən, Hindistandan, Misirdən və Suriyadan Darülfünuna cəlb edilmiĢ 50
görkəmli alim tədris iĢi ilə məĢğul olur, həmçinin xəs tələri müalicə edirdi.
Darülfünunda təbiətĢünaslıq, fəlsəfə, tarix, təbabət, nücum, məntiq, ilahiyyat
Ģöbələri var idi. Təbabəti tədris edən hər müdərrisin 12 tələbəsi o lurdu. Təbabət
Ģöbəsində təhsil müddəti 5 il idi. Təhsilini bit irmiĢ tələbədən bir il ərzində Rəbi RəĢididə xəstələri müalicə etmək tələb olunurdu. Bu müddət ərzində tələbənin
aldığı ixtisasın keyfıyyəti hərtərəfli yo xlanılır, xəstələri müalicə et mək qabiliyyəti,
tibb sahəsində ustalığı müəyyənləĢdirildikdən sonra həkim iĢləmək üçün ona
icazənamə verilirdi. 5 ildən sonra yeni müdavimlər qəbul olunurdu. Təbabət
Ģöbəsinin tələbələri aldıq lan ixt isas üzrə Rəbi-RəĢididə yerləĢən "Dar üĢ -Ģəfa"da
("ġəfa evi") təcrübə iĢi aparırdılar. Təbabətdən dərs deyən həkim-müəllimlər üçün
Rəbi-RəĢididə ayrıca məhəllə salın mıĢdı. Məktəblər, mədrə-sələr və ali təhsil
müəssisələri nəzd ində kitab xanalar fəaliyyət göstərirdi. Alimlər tərəfindən
yazılmıĢ, məĢhur xəttatlar tərəfindən üzü köçürülmüĢ, mü zəhhiblər və nəqqaĢlar
tərəfindən haĢiyələrlə bəzədilmiĢ kitabların sayı vəqf hesabına artırd ı.
Rəbi-RəĢididə elmin mü xtəlif sahələrinə dair 60 min nüsxə kitabın
saxlan ıld ığı böyük bir kitab xana var idi.
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Tarixçi Vəssaf ġənbi-Qazandakı iki böyük kitab xananı "Qiy mət li kitablar
xəzinəsi" adlandırmıĢdı.
Təbriz, Ərdəbil, Bakı, ġamaxı və Gəncədə də böyük kitab xanalar vardı.
Bakıdakı ġirvanĢahlar sarayında, Ərdəbildəki ġey x Səfi məqbərəsinin
kitab xanasında elmin mü xtəlif sahələrinə aid yüzlərlə kitab toplanmıĢdı. Təbrizdə
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin və Sultan Yaqubun saraylarında da b öyük
kitab xanalar fəaliyyət göstərmiĢdir.
Məktəb və mədrəsələrdə ərəb və fars dilləri ilə yanaĢı, Azərbaycan dili də
səslənirdi. Təsadüfi deyildir ki, XIII-XV əsrlərdə A zərbaycan dilində bir sıra
əsərlər yazılmıĢ və onlardan bəzisi fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcü mə
edilmiĢdir.
Yaxın və Orta ġərqin ən məĢhur rəsədxanası A zərbaycan alimi Xacə
Nəsirəddin Məhəmməd Tusinin (1201-1274) göstəriĢi və iĢtirakı ilə 1259-cu ildə
Marağa ətrafında, yüksək bir yerdə təsis edilmiĢdi. Onun nücum elminə dair "Zic
Elxan i" ("Elxan i cədvəlləri") əsəri səyyarələrin (planetlərin - uldu zların. - məsul
red.) və digər səma cisimlərin in öyrənilməsinə həsr olunmuĢdu. Alimin
yaradıcılığ ında "Əxlaq i-Nasiri", "Əxlaqi-möhtəĢəmin", "Övsafül-əĢrəf‖, "Risaleyifəlsəfi", " Qəvaidi-elmi-tibb" adlı fəlsəfi, əxlaqi, məntiq i, riyazi əsərlər mühü m yer
tutur. Görkəmli alimin maliyyə məsələlərinə, mus iqiyə və s. sahələrə aid sanballı
əsərləri də vard ır. Alim Orta ġərqdə məĢhur nücum və riyaziyyat məktəbin in
əsasını qoymuĢ və sonralar bu məktəbin bir ço x nümayəndələri görkəmli alim kimi
geniĢ Ģöhrət qazanmıĢlar. Marağa rəsədxanasının təsisində mühüm xid mətləri
olmuĢ Marağalı Fəxrəddin, ġirvanlı ġəmsəddin bunlara misal göstərilə b ilər.
Marağa rəsədxanası böyük elm və tədris ocağı idi. 50 ilə yaxın fəaliyyət
göstərmiĢ bu rəsədxanada Yaxın və Orta ġərq ölkələrindən, Çindən gəlmiĢ
tədqiqatçılar elmi axtarıĢlar aparırd ılar. Nəsirəddin Tusinin rəhbərliyi ilə burada
təĢkil edilmiĢ ali təhsil müəs sisəsində onlarca xarici tələbə təhsil alırd ı. Tusinin
baĢçılığı ilə bir sıra qiy mətli kitablar yunan dilindən ərəb və fars dillərinə tərcü mə
olunmuĢdu. O, nücuma və həndəsəyə aid tədris kitabları da tərtib et miĢdir. Alimin
"Evklid in həndəsi üsulları kitabı"ndan uzun müddət tədris vəsaiti kimi istifadə
olunmuĢdur.
Xacə Nəsirəddin Məhəmməd Tusi vəfat etdikdən sonra rəsədxananın iĢi
onun övladları Sədrəddin Əli və Əsiləddin Həsən tərəfindən (1317-ci ildə vəfat
etmiĢdir) davam etdirilmiĢdir.
XIV əsrin əvvəllərində ġənbi-Qazanda da əzəmətli bir rəsədxana tikilib
istifadəyə verilmiĢdi. Böyük elmi mərkəz sayılan bu rəsədxana Marağa rəsədxanası
üslubunda Qazan xan ın təĢəbbüsü ilə t ikilmiĢ və dəqiq cihazlarla təch iz edilmiĢdi.
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Həm Marağa, həm də ġənbi-Qazan rəsəd xanaları baĢqa ölkələrdə nücum
elminin in kiĢafına həlled ici təsir göstərmiĢdi. Tarixçi Vəssaf ġənbi-Qazan
rəsədxanasından bəhs edərək yazırd ı ki, orada təkcə uldu zların hərəkəti deyil,
habelə hesablamalar, cədvəllər və baĢqa sahələr tədris olunurdu.
MəĢhur alim İzzəddin Əbu Məhəmməd Əbdülvahab Xacə Nəsirəddin
Məhəmməd Tusinin xahiĢi ilə Təbrizdə nücum elminə aid "Ət -təzkirə" əsərini
yazmıĢdı. Xacə Fəzlullah RəĢidəddin (1247-1318) elmin mü xtəlif sahələrindən
bəhs edən 24 cildlik "Əl-əhya vəl-əsar" adlı ensiklopedik əsərin müəllifidir. O,
həmçinin "Cami ət-təvarix", "Ər-risalət əs-Sultaniyyə", "Lətaif əl-həqaiq",
"Tovzihat", "Bəyan ül-həqaiq" kimi məĢhur əsərləri yazmıĢdır. "Tənsuqnamə" əsəri
Rəbi-RəĢididə RəĢidəddinin göstəriĢi ilə Çin dilindən ərəb dilinə tərcü mə
etdirilmiĢdi.
XIII-XV əsrlərdə tibb elminə dair bir sıra əsərlər yaran mıĢdı. Gö rkəmli
alim, filosof və əczaçı Mahmud ibn İlyas 1260-cı ildə "Elmi-tibb" ("Tibb elmi")
əsərini yazmıĢdı. O, "Ġnayətül fi-t ibb" ("Tibb elminə kö mək") və "Kitab əl-xəfi filmədavi" ("Müalicə elmi haqqında kitab") əsərlərin in müəllifidir.
Ərdəbil həkimlərindən olmuĢ Sədi Ərdəbili və Ģirvanlı Şükrulah bu dövrdə
daha çox tanın mıĢdılar. ġü krullah ġirvani tibb sahəsində Qahirədə ixtisaslaĢmıĢ,
Ġstanbula getmiĢ və Sultan Mehmed Fatehin sarayında çalıĢmıĢdı. Həkim Sədi
Ərdəbili də bir sıra əsərlərin müəllifidir.
Bu dövrdə də ġərqin görkəmli alimlərin in (xüsusilə Əbu Əli ibn Sinanın)
əsərləri A zərbaycan alimlərinin diqqətini cəlb et məkdə idi. Nəcməddin Əhməd
Naxçıvani (1253-cü ildə vəfat etmiĢdir) Əbu Əli ibn Sinanın əsərlərinə tənqidi Ģərh
yazmıĢdı.
Riyaziyyat sahəsində də bir sıra görkəmli alimlər yetiĢmiĢdi. "Risalət ülhesab" ("Hesab kitabı") əsərinin müəllifi Übeyd Təbrizi tanınmıĢ riyaziyyatçı id i.
Tarixçi Əbülqasım KaĢani yazırd ı ki, "dünyəvi və dini elmlərdə onun mislibərabəri yo x idi".
Riyaziyyatçılar Şeyx Abdulla Şəbüstəri və Məhəmməd Təbrizi bir sıra
əsərlərin müəllifləri olmuĢlar. Məhəmməd Təbrizi "Kitabi-irĢad fı-mərifətül-ədad"
adlı əsərini ġirvanĢah ġeyx Ġbrahimə həsr etmiĢdi.
Fəlsəfə sahəsində Şeyx Mahmud Şəbüstəri (1252-1320) tanın mıĢdı.
"GülĢəni-raz" ("Sirlər gülĢəni") və "Səadətnamə" əs ərləri onun ən dəyərli
yaradıcılıq məhsulları idi. XV əsrdə Seyid Yəhya Bakıtvi (1464-cü ildə vəfat
etmiĢdir) " Gü lĢəni-raz" əsərinə Ģərh yazmıĢ, "Əsrar ət-talibin" ("Həqiqət
axtaranların sirləri") adlı fəlsəfi traktatı yarat mıĢdır. O, nücuma və tarixə dair də bir
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sıra əsərlər yazmıĢdı. Onun tələbələri Ziyaəddin ġirvani (1485-ci ildə vəfat
etmiĢdir) və Əbdülməcid Şinani də bir sıra elmi əsərlərin müəllifləri id i.
Təbrizli Bədrəddin Seyid Əhməd Laləvi (1506-cı ildə vəfat etmiĢdir)
məntiq i, sərfi-nəhvi, ədəbiyyatı və riyaziyyatı gö zəl b ilirdi. 0, bir sıra əsərlərin
müəllifid ir.
HüquqĢünaslıq sahəsində də bir sıra alimlər yetiĢmiĢdi. Nəcməddin
Məhəmməd Üskui, İbrahim Səlmasi dövrün məĢhur hüquqĢünasları olmuĢlar.
Filosof və tarixçi Cəlaləddin Məhəmməd Dəvvani bir müddət Təbrizin
Nəsriyyə mədrəsəsində tədris iĢi ilə məĢğul olmuĢ, fəlsəfəyə dair bir sıra əsərlər
yazmıĢdı. Onun Xacə Nəsirəddin Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" əsəri üslubunda əxlaq
məsələlərinə həsr edilmiĢ "Əxlaqi-Cəlali" əsəri məĢhurdur. Bu əsər Yaxın və Orta
ġərqdə geniĢ yayılmıĢdı.
Həmin dövrdə baĢ vermiĢ hadisələri qələmə almaq üçün Elxan ilər ö z
saraylarına tarixçiləri cəlb et məyə çalıĢırdılar.
Əbülhica əl-Rəvvadinin zəmanəmizədək gəlib çat mayan "TarixiAzərbaycan", Bərdəinin "Tarixi-Arran", İbn əl-Müsənnanın "Tarix əl-Marağa"
əsərləri bu dövrün bəhrəsi idi. XIV əsrin əvvəllərində Təbrizdə tarixçilər "Cami əttəvarix" ("Salnamələr məc muəsi") adlı dünya əhəmiyyətli çoxcildli tarixi əsər
yazmıĢlar. Qiy mətli mənbə hesab edilən bu elmi əsər məĢhur alim və dövlət xadimi
Fəzlullah RəĢidəddinin rəhbərliy i altında hazırlan mıĢdı. Orta əsrlər ġərqin in
əhəmiyyətli yazılı ab idəsi olan bu əsərin yaradılmasında xey li tarixçi, müzəhhib,
rəssam, cildçi iĢtirak et miĢdir.
XIV əsrin əvvəllərində Təbrizdə yaĢamıĢ KaĢanlı Əbülqasıra "Cami ət təvarix" əsərinin yazılmasında iĢtirak et miĢ, "Zeyli-Cami ət-təvarix", "Zübdət əttəvarix" və "Tarixi-Ulcaytu" əsərlərini qələmə almıĢdır. Əbülqasım Təbrizdə,
Elxan ilər sarayında vaqiənəvis olmuĢ, Ulcaytu Sultan Məhəmmədə həsr etdiyi
əsərini də məh z bu üslubda yazmıĢdı.
XIV əsrdə yaĢamıĢ Azərbaycan tarixçisi Məhəmməd ibn Hinduşah
Naxçıvani "Dəstur əl-kat ib" əsərinin müəllifidir. Bu əsərdə XIII-XIV əsrlərdə
ölkəmizin siyasi, ict imai, iqtisadi tarixin i əks etdirən xey li sənəd vardır. XIV əsrin
görkəmli tarixçilərindən biri də təbrizli Əh məd ibn Məhəmməddir. O, "Tarix əlnəvadir" və "ġahənĢahnamə" adlı mənzu m tarixi əsərlərin müəllifid ir.
"ġahənĢahnamə" hicri 738 (1337-1338)-ci ildə Sultan Əbu Səidin Ģərəfinə nəzmlə
yazılmıĢ əsərdir.
Təbrizdə yaĢamıĢ məĢhur tarixçi və coğrafiyaĢünas Həmdullah Qəzvin i
"Tarixi-qo zide" və "Nüzhət əl-qülub" kimi məĢhur əsərlərin müəllifid ir. XIV əsrin
tanınmıĢ alimlərindən biri də Əbdür-rəşid Saleh oğlu Bakuvidir (1402-1473). Onun
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tarixə və coğrafiyaya dair q iy mətli əsərləri vardır. Tarixi coğrafiyaya aid "Təlxis əlasar" ("Əsərlərin xülasəsi") əsəri Azərbaycan Ģəhərlərindən və memarlıq
abidələrindən bəhs edir.
Ağqoyunlu hökmdarı Su ltan Yaqubun sarayına xeyli alim və Ģair cəlb
olunmuĢdu. Tarixçilərdən Əbubəkr Tih rani, Ġdris Bid lisi, Fəzlullah Ru zbihan
Xunəci bu hökmdara qulluq edirdilər. Əbubəkv Tihraninin Uzun Həsən dövrünə
həsr etdiyi "Tarixi-Diyarbəkriyyə" və Fəzlullah Ruzbihan Xunəcinin Sultan
Yaqubun dövrünü əhatə edən "Tarixi-aləm arayi-Əmin i" əsərləri məĢhurdur. Elmin
inkiĢafı kitaba olan ehtiyacı və zərurət i artırmıĢ, xəttatlıq sənəti Azərbaycanda xeyli
inkiĢaf etmiĢ, Təbrizdə böyük xəttatlıq məktəbi yaranmıĢdı. Abdulla Seyrəfi (1342ci ildə vəfat et miĢdir) " müsənna" xəttinin, Mir Əli Təbrizi isə "nəstəliq" xəttinin
yaradıcısı idi.
Ədəbi yyat. XIII-XV əsrlərdə A zərbaycan ədəbiyyatı çox çətin Ģəraitdə
inkiĢaf et miĢdir. XIII əsrin baĢlanğıcından etibarən bütün Yaxın ġərq i, Avropanın
bir qis mini iĢğal etmiĢ monqol qoĢunları A zərbaycanı da ələ keçirdilər, Ģəh ər və
kəndləri xarabalığa çevirdilər. Qətl və qarətlər, qanunsuz vergilərin toplanması
əhalini var-yo xdan çıxarmıĢ, yoxsullaĢdırmıĢdı. Lakin ədəbi yaradıcılıq iĢi davam
etməkdə id i. XIII-XV əsrlər saray ədəbiyyatının, qəsidə Ģerinin nisbətən zəiflədiyi
bir dövrdür. Nəimi, Nəsimi, Əvhədi kimi görkəmli Ģairlər yaradıcılığ ın ideya
istiqamət i baxımından saray ədəbiyyatına, məddahlığa yabançı idilər. Lakin Seyid
Zülfüqar ġirvani, Arif Ərdəbili kimi Ģairlər saray Ģerin in ənənələrin i davam
etdirirdilər.
Zülfüqar Şirvani 1190 (və ya 1192)-cı ildə ġamaxıda anadan olmuĢ, orada
mü kəmməl təhsil almıĢ, bir sıra elmlərin (o cümlədən məntiqin, ast ronomiyanın,
fəlsəfənin) əsaslarını öyrən miĢdir. ġair ö zünün 6 dildə (həmçinin azərbaycanca)
Ģeir yazdığ ma iĢarə et miĢdir.O, Ģ eirlərində tez-tez Aristotelin, Platonun, Sokratın
və digər yunan filosoflarının adların ı çəkir, yunan fəlsəfəsinə mükəmməl bələd
olduğunu nümayiĢ etdirir. Zülfüqar ġirvani nəsr əsərləri də yazmıĢdır. O, XIV əsrin
əvvəllərində Təbrizdə vəfat et miĢ və Sorxab qəbiristanlığ ında dəfn olunmuĢdur.
Seyid Zülfüqar ġirvanin in qəsidə, qəzəl, qitə və rübailərdən ibarət olan
böyük divanı (1345-ci il) Sankt-Peterburqda, M.E.Salt ıkov-ġedrin adına Döv lət
Kütləvi Kitab xanasının əlyazmalar Ģöbəsində saxlanılmaqdadır.
Zülfüqar ġirvaninin yaradıcılığı və dünyagörüĢü ziddiyyətlid ir. ġair həm
saray mühiti ilə bağlı olmuĢ, feodalları mədh etmiĢ, həm də istedadlı bir sənətkar
kimi dövrün ictimai hadisələrindən kənarda qalmamıĢdır.
Din i-idealist mah iyyətli dünyagörüĢünə malik Ģairə sufizm ideyaları da ciddi
təsir göstərmiĢdir.
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XIV əsrdə yaĢamıĢ Ģairlərdən biri də Arif Ərdəbilidir. O, ġirvanĢah Kavus
ibn Keyqubadın (1345-1373) dəvəti ilə ġirvana gəlmiĢ, sarayda yaĢamıĢ, qəsidələr
yazmıĢdır. Lakin Nizamin in "Xosrov və ġirin" əsəri mövzusunda yazdığı
"Fərhadnamə" poeması onu daha çox ĢöhrətləndirmiĢdir. Müəllifin XIV əsrdə
Nizami ənənələrin i davam və inkiĢaf etdirməsi "Fərhadnamə"nin Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixindəki əhəmiyyətini artırır. Arif Ərdəbili Nizamin i təkrar et məmiĢ,
yeni, orijinal əsər yazmıĢdır. Əsərin müqəddiməsindən aydın görünür ki, poeman ın
baĢ qəhrəmanı Xosrov deyil, Fərhaddır. Bu poemada Fərhad və ġirin haqqında
Azərbaycanda yayılmıĢ Ģifah i xalq ədəbiyyatı materialları mühü m yer tutur.
XIV əsrdə Azərbaycan Ģeri nisbətən daha sürətlə inkiĢaf edirdi. Bu əsrin
ədəbiyyatı məzmun etibarilə də əvvəlki əsrlərin ədəbi nümunələrindən fərqlənirdi.
O dövrdə həyatı daha geniĢ surətdə əks etdirən epik dastanlar meydana çıxmıĢdı.
Bu əsərlərdə yaradılmıĢ həyat lövhələri, insan surətləri poeziyanın mistikadan
uzaqlaĢdığını, onun həyatla əlaqələrinin gücləndiyin i göstərir. Arif Ərdəbilin in
"Fərhadnamə"si və Əssar Təbrizinin "Mehr və MüĢtəri" adlı poeması bu
keyfiyyətləri parlaq surətdə əks etdirən əsərlərdir.
Şəmsəddin Hacı Məhəmməd Əssar Təbrizi əsrin görkəmli söz ustadlarından
və alimlərindən olmuĢ, riyaziyyat və astronomiya sahəsindəki tədqiqatı ilə də
tanınmıĢdır.
Əssar Təbrizi əruz vəzn i və qafiyə haqqında əsər yazmıĢ, "Əlvafi fi tədadülqəvafi" adlı qafiyə lüğəti tərtib et miĢdir. O, A zərbaycan ədəbiyyatı tarixinə məĢhur
"Mehr və MüĢtəri" əsərinin müəllifi kimi daxil olmuĢdur.
"Mehr və MüĢtəri" poeması Nizami ənənələrinin XIV əsrdə də in kiĢaf
etdiyini, xalq dastanlarının yazılı ədəbiyyata qüvvətli təsir göstərdiyini sübuta
yetirən bir əsərdir. 1376-cı ildə tamamlan mıĢ bu ro mantik poemada məhəbbət,
sədaqət və qəhrəmanlıq məqamları üzv i surətdə birləĢ miĢdir.
Əssar Təbrizin in bu poeması həyatiliyi, yüksək Ģeriyyəti və sənətkarlığ ı ilə
XIV əsrin Azərbaycan poeziyasında əhəmiyyətli hadisədir. Poeman ın Yaxın ġərq
ədəbi mühitində geniĢ yayılması və sonrakı ədəbiyyata təsiri də bunu aydın surətdə
göstərməkdədir.
Nizamin in əsərlərindən ilhama gələrək öz yaradıcılığında onun qabaqcıl Ģeir
ənənələrini davam etdirən görkəmli Ģairlərdən biri də XIII əsrin sonunda - XIV
əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ Marağalı Əvhədidir (1274-1338). Əvhədi də ö z
əsərlərin i Arif Ərdəbili və baĢqa Ģairlər kimi, o zaman ın Ģeir ənənəsinə sadiq
qalaraq fars dilində yazmıĢdır.
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Əvhədi "Cami-Cəm" adlı əsərində Ģahların zülmkarlığ ını, özbaĢınalığın ı,
məmu rların soyğunçuluğunu və rüĢvətxorluğunu, hakimlərin nadanlığın ı təsvir
etmiĢdir. Əvhədinin yaradıcılığ ında dini, mistik meyillər də qüvvətli o lmuĢdur.
Əvhədi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə Nizami ənənələrinin davamçısı,
mütərəqqi ideyalar təbliğ edən görkəmli b ir Ģair kimi daxil olmuĢdur.
Bu dövrün Azərbaycan Ģerində sufizm ideyaları daha ço x yayılırdı. Bunu daxi li və
xarici təzy iqin, istismarın art ması ilə izah et mək olar. Müsibətlər, ölkənin madd i
sərvətlərinin qarət edilməsi, aclıq və yo xsulluq xalq kütlələri içərisində etiraz
doğurmuĢ, müəyyən ziyalı təbəqələrində və sənətkarlarda da həyatdan narazılıq,
məyusluq, ümidsizlik meyillərini gücləndirmiĢdi. Bu vəziyyət bəzi Ģair və alimlərin
sufizm ideyalarına meyil et məsinə Ģərait yaradırdı.
XIII-XIV əsrlərdə in kiĢaf edən sufi poeziyasının ən görkəmli
nümayəndələrindən biri Şeyx Mahmud Şəbüstəridir (1287-1320). 0, mədrəsə təhsili
almıĢ, ərəb və fars dillərini, təbiyyatı, nücumu, orta əsrlərin d ini-mistik fəlsəfəsini
öyrənmiĢ, Yaxın ġərq ölkələrinə səyahət etmiĢ və min beytə yaxın məĢhur
"GülĢəni-raz" əsərini yaratmıĢdır. Bu əsər sufizmin nəzəri-fəlsəfi məsələlərinə həsr
edilmiĢ və sual-cavab Ģəklində yazılmıĢdır. Burada panteizmin əsasları, mütəfəkkir
Ģairin dünyagörüĢü əks olunmuĢdur.
"GülĢəni-raz" əsəri 1836-cı ildə Vyanada, alman dilinə tərcüməsi ilə
birlikdə nəĢr edilmiĢdir. Mah mud ġəbüstəri habelə "Risaleyi-həqqül-yəqin fımərifəti-rəbbül-aləmin", "Mirati-mühəqqiqin", "ġühədanamə" kimi fəlsəfi-elmi
əsərlər yazmıĢ, Ġmam Qəzalinin "Məlci ü l-abid in" adlı əsərini ərəbcədən farscaya
tərcümə et miĢdir.
Uzunmüddətli monqol iĢğalın ın ağır nəticələri aradan qaldırılmamıĢ XIV
əsrin sonlarında bir sıra Yaxın ġərq ölkələri kimi Azərbaycan da yeni təhlükəyə Əmir Tey murun istilasına məruz qaldı.
Ġstismar və aramsız davam edən müharibələr nəticəsində Azərbaycanda
məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı zəifləmiĢ, əhalinin həyat Ģəraiti ağırlaĢmıĢdı. Bu
Ģəraitdə Azərbaycanda hürufilik təriqəti meydana çıxmıĢ və o, ədəbi inkiĢafa
qüvvətli təsir göstərmiĢdir. Fəlsəfi məzmun baxımından sufizm ilə ü zvi surətdə
bağlı olmuĢ hürufilik təriqətin in əsasını məĢhur Ģair və mütəfəkkir Fəzlullah Nəimi
Təbrizi (1330-1396) qoy muĢdur.
Fəzlullah Nəimi Təbrizdə mü kəmməl təhsil almıĢ, ərəb, fars dillərin i, Yaxın
ġərq ədəbiyyatının, ġərq və yunan fəlsəfəsini, din tarixinə dair əsərləri dərindən
öyrənmiĢdir. O, təxminən 1385-1386-cı illərdən etibarən hürufilik haqqındakı
görüĢlərini təbliğ etməyə baĢlamıĢdır. Fəzlullah Nəimin in təlimi onun
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"Cavidannamə" adlı əsərində Ģərh edilmiĢdir. Onun yaxın dostlarından olan ġeyx
Əbülhəsən "Cavidannamə"ni nəzmə çəkmiĢdir.
Fəzlullahın Ģeirlərinin bir qismi Sankt-Peterburqda, qəzə, tərcibənd, qitə və
rübailərdən ibarət olan divanın ın əlyazması isə Ġstanbuldad ır.
XIII-XIV əsrlərdən etibarən Azərbaycan dilində yaranmıĢ poeziya
nümunələrinin art ması ilə əlaqədar olaraq ərəbcə və farsca bədii əsər yazmaq
ənənəsi tədricən zəifləməyə baĢladı. XIII əsrdən bizə Əli adlı bir Ģair tərəfindən
yazılmıĢ "Qisseyi-Yusif' ad lı bir əsər gəlib çat mıĢdır. Bu əsər həm A zərbaycan
dilinin, həm də poeziyamızın tarixin i öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Əsər 1233-cü ildə tamamlan mıĢdır.
İzzəddin Həsənoğlunun iki qəzəli nisbətən məĢhur olduğuna baxmayaraq,
Nəsir Bakuvinin müxəmməsi son illərdə üzə çıxarıld ığından az məlu mdur. Ərqun
xanın üçüncü oğlu, 23 yaĢlı Ulcaytu qardaĢı Qazan xanın vəfatından sonra Təbrizə
gəlib onun yerini tutmuĢdu. Tarixi mənbələrdə ədalətli və maarifpərvər b ir sultan
kimi xat ırlanan Ulcaytu Ģair Nəsir Bakuvi tərəfindən yüksək qiy mətləndirilmiĢdir.
Təbiid ir ki, bu mü xəmməsi XIII əsrdə Azərbaycan dilində yazılmıĢ yeganə
əsər kimi qiy mət ləndirmək o lmaz. "Dədə Qorqud" dastanı kimi bədii cəhətdən
zəngin bir abidə aĢkar surətdə göstərir ki, hələ XIII əsrə qədərki dövrdə
Azərbaycan dilində ədəbi əsərlər yaradılmıĢdır. Azərbaycan dilində yazılmıĢ
əsərlər sırasında Ġzzəddin Həsənoğlunun iki qəzəli və Nəsir Bakuvinin Su ltan
Məhəmməd Ulcaytuya (1304-1316) həsr etdiyi mü xəmməsi diqqətəlayiqdir.
...Səltənət təxtinə yetgəc əqlü tədbir eylədi,
Ayəyi-ədli bəyanə çəkdi təqrir eyləd i,
Tərhi-memarı töküb v irani təmir eyləd i,
Himməti-Ģahanəsini hər yerdə təksir eyləd i,
Xanələr abad qıld ı əmr ilən, fərman ilən....
Beydəqi-Ġslami Əla q ılmağa amadədir,
Dad edər kim dad qılsa, dadə çün dildadədir.
Binəsib olmaz o kəs kim, payinə üftadədir,
Afərin o l Ģahə kim, həqqa Hü laku zadədir,
Zərdə Hatəm, zurdə həmtaydur xaqan ilən.
XIV əsrdə Azərbaycan dilində yaradılmıĢ Ģeir nümunələri içərisində Qazi
Bürhanəddinin (1344-1398) əsərləri böyük maraq doğurur. O, Ģair, alim və dövlət
xadimi olmuĢdur. Sənətkarın məhəbbəti tərənnüm edən Ģerlərində folklorun təsiri
duyulmaqdadır:
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Ol göz ki yüzün görmiyə, göz demə ona,
ġol yüz ki tozun silmiyə, yüz demə ona,
ġol söz ki içində, sənəma, vəsfin yox,
Sən badi-həva tut onu, söz demə ona.
Bürhanəddinin Ģeirlərində tez-tez vəzn və ahəngin pozulması hallarına, söz
və ifadələrin düyünlü olmasına da rast gəlirik. Bunun səbəbi onun Ģeir dilin in
kifayət qədər cilalan mamasıd ır. Sonralar Nəsimi və Fü zuli kimi böyük
sənətkarların əsərlərində Azərbaycan ədəbi dili, Ģerin vəzni və ahəngi inkiĢaf
etmiĢdir.
XIV əsrin ikinci yarısında - XV əsrin əvvəllərində A zərbaycan Ģerinin
inkiĢafında mühüm ro l oynamıĢ Ģairlərdən biri də İmadəddin Nəsimidir. Nəsimi
Azərbaycan dilində böyük divan yaratmıĢdır. 0, ərəb və fars dillərində də Ģeir
yazmıĢ, lakin Azərbaycan dilində yazdığı Ģeirlər doğma dilin tarix səhnəsinə
çıxmasını, elm və mədəniyyət vasitəsi kimi möhkəmlən məsini təmin et miĢdir.
Nəsimi Azərbaycan ədəbi dilin i canlı xalq d ili hesabına zənginləĢdirmiĢ, Ģeri bədii
ifadə vasitələri, janr, vəzn və ahəng cəhətdən inkiĢaf etdirmiĢdir.
Seyid Ġmadəddin Nəsimi 1369/ 70-ci ildə ġamaxıda anadan olmuĢdur. O,
mü kəmməl təhsil almıĢ, fars və ərəb d illərini, məntiqi, riyaziyyatı, təbabəti,
nücumu öyrənmiĢdir.
Nəsimi ilk Ģeirlərini "Hüseyni" təxəllüsü ilə yazmıĢdır. Hüru filik təriqətin in
banisi olan Fəzlullah Nəimi 1394-cü ildə ġirvana gəlmiĢ və Nəsimi ilə
görüĢmüĢdür. Onun hürufi görüĢləri Nəsimin in yaradıcılığına və dünyagörüĢünə
dərin təsir göstərmiĢdir.
ġair insanları müasir həyatın tələb və vəzifələrindən uzaqlaĢ dıran zahidlərə,
onların axirətpərəstliyinə, insanları boĢ vədlərlə aldat malarına qarĢı çıxır, cənnət,
cəhənnəm əfsanələrinə inan mır:
Firdovse, məni dəvət edən zahidə söylə,
Ol dikanə göz dikmə ki, gülzanmı buldum.
Nəsimi yaradıcılığ ının çıxıĢ nöqtələrindən biri də məhəbbət mövzusu idi:
Ey eĢqə günəh deyən günəhkar,
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Tərk eyləməzəm mən ol günahı.
Nəsimi öz yaradıcılığı ilə A zərbaycan ədəbiyyatına qiymətli yeniliklər
gətirmiĢ, milli poeziyanın in kiĢafında mühüm rol oynamıĢdır.
XV-XVI əsrlər A zərbaycan xalqın m siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında yeni
yüksəliĢ dövrüdür. XV əsrdən etibarən Azərbaycan ədəbiyyatı əsasən doğma d ildə
inkiĢaf et məyə baĢladı.
XV əsrdə Azərbaycanın ictimai və mədəni həyatında görkəmli ro l oynamıĢ
Ģəxsiyyətlərdən biri də Ģair Cahanşah Həqiqidir. Qaraqoyunlular dövlətinin banisi
Qara Yusifin üçüncü oğlu CahanĢah 1397 (h.800)-ci ildə Xoy Ģəhəri yaxın lığında
doğulmuĢdur. Həqiqi Ģerə, musiqiyə, fo lklora böyük həvəs göstərmiĢ, dövrünün
mütərəqqi Ģəxsləri ilə yaxın əlaqə saxlamıĢ, elmə və maarifə rəğbət bəsləmiĢdir.
ġair klassik Ģerimizin ənənələrini davam etdirmiĢ, ö z lirik qəhrəmanını incə
ifadələr, gö zəl təĢbihlər, rəngarəng bədii boyalarla təsvir et miĢdir:
Çəməndə sərv qədintək çinar görməmiĢəm,
Rüxin kimi sənəmi-gülüzar görməmiĢəm,
Fəraqi-dərdi-qəmindən nə fikrim olsa mənim,
Çü sən təki sənəmi-qəmgüsar görməmiĢəm.
ġair 1467-ci ildə Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən tərəfindən döyüĢdə
öldürülmüĢdür. Onun oğlu Pirbudaq da Ģair idi.
Orta əsr təzkirəçilərinin verd iyi məlu mata görə, Nemətullah Kişvəri
Qəzv ində anadan olmuĢ, lakin Təbriz Ģəhərində yaĢamıĢdır. Əsərlərindən məlu m
olur ki, Ģair Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun diqqətini özünə cəlb etmək
istəmiĢdir:
Qələndər KiĢvəridir bir süxəndan,
Sü xənguyadır üĢtə kuyi-meydan.
Onun hər beytidir b ir dürri-qəltan,
Qulaq asmaz ona Yəqub Sultan,
Məni bu qayğı öldürdü, mədəd hey.
BaĢqa bir Ģerində isə Ģair Sultan Yaqub dövrünü (1478-1490) arzulamıĢdır.
KiĢvəri Nəsimi irsinə bağlı olmuĢ, lakin məhəbbət mövzusuna daha artıq
mey il et miĢ, təriqətçilik təsirindən uzaq olmuĢdur.
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KiĢvərin in Ģeirlərində "dəli" əvəzinə "tilbə", " xəstə" əvəzinə "sayru",
"sərxoĢ" əvəzinə "əsrük", "piyalə" əvəzinə "əyaq" kimi qədim Azərbaycan sözləri
çox iĢlən ir. Həmin sözlər sonrakı dövrlərdə ədəbi d ilimizdə ərəb və fars kəlmələri
ilə əvəz ed ilmiĢdir.
XIII-XV əsrlərdə ədəbi inkiĢafın uğurlarını belə yekunlaĢdır maq olar: bu
dövrdə sxolastika, saray Ģeri, qəsidəçilik və mədhiyyəçilik zəiflədi, ġəbüstəri,
Nəimi, Əvhədi, Nəsimi, Həqiqi, KiĢvəri kimi mütəfəkkir Ģairlərin yaradıcılığ ı ilə
fəlsəfi lirika qüvvətləndi, iĢğalçı müharibələrə, ədalətsizliyə etiraz motiv ləri mistik
formada öz bədii ifadəsini tapdı, ədəbiyyatda Ģəriət ehkampərəstliyi, irt icaçı ruhani
ideologiyası tənqid olundu və etiqad sərbəstliyi ideyaların ın tərənnümü
qüvvətləndi.
Epi qraflk abi dələr. Tarixi yaradan ata-babalarımızın əli ilə əsrlərin daĢ
yaddaĢına həkk olun muĢ, bizim bu torpağa vərəsəlik hüququmuzu sənədləĢdirən,
xalq ımızın bəĢər tarixində yerini müəyyənləĢdirən, məzmun cəhət dən çox
rəngarəng inĢaat kitabələri, dövlət aktları və ict imai sənədlər, epitafiyalardan ibarət
epiqrafik ab idələr əsrlərin keĢməkeĢlərinə, təbii təxribatlara sinə gərərək
zəmanəmizə qədər gəlib çıxaraq bir ço x hadisələr haqqında bəzən yeganə, hətta
orijinal məlu mat verir.
Bakıdakı tarixi-memarlıq abidələrin in qoruq muzeyi "ġirvanĢahlar sarayı"
ko mpleksində qabarıq təsvirlərdən, yazılardan ibarət olan ―Bayıl daĢları‖nın bədii
tərtibatı, paleoqrafiyası və daĢların ölçülərinə əsasən demək olar ki, kitabələrin sayı
öncədən ehtimal ediləndən xey li ço xdur. AĢkar o lunmuĢ 700-ə qədər daĢ parçası
əsasında kitabələrin tam mətnini bərpa edib o xu maq mü mkün deyil. Həm də dəniz
dibindən qaldırılmıĢ daĢların yazılarının ço xunu su yuyub tamamilə pozmuĢdur.
Kitabələrin aĢkar olunduğu obyekt ədəbiyyatda "Karvansara", "AtəĢpərəstlər
məbədi", "Sualt ı Ģəhər", "Bayıl daĢlan" kimi məlu mdur. Son zamanlara qədər
mübahisəli olan tikintin in təyinatının sirri dünyada misli görünməmiĢ islam
epiqrafik ab idələri içərisində öz bədii tərtibatı, canlı və əsatiri aləmin təsviri ilə
seçilən nəhəng kitabələrdədir.
Bürclü qala hasarını kəmərvari əhatə edən bir sətirlik kitabələrdən birində
deyilir: "Mərhəmətli və rəh mli Allahın adıy la. Bu bina müdrik, ad il Allahın kö məyi
ilə zəfər çalmıĢ, əlaəddünya və əddin ĢirvanĢah, islam və müsəlman ların padĢahı,
hökmdarların və sultanların tacı, Cami Əfruddinin varisi Əbülmü zəffər ġirvanĢah
Fəribürz , GərĢasb, Fərru xzad, Salar, Yəzid, Əh məd, Məhəmməd, Məhəmməd
Məzyəd əĢ-ġeybaninin hakimiyyəti vaxt ında, Məhəmməd Mustafa Əleyhüssəlamın
hicrətindən sonra hicri 630 (1232-1233)-cu ildə bina ed ilmiĢdir".
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Ġkinci kitabədə ġirvanĢahların Ģəcərəsi eyni ilə təkrar olunmuĢdur. Bu kitabə
ġirvanĢah Fəribürzün oğlu ġirvanĢah Axsitanın adı ilə baĢlanmalıdır. Çünki qalada
tikinti və bərpa iĢləri onun dövründə də davam et miĢdir. Həmin kitabə bədii
tərtibatına görə bütün Bayıl qəsri yazılarından fərqlənir. Xəttat-həkkak yuxarı
hissədə qalmıĢ geniĢ boĢluğu cürbəcür əsatiri və canlı təsvirlərlə doldurmuĢdur ki,
bu da abidəyə əsrarəngiz və gözəl görkəm vermiĢdir. Burada eyni kökdən sağa və
sola ayrılan hissələrdə verilmiĢ taclı insan baĢları, həmin formada təsvir olun muĢ
bəbir, çalağan baĢları ġirvanĢahlar Ģəcərəsinə, bu sülalədən olan hökmdarların
baĢçılıq etdiyi 1000 illik tarixə malik o lan dövlətin yenilməzliyinə iĢarədir. Bu
tikinti müharibə ərəfəsində hərbi istehkam, sülh zaman ı isə ticarət -liman məntəqəsi
kimi xid mət et miĢdir.
ġirvanĢahlar dövlətinin hərbi qüdrətini, iqt isadi-ictimai inkiĢafın ı göstərən
tikililər arasında Mərdəkan qalasının kitabəsi də maraq lıd ır. Kitabədə qalanın
"müdrik, ad il Allah tərəfindən kömək olun muĢ mü zəffər islam və müsəlman ların
bəzəyi, din in mübarizi GərĢasb, Fərru xzad, Mənuçehr vaxtında hicri 600 (12031204)-cü ildə" bina olun ması haqqında məlu mat verilir. Kitabədə "dinin
müdafiəçisi", "müdrik", "dinin və dövlətin ulduzu", "sipəhsalar" və baĢqa bu kimi
epitetlərlə səciyyələndirilmiĢ Əl-Əmir Ġshaq Kakili qala sahibi kimi qeyd
olunmuĢdur.
AbĢeronda mövcud olan 30-dan çox qalanın baĢ komandanlar və hərbi
sərkərdələr tərəfindən tikilməsini təsdiq edən kitabələr, bütün qalaların ġirvanĢahlar
dövlətinin vahid müdafiə sisteminə daxil o lmasım sübut edir.
ġirvanĢahlar dövlətinin XIII-XV əsrlərdə qüdrətli bir dövlət olması, onun
Ģimal sərhədlərinin Cənubi Dağ ıstanda Samur çayına qədər gedib çıxması, Dərbənd
qala divarların ın möhkəmləndirilməsi, orada bərpa iĢlərinin aparılması, A xtıda,
Zaxurda istehkam xarakterli bürclərin bina edilməsi haqqında xəbər verən kitabələr
az deyildir.
ġirvanĢahlar dövlətində ĢirvanĢahdan sonra ikinci əsas vəzifə hesab olunan
sipəhsalar (baĢ komandan) vəzifəsinə hökmdarların qohumları təyin olunurdu. Bu
fikri indi "Qız qalası" ilə üzbəüz sərgidə nümayiĢ etdirilən baĢ komandan "Əmir ələzəm əl-ələm əl-əkrəm", "Dəstur əl-ü məra fı-aləm" Təh murəs ġey x Bəh lulun çox
nəfis bədii tərt ibata malik sənduqə formalı məzar daĢının kitabəsi sübut edir.
Təhmurəs (vəfatı cu mada əl-axır 863/5. IV-4.V.1459) ġirvanĢah I Xəlilu llah ın
əmisi oğludur. Onun hakimiyyəti dövründə sarayda baĢ komandan vəzifəsini
daĢımıĢ və döyüĢdə Ģəhid olmuĢdur. Təhmurəs in atası ġey x Bəh lul isə ġirvanĢah I
ġey x Ġb rahimin qardaĢı idi.
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Min il mövcud olmuĢ ġirvanĢahlar dövlətinin tarixinə dair əsərlər və yazılı
sənədlər dövrümüzə qədər çatmamıĢdır. Tarixçi Qazi Əh məd Qu min in "Xülasət ət təvarix" əsərində verdiyi məlu mata görə, 1538 -ci ildə sonuncu ĢirvanĢah gənc
ġahru x Buqurd qalasında təslim olarkən Səfəvi qoĢunları ġirvanĢahların həmin
qalada saxlan ılan zəngin dövlət xəzinəsini, kitab xana və sənədləri ələ keçirmiĢdi.
Təəssüf ki, bunlardan heç biri zəmanəmizə qədər çatmamıĢdır. Lakin ġirvanĢahlar
ərazisində, xüsusilə Bakıda, AbĢeronda qalmıĢ kitabələr bu dövlətin inzibati
quruluĢu haqqında dəqiq məlu mat verir.
Məhəmməd Naxçıvaninin təsvir etdiyi Elxan ilər dövlətindəki vəzifələrin
mövqeyi, səlahiyyəti ġirvanĢahlar dövlətində mövcud olmuĢ kitabələrdə öz əksini
tapmıĢdır: baş sədr ĢirvanĢahdan sonra dövlətdə üçüncü Ģəxsiyyət idi.
XIV əsrin ikinci yarısından sonra baĢ komandan vəzifəsi məlik ül-üməra
istilahı ilə qeyd olunmuĢdur. Bakıda, ĠçəriĢəhərdəki Cü mə məscidinin minarəsinə
hörülmüĢ, məscidin bərpası ilə əlaqədar kitabədə Fəxrəddinin oğlu məlik ü l-ü məra
ġərəfəddinin (709/ 1309-10), Əmircan (Xilə) məscidinin kitabəsində isə sahib ələzəm (vəzir) Fəxrəddinin digər oğlu, əmirhac vəzifəsində çalıĢ mıĢ Nizaməddin in
adı çəkilir (730/ 1329-30).
Kitabələrdə əks olunmuĢ saraydakı vəzifələrdən biri də hacibdir. Hacib
bəzən sipəhsalardan sonra gələn hərbi vəzifə kimi qiy mət ləndirilirdi. Hacib
hökmdarın xüsusi hərbi dəstəsinin ən yüksək rütbələrindən sayılırdı və onun adı
qoĢun baĢçısından sonra gəlird i.
XII-XV əsrlərin kitabələri ġirvanda böyük sədr, sədr vəzifələrinin olduğunu
və 8 vəzifə sahibinin adların ı qeyd edir.
Pir Hüseyn xanəgahının ġərq baĢtağındakı kitabədə (641/1273 -74) sədr əlkəbir (böyük sədr Həsən b. Məhəmməd b. Hüseyn əl-Bav idinin, ĠçəriĢəhərdəki
ġəfıu lla məscidin in kitabəsində (700/ 1300) Nəsirəddin GuĢtəsb b. Hüseynin
(hacib), ĠçəriĢəhərdəki " Gilək" məscidinin kitabəsində (708/1309) baş sədr (sədr əlmüəzzəm) Əmin əddin Comərd Gərayın, Nardaran piri ko mpleksindəki məscid
kitabəsində (765/ 1364) sədr əl-əzəm Xacə Hacı Həmzə Qutlu Mahmud
ġahabadinin, Mərdəkandakı "TubaĢahi" məscidinin kitabəsində (744/1372) baş
sədr Hacı Bahəddin Xacə Nu rəddinin, ĠçəriĢəhərdə qazıntıdan tapılmıĢ kitabədə
(785/ 1383) sədr əl-müəzzəm Key xosrovun, sədr (sədr əl-möhtərəm) Xacə
Zeynəddin, Mövlana ġəhabəddin əd-Damqanin in, ĠçəriĢəhərdəki məscid
kitabəsində (818/1415-16) Xacə Əmir Ģah Xacə Hacı Yəqubun adları çəkilir. BaĢ
sədr ġirvanĢahlar dövlətində ali ruhani vəzifə idi. O, bütün vəqf əmlakın ı idarə
edirdi.
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Azərbaycan ərazisində dövrümüzədək qalmıĢ bir sıra kitabələrin
öyrənilməsi göstərir ki, sufilik Azərbaycanda ən geniĢ yayılmıĢ sosial-ideoloji
cərəyanlardan biri o lmuĢdur. Kitabələrə əsasən sufi təĢkilatların ın mərkəzləri,
onların mürĢidləri aĢkar edilmiĢ və həmin mərkəzlərin fəaliyyətinin xronoloji
çərçivəsi, təsir sahəsi və islam dünyası ilə sıx mədəni-ideoloji əlaqələri
müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Din i-ideoloji mərkəzlərdən biri xanəgahlar idi. Xanəgahlar monqol
hökmdarlarına islamın qəbul etdirilməsində böyük rol oyna mıĢdır. Xanəgah
Ģeyxlərin in xalq küt lələri arasındakı nüfuzundan ehtiyat edən Elxanilər və Qızıl
Orda hökmdarları A zərbaycanda elmi, fəlsəfi fikir tarixində mühü m ro l oynamıĢ
Pir Hüseynin (XI əsr) xanəgahını dəfələrlə ziyarət et miĢlər. Monqolların Pir
Hüseyn xanəgahına xüsusi diqqət yetirmələri minarənin giriĢ qapısı üzərindəki
kitabədən aydın görünür. DaĢ kitabədə monqolların xanəgaha vəqfləri, oranın
abadlaĢdırılmasına fikir vermələri haqqında məlu mat vardır. Kitabədə deyilir:
"Adil hökmdar Munke Buqanın vaxt ında görkəmli ġirvan Ģeyxi Pir Hüseyn
xanəgahında bu minarə bina olundu. Bina A llah ın kö məkliy i ilə tikildi. Arqun
ağanın diqqəti və daimi vəqfləri hesabına tikild i. Əgər minarə bundan sonra
təxribata uğrasa, həmin gəlir hesabına təmir olunsun". Lakin minarə üzərindəki
digər kitabələrə əsasən demək olar ki, o, Arqun ağanın caniĢinliyi dövründən əvvəl
ġirvanĢah II A xsitan, III Fərru xzad vaxtı 654/1256-cı ildə bina o lunmuĢ, II GərĢasb
Axsitan vaxtında (693/1294) da bərpa edilmiĢdir. Digər kitabələrdə minarənin
memarı ġəmsəddin Məhəmməd Əbülabbas, Mahmud Ġbrah imin adları qeyd
olunmuĢdur. Kitabələrə əsasən demək olar ki, Ordubadda Əbu Səid Əbül-Xeyrin
yeddi arxa övladlarmdan biri - Əbu Səid adlı Ģeyxin xanəgahı Məlik Ġbrah im
qəbiristanlığında yerləĢmiĢdi. Məzar daĢında "Rəhmli və mərhəmətli Allahın
adıyla. Bu qəbir xalqın mürĢid i, həqiqət sahiblərin in nümunəvisi, dünyanın və
dinin tacı, ġey x Əbu Səid adıyla tanmmıĢ xorasanlı Əbu Səid Əbül-Xeyrin -Allah
onun əziz ruhunu müqəddəsləĢdirsin - yeddi arxa övlad larından olan
Ģeyxülislamındır... Ölü m tarixi 21.XII.1357-ci ild ir...".
Ordubad bölgəsinin Xanağa kəndində də sufi xanəgahı olmuĢ dur. Kəndin
adı məh z xanəgahla əlaqədar yaran mıĢdır. Lakin xanəgah komp leksindən qədim
tikililər qalmamıĢdır. Ziyarət yerindəki baĢdaĢıların ın tarixi 707 (1307-1308) və
1010 (1601-1602)-cu illərdir.
Naxçıvandakı Əlincə qalası ətəklərində uyuyan görkəmli Ģəxsiyyətlərlə
əlaqədar ġey x Xorasan xanəgahının tarixi haqqında dəqiq məlu matımız yo xdur.
Bəzi tədqiqatçılar xanəgahı Teymu rilərə qarĢı A zərbaycanda baĢ vermiĢ
hürufilər hərəkatı və onun Ģeyxi, görkəmli ədib və filosof Fəzlullah Nəimi ilə
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əlaqələndirirlər. Hələlik bu barədə dəqiq tarixi məlu mat yo xdur. Yalnız xanəgahın
sufilərə məxsus olduğunu göstərən kitabələr mövcuddur.
Ko mpleksdə konstruktiv memarlıq formasına görə XII-XIII əsrlərə aid
edilmiĢ türbə binasının qapısı üzərindəki kitabənin axırıncı sətrindəki sözlər və
tarix daĢ ovulub töküldüyü üçün qalmamıĢdır. Ərəbcə yazılmıĢ kitabənin tərcüməsi
belədir: "Bu müqəddəs, mübarək məqbərənin tikilməsinə öz xüsusi malı hesabına
əmir isfəhsailar, qüdrətli, böyük alim, adil, dinin və dövlətin xoĢbəxtliyi, islamın
gözəlliyi, hökmdarların və sultanların qılıncı, hər iki müqəddəs yerin (Məkkənin və
Mədinənin) Ģöhrəti, Hacı Zəvvarın və iki müqəddə mübarək məkanın dayağı Uluq
Qutluq Lələ bəy əs-Səfvəti (sufi)i Allah onun kölgəsini əsirgəməsin - bu imarətin
memarı hörmətli alicənab Xace Cəmaləddindir..."
Türbəni tikdirən Ģəxsin çox yüksək titulları, ləqəbləri onun baĢ sərkərdə, alim
olduğunu göstərir. Lakin türbənin kimin üçün tikdirdiyi bir müəmma olaraq
qalmaqdadır.
"ġeyx Xorasan" dedikdə, bəzi tədqiqatçılar bu adın GünəĢ mə nasında
Fəzlu llah Nəimiyə verildiyini söyləyirlər. Mənbələrdəki məlu mata görə, Teymurilər
onu Əlincə qalasına qədər təqib edib, oralarda edam etmiĢlər. Ço x mü mkündür ki,
onu yerli əhali gizlicə basdırdığı üçün qəbri məlu m olmamıĢdır.
Xanəgahın sufizmlə bağlılığını isə ikinci türbə üzərindəki kitabə və orada dəfn
edilmiĢ alimin, Ģeyxin vaxtilə Naxçıvanda sufiliyi yayan mürĢidlərdən olduğu bir daha
sübut edir. Ərəbcə yazılmıĢ kitabənin məzmunu belədir: "Bu cənnət (meqbərə)
səxavətli, kamil, mükəmməl alim, Ģeyx, hacıların və iki müqəddəs məkanın (Məkkənin
və Mədinənin) iftixarı, xalq lar içərisindəki tayfaların, sufi cəmiyyətlərinin mürĢidi,
Allahı tanıyanların Ģeyxi Hacı Lələ Məlikindir. Tikinti əzəmətli, kəramətli xatun Xond
Bikə xatunun - onuri isməti artıq olsun - səyi ilə 901 (1495-1496)-cı ildə tamam oldu".
Türbəni tikdirmiĢ Xond Bikə xatunun birinci türbədə dəfn edilmiĢ Qazi Məcdəddinin
qızı Xond Bikə olduğu güman edilə bilər. Kitabədə adı çəkilən ġey x Hacı Lələ
Məlik böyük sufi Ģey xi olmuĢdur.
Kitabələrə görə, sufi xanəgahının ġamaxının cənub-Ģərqindəki Göylər
kəndində, qədim ġamaxı-Cavad-Ərdəbil yolu üzərində də fəaliyyət göstərdiyi
müəyyən edilmiĢdir. Xa lq arasında "Piri Mərdəkan" adı ilə Ģöhrət tapmıĢ və
memarlıq tarixinə daxil olmuĢ xanəgah kompleksindən ancaq türbə binası salamat
qalmıĢdır.
Türbədə məzar üzərində qoyulmuĢ baĢdaĢı və divara hörülmüĢ kitabələr
abidənin düzgün adını və təyinatını iĢıqlandırır. BaĢdaĢında süls xətti ilə ərəbcə
yazılmıĢdır: "Rəh mli və mərhəmətli A llahın adıyla. Bu qəbir Ģeyx, imam, ən böyük
alim, mömin Tahir Tac I Hüda Mədəkani ibn Əlin indir. A llah ona rəhmət eləsin".
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Bunu əhatə edən haĢiyədə, ayrı-ayrı xonçalar içərisində 13 dəfə Allah" sözü
yazılmıĢdır. Epitafiyanın tarixi yoxdur. Lakin qapıdan giriĢ yerində, sol divara hörülmüĢ
kitabəyə əsasən onun tarixini müyyənləĢdirmək mü mkündür. Ġki sətirlik kitabənin
salamat qalmıĢ hissəsi belədir: "...ən böyük padĢah, xaqan... Fərru xzad ibn Fazil əlmüvəhhid (yeganə bilikli) Mənuçehr...".
Kitabənin paleoqrafik xüsusiyyəti, türbənin konstruktiv-memarlıq forması imkan
verir ki, kitabədə adı çəkilən ĢirvanĢahın III Mənuçehrin oğlu Fərruxzad olduğunu qəbul
edək. O, 600 (1203-1204)-cü ildə vəfat etmiĢdir. Deməli, türbə ġirvanĢah Fərruxzadın
əmri ilə tikilmiĢdir.
Alim Tac əl-Hüdanın "mömin", "Ģeyx" titullarına və "imam" vəzifəsinə görə
onun xanəgah imamı olduğunu söyləmək mü mkündür. ġeyxin Mərdəkanla heç bir
əlaqəsi yoxdur. O, Cənubi Azərbaycanda, Həsənabadın 27 kilometr cənub-Ģərqində
yerləĢmiĢ Mədəkdəndir. Tac əl-Hüda Mədəkaninin ġirvanda yaĢayıb fəaliyyət
göstərməsi təsadüfi deyildi. ġamaxı "Dar ül-ədəb"ində və "ġairlər məclisi"ndə
dövrün görkəmli Ģair və ədibləri, alimlər toplaĢmıĢdılar. Görkəmli alim, həkim və
filosof Kafiəddin Ömər ibn Osman (Xaqaninin əmisi), Ģair və mütəfəkkir Xaqani
ġirvani məhz bu dövrdə ġamaxıda yaĢamıĢ, elm və ədəbiyyat aləminə tükənməz incilər
bəxĢ etmiĢlər. Kafiəddin ibn Ömər ibn Osman "Yerin və insanların günəĢi" adını
almıĢdı. Onun davamçıları da "DədəgünəĢ nəsli" kimi Ģöhrət tapmıĢdılar. ġamaxı
bölgəsinin DədəgünəĢ kəndi adını ondan almıĢdır. Deyilənə görə, DədəgünəĢdə
Kafiəddinin yaratdığı Tibb Akademiyası uzun müddət fəaliyyət göstərmiĢdir.
DədəgünəĢdən aĢağıda yerləĢmiĢ Məlhəm kəndində vaxtilə kükürdlü su və palçıq
yataqları olmuĢdur. Həmin təbii məlhəmlər DədəgünəĢin müalicə içində böyük rol
oynamıĢ və onun xalq arasında "Yerin və insanların günəĢi" adlanmasının əsil
səbəblərindən biri olmuĢdur. DədəgünəĢdə Kafiəddin adını əbədiləĢdirən ziyarətgah
yaranmıĢ və bu gün də fəaliyyət göstərməkdədir. "Piri Sultan DədəgünəĢ" adlanan
məqbərə binası iki otaqdan ibarətdir. Otaqlardan birində iki məzar vardır. Birinin
qəbir daĢı üzərində Ərəbcə yazılmıĢdır: "Bu məqbərə mərhum, bağıĢlanmıĢ, xoĢbəxt
ġəhid, əhalinin iftixarı, yüksək mövqelərin və böyüklərin görkəmlisi, mö minlərin
qulu, Allah yolu gedənlərin.. həqiqət axtaran övliyaların rəisi, DədəgünəĢ
övladlarından olan Ģeyx Məhəmməd ibn Ģeyx Dədə Qulunundu r- Allah onların
günahlarını bağıĢlasın. Allah onların dərəcələrini yüksəltsin. Min on birinci il tarixdə.
(1011-1602-03).
Azərbaycan miniatüründə baĢ verən keyfiyyət dəyiĢmələri və üslubun
formalaĢmasının təkamü lü "Cami ət-təvarix" əsərinin 1310-1415-ci illər
əlyazmalarına çəkilmiĢ min iatürlərdə (Paris Milli kitab xanası), Sultan Əh məd
Cəlairin in "Divan"ına (1405-1410-cı illərdə) və Nizaminin "Xosrov və ġirin"
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əlyazmasına (hər ikisi VaĢinqtonun Frir qalereyasında saxlanılır) çəkilmiĢ
miniatürlərdə ö z əksini tap mıĢdır.
XV əsrin i k i n c i yarısında rəssamlar, kitab sənəti ustaları Uzun Həsənin
(sonralar Sultan Yaqubun) Təbrizdəki və ġirvanĢahların ġamaxıdakı saray
kitab xanasında cəmləĢmiĢdilər. Bu dövrün miniatürlərlə bəzədilmiĢ əlyazmaları
nadirdir. Hidayətin "Divan"-ının əlyazmasına çəkilmiĢ miniatürlər 1478-ci ilə
aiddir (Dublində, Çester Bitti kitab xanasındadır). Uzun Həsənin oğlu Sultan
Xəlim tərəfindən tərtib edilmiĢ bu əlyazması Azərbaycan dilindədir və əlyazmaya
miniatür əlavə olun muĢdur.
Bu dövr Təbriz məktəbinin, habelə Yaxın və Orta ġərqin incilərindən biri
Nizami "Xəmsə"sinin 1481-ci ildə tərt ib edilmiĢ əlyazmasıdır (o əlyazmanı saray
xəttatı Əbdürrəh im əl-Yaqubi tərt ib et miĢdir və hazırda bu əsər Ġstanbulun
Topqapı mu zeyindədir). Ġki rəssam ġey xi və Dərv iĢ Məhəmməd bu əlyazmanı 19
miniatürlə zəngin ləĢdirmiĢdi. Özünün quruluĢu və kolorit həllinə görə bu rəsmlər
XIV əsrin əvvəllərinin min iatürlərindən xüsusilə seçilir.
XV əsrdə Təbriz məktəbinin təsiri altında Azərbaycanın digər inzibatimədəni mərkəzlərində də miniatür rəssamlığ ı in kiĢaf edirdi. 12 məĢhur ġərq
Ģairinin əsərlərinin əlyazmasının toplusu olan ġamaxı "Məcmuə"sindəki
miniatürlər ġirvan məktəbinin parlaq nümunələrid ir. 1468 -ci ildə yerli xəttat
ġərəfəddin Hüseyn Sultani tərəfindən tərtib edilmiĢ "Məcmuə" 8 min iatürlə
bəzədilmiĢdir (əsər Londonda, Britaniya muzey ində saxlanılır). Min iatürlərdə
gerçək həyatın mü xtəlif səhnələri əks etdirilmiĢdir. Bakı rəssami Əbdülbaqi
Bakuv inin mü xtəlif vərəq lərdə çəkd iyi 2 min iatür böyük maraq doğurur
(Ġstanbulda, Topqapı muzeyində saxlanılır). Bu min iatürlərin müəllifi "Siyah
qələm" adlanan üslubun mahir ustası kimi məĢhurlaĢ mıĢdı.
XV əsrin ikinci yarısında, xüsusilə Sultan Yaqubun hakimiyyət dövründə
Təbriz yenidən bütün müsəlman ġərqin in mühüm siyasi və mədəni mərkə zinə
çevrild i. Bu zaman miniatürlərlə bəzədilmiĢ oxlu əlyazması tərt ib edildi. Xüsusi
elmi ədəbiyyatda bu əsərlər "türkman məktəbi"nə mənsub olan nümunələr kimi
təqdim olunur. Lakin qeyd etmək vacibdir ki, bu əlyazmaların əksəriyyəti Təbriz
məktəbinə məxsusdur.
Bu dövrdə sənətkarlığın güclü yüksəliĢi xüsusilə nəzərə çarp ırdı.
Azərbaycan Ģəhərlərində mü xtə lif parçalar, xalçalar, metal və saxsı məmulat ı
hazırlan ırdı. Ölkən in sənətkarlığında Gəncə, Bərdə, Beyləqan, Naxçıvan, ġamaxı,
Bakı, Təbriz və Ərdəbil Ģəhərləri aparıcı mövqe tutmaqda id i.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢ dekorativ-tətbiqi incəsənət
növləri arasında keramika aparıcı yer tuturdu.
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Müəyyən olunmuĢdur ki, XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan ərazisində bir neçə
saxsı istehsalı mərkəzi vardı. Bu mərkəzlərdə həm məiĢət təyinatlı məmulat lar,
həm də binaların ü zlən məsi üçün yüksək keyfiyyətli kaĢılar hazırlan ırd ı. Bu dövrdə
Azərbaycan dulusçuluq sənətinin ən zəngin sahəsini mayetutumlu saxsı istehsalı
təĢkil et miĢdir. Digər ġərq ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da dulusçuluq
məmu latı minalan ırd ı (bu əməliyyat hazırlanan məhsulların möhkəmliyin i artırmaq
məqsədilə aparılırdı).
Dekorat iv-tətbiqi incəsənətin digər növlərində olduğu kimi, dulusçu ustalar
da yaradıcılıq prosesində gerçək təbiətdən ilhamlan ır, artıq qərarlaĢ mıĢ bədii
ənənələri təkmilləĢdirirdilər. Sənətkarları əhatə edən bütün gerçəklik (bitkilər,
heyvanlar, quĢlar, mü xtəlif məiĢət əĢyaları, memarlıq elementləri və s.) bu dövrdə
hazırlan mıĢ saxsı məmu lat ı bəzəklərində özünün ümumiləĢdirilmiĢ ifadəsini
tapmıĢdı.
Saxsı ustaları mürəkkəb süjet kompozisiyalarını daha çox və böyük ustalıqla
təsvir edirdilər. Lakin müraciət olunan mövzu dairəsi geniĢ deyildi. Daha ço x təsvir
olunan mövzulara ov səhnələri aid idi. Firdovsinin və Nizamin in əsərlərindəki
motiv lər də ustaların diqqətini cəlb edir, bu isə saxsı məmu latının dekorativ
tərtibatında öz əksini tapırdı.
Ustaların yaradıcılıq təxəyyülü nəinki saxsı məmu latın ın hazırlan ması və
bəzədilməsində, habelə daĢın bədii baxımdan emal o lunmasında özünü büruzə
verird i. AbĢeron yarımadasında bədii oymaya dair xeyli maraqlı abidə mühafizə
edilir. XIII-XIV əsrlərə aid olunan bu abidələrə sandıq Ģəkilli qəbirüstü daĢlar
aiddir.
Həmin sənduqələr gözəl həndəsi və nəbati naxıĢlarla bəzədilmiĢdir. Öküzün
qabarıq təsvirlərinə malik olan daĢ lövhələr də bu abidələr qisminə daxildir. Lakin
"Bayıl daĢları" adı ilə məĢhurlaĢmıĢ mü xtəlif vaxtlarda Xəzər dənizinin
dərinliklərində, Bakı körfəzində aĢkar olunmuĢ oyma, yonma daĢ nümunələri daha
maraqlıd ır. Bu qabarıq lövhələr üzərində daĢın daxilinə sirayət etdirilmiĢ yazılar
mövcuddur. Ərəb qrafikası əsasında həkk olunmuĢ bu yazılara nəbati naxıĢlar, insan
və heyvan təsvirləri ilə əhatə edilmiĢdir. "Bayıl daĢları" arasında realist ifadə tərzi ilə
fərqlənən portret təsvirləri xüsusilə diqqətəlayiqdir. Tədqiqatçılar ehtimal edirlər ki,
bu kiĢi və qadın təsvirləri aid olduğu dövrün məĢhur Ģəxsləridir. Azərbaycanın baĢqa
ərazilərində də "Bayıl daĢları"na bənzər nümunələrə təsadüf edilmiĢdir. Bunlara ilk
növbədə Ağdam bölgəsinin Xaçındarbat kəndindəki məqbərənin üzərində oyulmuĢ,
1314-cü ilə aid edilən mü xtəlif heyvan təsvirləri ilə (öküz, maral, Ģir, bəbir və s.)
bəzədilmiĢ nümunələr daxild ir.
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Azərbaycan ərazisində dəmirin, misin, qızılın və digər metalların mövcudluğu
bu əsrlərdə daha bir dekorativ-tətbiqi incəsənət sahəsinin metalın bədii emalının
geniĢ surətdə yayılması üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdı. Bu dövrün metal məmulatı
nümunələri həm ölkəmizin muzey kolleksiyalarında, həm də xarici ö lkələrdə kifayət
qədərdir (mü xtəlif boĢqablar, qazanlar, küplər, Ģamdanlar, quĢ, inək və s. Ģəkilli
fiqurlar). Həmin nümunələr həm dekorat iv, həm də utilitar (məiĢət) təyinatlıdır.
Mənbələrdən məlu mdur ki, XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda metal
məmu latın ın hazırlan masın ın mühü m mərkəzləri Gəncə, Bərdə, Naxçıvan, ġamaxı,
Təbriz və Ərdəbil olmuĢdur.
Orta əsr mənbələrində metal məmulat ının hazırlan ması ilə məĢğul olan
sənətkarlıq emalat xanaları karxana adlanırdı. Məsələn, Təbriz Ģəhərində zərgərlərin və
dəmirçilərin karxanası olması haqqında məlumat verilir. Həmdullah Qəzvini də
Naxçıvanın, Gəncənin mis və dəmir mədənlərin i qeyd edir.
Son onilliklərdə ġirvanda (Bakı, ġamaxı və s.), Naxçıvanda, Mil düzündə
(Örənqala, Qəbələ) aparılmıĢ arxeoloji qazıntılar nəticəsində xeyli maraqlı və
özünəməxsus fiqurlu, maye tutumlu dulusçuluq məmulatı aĢkar edilmiĢdir. XIIIXIV əsrlərdə Azərbaycanda hazırlan mıĢ fiqurlu qablar böyük elmi maraq kəsb edir.
Çünki bu material "müsəlman ġərqində heykəltəraĢlıq nümunələrinin
olmaması" haqqında köhnə baxıĢı rədd edir.
Ġndiyədək Azərbaycan sənətkarları tərəfindən metaldan hazırlanmıĢ xeyli
fıqurlu məmulat bizə gəlib çatmıĢdır. Lakin bunlar içərisində ən qiymətlisi 1206-cı ildə
istehsal edilmiĢ, hazırda Sankt-Peterburqdakı Ermitaj kolleksiyasında saxlanılan
bürünc su qabıdır. Ġnək, buzov və bəbir fiqurlarından ibarət kompozisiyalı,
özünəməxsusluğu ilə fərqlənən bu qabı ġirvan sənətkarı Əli ibn Məhəmməd
hazırlamıĢdır. Hər üç fiqurun üzərini bəzəyən rəsmlər qabın xüsusilə seçilən
məziyyətlərindən biridir. Fiqurlar üzərində ov, ziyafət, nərd oyunu və s. kimi
səhnələr, ornamentli motivlər təsvir edilmiĢdir.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan ustaları su və Ģərbət saxlamaq, xörək biĢirmək
üçün nəzərdə tutulmuĢ iri bürünc, tökmə qazanlar hazırlanması sahəsində böyük
uğurlar qazanmıĢdılar. 1399-cü ildə Əbdüləziz ibn ġərifəddin Təbrizinin hazırladığı
nadir bürünc qazan metaltökmə texnikasının möcüzəli nümunəsi hesab olunur. Bu
qazan Əmir Teymurun Xoca Əhməd Yasəvi məscidinə peĢkəĢi idi. Qazanın ağırlığı
2000 kiloqram, hündürlüyü 158,3 santimetr, diametri 243,4 santimetrdir. Hazırda bu
qazan Sankt-Peterburqda, Ermitajda saxlanılır.
Qoyunçuluğun mövcudluğu, gözəl təbii boyaq maddələrinin və bitkilərinin
olması bu dövrdə xalçaçılığın da inkiĢafı üçün əlveriĢli imkanlar yaratmıĢdı.
Azərbaycan xalçaları nəinki daxili tələbatı ödəyir, habelə digər ölkələrə də geniĢ
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surətdə ixrac edilirdi. Azərbaycan xalçalarının bu dövrdə ölkədən kənarda geniĢ
yayıldığını görkəmli Qərbi Avropa və ġərq rəssamlarının əsərlərindəki xalça təsvirləri
də təsdiq edir.
XV əsrdə baĢlıca olaraq Ģəhərlərdə cəmləĢmiĢ yerli sənətkarlar məiĢət
tələbatını ödəyən və bədii əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif dekorativ incəsənət əĢyaları
hazırlayırdılar. Bu dövrdə Azərbaycan ustaları bedii metal emalı sahəsində daha
yüksək səviyyəyə çatdılar. Metaldan silah, məiĢət avadanlığı, mü xtəlif səciyyəli elmi
cihazlar hazırlanırdı. Elmi cihazların hazırlanması iĢində ġirvan ustaları daha böyük
uğurlar qazandılar. Bədii metal emalının ġirvan məktəbinə məxsus olan bir nümunəsi
(bürünc üstürlab) hazırda ABġ-da, R.Xararin in Ģəxsi ko lleksiyasındadır. Bu üstürlab
həm astronomik alət, həm də maraq lı tətbiqi incəsənət nümunəsi kimi diqqəti cəlb
edir.
Bu dövrdə monumental-dekorat iv saxsı istehsalı yüksək inkiĢaf
mərhələsində idi və dulusçuluq məmu latı istehsalının aparıcı sahəsini təĢkil
edirdi. Məscid, xanəgah və məqbərələrin daxili, xarici hissələrinin dekorativ
tərtibatında bu istehsal növündən geniĢ istifadə olunurdu. Bu baxımdan 1465-ci
ildə Təbrizdə tikilmiĢ "Göy məscid" diqqəti cəlb edir. Burada mü xt əlif tipli,
ölçülü, rəngli, təsvirli kaĢılar iĢlənmiĢdir. Məscidin bəzəyində mavi və göy rəngli
kaĢılardan daha çox istifadə edilmiĢdir (məh z buna görə də o, " Göy məscid" adı
ilə tanınır).
XIII-XV əsrlərdə Azərbaycanda musiqiçilərlə yanaĢı, xeyli musiq i
nəzəriyyəçisi də vardı. Təbriz Ģəhərinin mədəni mühiti Yaxın və Orta ġərq
ölkələrində məĢhur olmuĢ musiqiĢünasları - Xacə Nəsirəddin Tusini, Səfiəddin
Urməv ini, Əbdülqadir Marağayini, Xacə RizvanĢah ibn Zəki Təbrizini, Hafizi və
YusifĢahı yetirmiĢdi. Səfiəddin Urməvi, Xacə RizvanĢah Təbrizi və Əbdülqadir
Marağayi Azərbaycan musiqi nəzəriyyəsinin ənənəvi, peĢəkar musiqi
məktəblərinin və not yazılıĢı sahəsinin baniləri hesab olunurlar.
Səfiəddin Urməvi (1216-1293) Azərbaycanın Urmiya Ģəhərində anadan
olmuĢ, təhsilin i isə Bağdadda almıĢdır. O, ədəbiyyata, tarixə və xəttatlığa dərindən
yiyələn miĢ, Bağdadda xəlifənin kitab xanasında əsərlərin üzünü köçürmüĢ, məĢhur
alimlərin əsərləri ilə də tanıĢ olmuĢdur. O, əl-Fərabinin və Ġbn Sinanın əsərlərini
tədqiq etmiĢ, onların əsasında fərdi musiqi nəzəriyyəsini yaratmıĢ, 12 muğa mın, 6
avazatın və baĢqa əsərlərin müəllifi o lmuĢdur.
Təqribən XIII əsrin üçüncü rübündə Səfiəddin Urməvi Təbrizə, Elxanilərin
baĢ vəziri, Ģair və ədib ġəmsəddin Məhəmməd Cüveyninin yanına gələrək baĢ
vəzirin böyük oğlu ġərəfəddin Haruna musiqi təhsili verməyə baĢladı. Səfiəddin
burada yazdığı " Risaleye-ġərəfiyyə" adlı əsərin i də ġərəfəddinə ithaf et miĢdi.
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Səfiəddin Urməvin in "Kitab əl-ədvar"ı ("Musiqi dövrləri haqqında kitab")
Azərbaycan türk musiqisi haqqında ilk elmi-nəzəri əsər id i. Əbdülqadir Marağayi
bu əsərə XV əsrdə fars dilində Ģərh yazmıĢ, onu "Zübdət əl-ədvar fi-Ģərhi risalət ələdvar" adlandırmıĢdır. Səfiəddin Urməvin in əsəri XV əsrdə Azərbaycan dilinə
tərcümə ed ilmiĢdir və musiqiĢünaslardan MübarəkĢah Cürcani, Qütbəddin ġirvani,
Lütfüllah Sə mərqəndi, Əbdülqadir Marağayi tərəfindən tədqiq olunmuĢdur.
Səfiəddin Urməv i sonralar geniĢ yayılmağa baĢlamıĢ və Əbdülqadir
Marağayi tərəfindən təkmilləĢdirilmiĢ mü kəmməl not s isteminin banisidir. O, həm
də bir sıra yeni musiqi alətlərin in (nüzhə və muğni) ixtiraçısıdır. Nü zhə formaca
cəngə oxĢayırdı. Onun 81, muğnin in isə 33 teli vardı. Muğninin çanağı üçbucaqlı
idi. Bu alət rübabdan bir qədər böyük və enli o lmuĢdur.
Salnaməçilərin yazd ığına görə, Səfiəddin Urməvin in musiqi və xəttatlıq
sahəsində bir sıra Ģagirdləri vardı. MəĢhur xəttat Cəmaləddin Yaqut Müstəsəmi,
xəttat və musiqiĢünas ġəmsəddin Sührəvərdini, musiq içi Əli Sultanini, Həsən
Zamarini, Hüsaməddin Qutluğu onlara misal göstərmək o lar.
Səfiəddin həm də mahir bərbətçalan idi. Hülaku xan Bağdad sarayında onun
bərbət çalmasına valeh olmuĢ, musiqiçiyə ildə 10 min dinar məbləğində "mizrab
haqqı" ödənilməsi barədə fərman vermiĢdi. Tarixçi Vəssaf yazırdı ki, bu məb ləğ
uzun müddət ərzində Səfiəddinə və onun övladlarına ödənilird i.
XIII əsrə qədərki dövrdə Azərbaycan musiqisi saraylarda və feodal
əyanlarının məclislərində özünə geniĢ yer tapırdı. XIII-XIV əsrlərdə isə o, xalq
kütlələ ri arasında daha geniĢ yayılırdı. A zərbaycan, fars və ərəb dillərində yazılmıĢ
Ģeirlərə bəstələnmiĢ musiqi əsərləri zənginləĢir, nəfəsli, telli və zərb musiqi
alətlərinin miqdarı art ır və onlar təkmilləĢirdi. Azərbaycan musiqisi elmi və nəzəri
cəhətdən, musiqi alət lərinin təkmilləĢdirilməsi baxımından xüsusi bir t ərəqqi
mərhələsi keçmiĢdir. Səfiəddin Əbdülmö min Urməvinin 12 əsas muğam və 6
avazatına XIV əsrdə 24 Ģöbə də artırıld ı. Mü xtəlif simli musiqi alətlərinin tellərin in
sayının artırılması, alətlərdə formaca müəyyən dəyiĢikliklər ed ilməsi nəticəsində
musiqi daha da zənginləĢdi. Zərb, nəfəsli və simli musiqi alət ləri məclislərdə
səslənir, vokal-instrumental musiqi əsərlərin in sayı artırdı. XIII-XIV əsrlərdə də
simli alətlərdən (bərbət, rübab, tənbur, qanon, cəng), nəfəsli alətlərdən (ney, zurna,
ney-balaban) və zərb alət lərindən (dəf, nağara, təbil, dünbək) geniĢ istifadə
olunurdu. Müxtəlif formalı ġirvan, Təbriz və türk tənburları yaran mıĢdı.
Qazan xandan sonra Ulcaytu Sultan Məhəmmədin musiqi ifasını qadağan
etmək haqqında fərman verməsinə baxmayaraq, Ulcaytu əhalisi, mö minlərin qulu,
Allah yolu ilə gedənlərin..., həqiqət axtaran övliyaların rəisi, DədəgünəĢ övladlarından
olan ġeyx Məhəmmədi ibn ġeyx Dədə Qulunundur - Allah onların günahlarını
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bağıĢlasın! Allah onların dərəcələrini yüksəltsin. Min on birinci il tarixdə. (1011/ 160203).
Məqbərə ətrafındakı məzar daĢlarında yazılmıĢ "Əlin i çağır'': (Nadi Əliyyən)
duasına əsasən qeyd edilən mərkəzin ġirvanda uzun müddət fəaliyyət göstərmiĢ
"BektaĢiyyə" və onun qolu olmuĢ "Baba Samit dərviĢləri" sufi cəmiyyəti olduğunu
söyləməyə imkan verir.
Azərbaycanda digər bir sufi cəmiyyətinin - "Qədiriyyə"nin də fəaliyyət
göstərdiyini ancaq kitabələr əsasında müəyyənləĢdirmək mü mkün olmuĢdur. Bu
cəmiyyətin mərkəzi Cəbrayıl bölgəsinin ġıxlar kəndində, qocaman dağların
qoynunda, Arazboyu keçən qədim karvan-ticarət yolu üzərində yerləĢmiĢ, xalq
arasında "ġıxlar baba" piri adlanan yerdə olmuĢdur. Mərkəzdəki kompleksdən
zəmanəmizə ancaq günbəzi uçuq türbə binası, onun qarĢısında divar qalıqları və
ətrafda dəfn olunmuĢ mötəbər Ģəxsiyyətlərin məzar daĢları qalmıĢdır.
Məqbərəyə giriĢ qapısının kandarında qoyulmuĢ məzar daĢında ərəbcə
"PərəstiĢ edilən rəcəb ayı yeddi yüz yeddinci il", (27.XII. 1307-26.1.1308)
yazılmıĢdır. Eyni mətni olan baĢdaĢı türbəni əhatə edən divardan kənardakı
qəbirlərdən birinin üzərində də vardır: "Rəcəb (ayı), yeddi yüz yeddinci il". Divarın
içəri tərəfində, kərpic hörgüdəki taxça içərisində çox nəfis iĢlənmiĢ mərmər; baĢdaĢı
qoyulmuĢdur. Ərəbcə olan kitabədə deyilir: "Bilik bulağından içdi. Bu qəbir ġeyx
Qiyasəddinin oğlu mərhəmət li Ģey xzadə ġeyx Əbdülsəlamındır. Ġyirmi ramazan,
yeddi yüz əlli doqquzuncu il tarixdə (27 avqust 1358-ci ildə) vəfat et miĢdir".
Ətrafda XIV-XVI əsrlərə aid mü rid və Ģ eyxlərin abidələri qalmıĢdır. Deyilənə görə,
ġıx Baba "Qedriyyə" cəmiyyətinin Ģeyxi olmuĢdur. Cəmiy yət ərəb ölkələrində,
Afrikada, Hindistanda, Türküstanda, Ġstanbulda fəaliyyət göstərmiĢdir. Onun
Azərbaycanda fəaliyyəti haq-qında qeyd olunan kitabədən baĢqa heç bir iĢarə yoxdur.
Yerli əhali tərəfindən "ġıxbaba" ziyarətgahı kimi tanın mıĢ digər sufi
xanəgahı Füzuli bölgəsinin Babı kəndində olmuĢdur. Xanəgah kompleksində "ġeyx
Babi" məqbərəsi, məscid və yardımçı binaların bünövrəsi, minarənin aĢağı hissəsi,
böyük qəbiristanlıq və kompleksi əhatə edən divar qalıqları mövcuddur.
Məqbərənin ərəb dilində, kufi xətti ilə yazılmıĢ kitabəsinin tərcüməsi belədir:
"Bu müqəddəs məqbərənin zahid, kamil ġey x Bab i Yəqub ibn Ġs mail Qurxər üçün
tikilməsinə alt ı yüz yet miĢ ikinci ildə əmr edilmiĢdir. Yer üzərində nə varsa, məhv
olacaqdır" (hicri 672 (1273-1274)-ci il). Kitabənin Qurandan 55-ci surənin 26-cı
ayəsinin "Yer üzərində nə varsa, fanidir, ancaq Allah baqidir" sözləri ilə bitməsi dəfn
edilmiĢ Ģeyxin sufi olduğunu, məqbərəsinin müqəddəs ziyarətgaha çevrildiyini bildirir.
ġeyxin məqbərəsi ətrafındakı tikinti ko mp leksi Qarabağda sufi xanəgahı olduğunu və
onun geniĢ fəaliyyət göstərdiyini bir daha sübut edir.
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XIII əsr tarixçisi Fəzlu llah RəĢidəddinin verdiyi məlu mata görə, demək olar
ki, Babi Yəqubun baĢçılığı altında Qarabağda baĢlanmıĢ xalq hərəkatı artıq dini
çərçivədən çıxıb hərbi-siyasi xarakter almıĢdı. Onun Arranda fəaliyyət göstərən
müridləri ilə əlaqə saxlamıĢ Elxani hökmdarları haqqında RəĢidəddin yazır ki, Sultan
Əhməd Hülaku xanın Kutay xatundan olan yeddinci oğlu Təkudar ġeyx Babi Yəqubun
müridlərinə çox hörmət edirdi.
RəĢidəddin 1282-1284-cü il hadisələrindən bəhs edərkən göstərir ki, Sultan
Əhməd ġey x Babi Yəqub və onun müridlərindən kömək istəmiĢdi. Onun misal
gətirdiyi mənzum parçalardan aydın olur ki, ġeyx Babi Yəqub vəfat etsə də, müridləri
onun iĢini davam etdirirdilər. ġey x Babi Yəqubun kitabədə Ġsmail Qurxərin oğlu
kimi qeyd olunması onun Ġsmaililər hərəkatı ilə də bağlılığı ehtimalın ı doğurur.
Zəngilan bölgəsinin Məmmədbəyli kəndindəki türbə binasının qapısı üzərində
nəhəng daĢ lövhədə oyma üsulu ilə ərəbcə yazılmıĢ kitabə vardır: "Mən bu imarətin
sahibi, yüksək Allahın mərhəmətinə ehtiyacı olan zəif qul Yəhya ibn Məhəmmed əlHacəm Əli Məcdəddinin əli ilə (memar) ramazan (ayı) 704-cü ildə bina olunmuĢdur"
(28.III.-27.IV. 1305). Kitabənin əvvəlində və haĢiyədə Qurandan ayələr yazılmıĢdır.
Kitabədən göründüyü kimi, türbə Yəhya ibn Məhəmmədin xatirəsini
əbədiləĢdirməkdən ötrü tikilmiĢdir. Həmin Ģəxsin Muhiyyəddin Məqr ibn Əndəlusi adı
ilə Ģöhrət tapmıĢ, "Cam-i üs-səğir" adlı əsərin müəllifi Yəhya ibn Məhəmməd
olduğunu güman etmək mü mkündür. O, Xacə Nəsirəddin Tusinin dəvəti ilə Marağa
rəsədxanasında iĢləmiĢdir. Mərhumun atası Əl-Hac da dövlətdə yüksək məqamlarda
olmuĢ kənd onunla əlaqədar "Məmmədbəyli" adını almıĢdır. Türbənin memarı Əli
Məcdəddin Araz və Həkərə çayları hövzəsindəki gözəl memarlıq abidələrini yaratmıĢ
məktəbin banisidir.
Bərdə türbəsi Azərbaycan memarlığının ən gözəl nümunəsi kimi böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Abidənin bəzəyində istifadə olunmuĢ müxtəlif tərtibatlı və
xət li kitabələr diqqəti xüsusilə cəlb edir.
Türbənin kufi xətli kitabədən ibarət olan aĢağı kəmərvari hissəsindən yuxarı
biz hissəsinə qədər uzanan silindrvari gövdəsinin adi, qırmızı Ģirsiz kərpiclə
yaĢılımt ıl, mavi Ģirli kərpiclərlə düzülüĢündən alınan "Allah" sözünün 200-dən
artıq təkrarı bəzək elementi kimi iĢlədilmiĢdir ki, bu da abidəyə əsrarəngiz bir görkəm
verir. Türbə ü zərindəki digər kitabələr in mətnini Quran ayələri təĢkil edir.
Kitabələrdən birində Əcəmi Naxçıvani məktəbinin davamçısı, memar Əhməd ibn
Əyyub əl-Hafiz ən-Naxçıvaninin adı və 722(1322)-ci il bina tarixi qeyd edilmiĢdir.
Memarın nəfis əsərləri sırasına Naxçıvandan 40 kilometr Ģimal-qərbdə Qarabağlar kəndindəki memarlıq tikililəri kompleksi qoĢaminarəli baĢtağ, türbə binası
da daxildir. Təkrar olunan kufi kitabənin mətni budur: "Allahdan baĢqa məbud
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yoxdur. Məhəmməd Allahın rəsuludur". Abidənin friz hissəsində və baĢtağlardakı
nəsxfl kufi xət li kitabələrin mətnini Quran ayələri təĢkil edir. Minarələr arasında
giriĢ üzərindəki nəsx xətti ilə yazılmıĢ kitabənin qalığında "Bu binanın tikilməsini...
Cahan Kudi xatun əmr etmiĢdir" sözlərini oxu maq mü mkündür.
Kitabələrdə Azərbaycanda sənətkarlar, Ģəhər yoxsulları ilə əlaqədar fəaliyyət
göstərmiĢ Əxi qardaĢlıq cəmiyyəti haqqında da maraqlı faktlar vardır. AbĢeronun
Kürdəxanı kəndində olmuĢ Əxi zaviyəsinin kitabəsində deyilir: "Bu Ģərəfli zav iyənin
əzəmətli Ģeyxlərin nü munəvisi, vahid müdafiənin Ģiri Əxi Nurullah ibn Hacı Əbayilə
üçün tikilməsini səkkiz yüz əlli ikinci ildə (h. 852/1448^9) əmr etmiĢdir". Bakın ın
ĠçəriĢəhər Qala divarındakı iki kitabə (XIV-XV əsrlər), Nardaran pirində dəfn
edilmiĢ Mirzə Məhəmməd ibn Hacı Əxi AĢurun epitafiyası, əhalisi azərbaycanlılar
olmuĢ indiki Ermənistanın Ələyəz kəndindəki Əxi Təvəkkü lün zaviyəsinin (XVI əsr)
kitabəsi də Cənubi Qafqazda Əxi təĢkilatının olmasını göstərir.
ġirvanda sufi cəmiyyətlərindən Xəlvətiyyə də fəaliyyət göstərmiĢdir.
Xəlvətiyyənin abidələri Qubanın Pir Vahid, Xaçmaz bölgəsinin ġıxlar kəndində
qalmıĢdır.
Xəlvətiyyə təriqətinin ikinci Ģeyxi Seyid Yəhya Bakuvi ġirvanĢahlar sarayında
yaĢamıĢdır. Onun məqbərəsi, məscidinin bünövrəsi saray kompleksi abidələri
içərisində əhali tərəfindən "dərviĢ rnəqbərəsi" kimi tanınmaqdadır. ġirvanĢah Fərrux
Yəsarın 879 (l471)-cu il tarixli, bizə qədər gəlib surəti çatmıĢ yeganə fərmanında
GuĢtəsfi və Salyan vilayətlərinə və Mahmudabad Ģəhərinə hakim təyin olunmuĢ
Fərrux Yəsarın böyük oğlu ġamxal Sultan Məhəmməd Qazi bəyə verilən
tapĢırıqlardan ruhanilərin dövləti idarə sistemində nə qədər böyük rol oynadıqları aydın
görünür. ġirvanĢahın fikrincə, " ruhanilər dövlətin sütunlarıdır. Onların köməyi
olmadan rəiyyəti itaətdə saxlamaq mü mkün deyil".
Seyid Yəhya Bakuvidən irĢad almıĢ Mövlana ġeyx Yusif Xaçmaz bölgəsinin
ġıxlar kəndində fəaliyyət göstərmiĢdir. Onun ərəbcə yazılmıĢ "Bəyan ül-əsrar" adlı
fəlsəfi əsəri məlu mdur. Mövlana Yusifdən sonra onun iĢini oğlu Məhəmməd Əmin və
digər müridləri davam etdirmiĢlər. Onun məqbərəsi ġıxlar kəndindədir. Möv lana
Yusifin və onun ayağı altında dəfn olunmuĢ dörd müridin məzar daĢında kitabə
yoxdur. Yalnız oğlunun məzar daĢındakı kitabə belədir: "Bu qəbir Mövlana ġeyx
Yusifin oğlu mərhum Məhəmməd Əminindir. Səkkiz yüz altmıĢıncı il" (860/1455-56cı il). Türbədə və ətrafda dəfn olunmuĢ Xəlvətiyyə təriqətinin davamçılarının baĢdaĢıları
yuxarıdan çiyinlərdən qalxan papaqlı baĢ formasında tamamlanır. Papaq
yarımdairəvid ir.
Quba bölgəsinin Pir Vahid kəndindəki "66 övliya" ziyarətgahında da qeyd
edilən formada məzar daĢlarına rast gəlmək olur. Lakin bu abidələr tək-təkdir.
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Ziyarətgah yerində, adından göründüyü kimi, 66 övliyanın fəaliyyət göstərdiyi
Xəlvətiyyə mərkəzi mövcud imiĢ. Deməli, vaxtilə ziyarət yerində cəmiyyətin 66
övliyasının məzarı olmuĢdur. Bu məzar daĢlarını torpaq altına almıĢ, böyük bir
sahədə daĢların izləri qalmıĢ və yaxud torpaq altından kiçicik hissələri görünür. Təkcə
bir daĢda oxuduğumuz "Bu məzar bir xəlvətiyyə..." sözləri fikrimizi təsdiqləyir.
DaĢların əksəriyyəti forma etibarilə Səfəvi abidələrin i xatırladır. Həcmcə baĢdaĢılar
böyük, papağın forması uzunsov və 12 dilimlidir ki, bu da Ģiə məzhəbli Səfəvi
dövlətinin 12 imama etiqadına iĢarədir. Qəribə burasıdır ki, sünni mə zhəbli
ġirvanĢahlar dövlətinə xid mət edən mərkəzin ərazisində Səfəvi dövlətini təmsil
edən Ģiə məzhəbli cəmiyyət fəaliyyət göstərmiĢdir.
"Diri baba" türbəsi Mərəzədə, köhnə Bakı-ġirvan karvan-ticarəti yolu
üzərində böyük bir qayalıqda oyulub çapılmıĢ boĢluğun içərisində tikilmiĢdir.
Kitabədə deyilir: "Ən böyük sultan, xalq ların ixt iyar sahibi, sultan oğlu Sultan
Cəlal əd-dünya ġeyx Ġbrah im xanın - A llah onun dövlət hökmran lığ ını
əbədiləĢdirsin və hər iki dünyanı onun dəlili ilə aydın laĢdırsın - hakimiyyəti
günlərində, səkkiz yüz beĢinci (805/1402-03) ilin aylarında. Onu (kitabəni) dərviĢ
yazdı". Kitabənin mətn indən türbədə dəfn olunmuĢ müqəddəsin Ģəxsiyyəti
aydınlaĢmır. Kitabəni yazmıĢ xəttat-dərviĢin sarayda yaĢamıĢ Seyid Yəhya
Bakuv i olduğu güman edilir, "Diri baba" kimi yaddaĢlarda həkk olunmuĢ
müqəddəs ġirvanĢah ġeyx Ġb rahimin və Seyid Yəhya Bakuvinin müasiri, Seyid
Ġbrahimin mürid i olmuĢdur.
ġirvanĢah ġeyx Ġbrahimin vaxt ında yaĢamıĢ və Qəbələ bölgəsinin Həzrə
kəndində fəaliyyət göstərmiĢ Həzrəti ġey x Mənsurun oğlu Mövlana Bəkir,
davamçılarından ġey x Bədrəddin ibn ġey x ġəmsəddin (vəfat ı 850/1447), ġey x
Məhəmməd ibn ġey x Barikin (vəfat ı 970/1562-63) türbələri indi ən müqəddəs
ziyarətgahdır. ġey x Mənsurun məqbərəsi üzərindəki k itabədə deyilir: "Hesab etmə
ki, Allah yolunda ölənlər ölüdür (Quran). Onlar ö z Allahlarından pay alırlar. Ən
böyük xaqan, əzə mət li sultan ġey x Ġbrahimin–yüksək Allah onun hökmranlığını
əbədiləĢdirsin - hakimiyyəti zaman ında Mərhəmət li Həzrət i ġey x, ġey x Mənsurun
məqbərəsidir. A llah onun qəbrini iĢıqlandırsın".
Həzrə kəndi öz adın ı XIII əsrdə türbədə dəfn olunmuĢ müqəddəsin adı ilə
əlaqədar almıĢdır. Türbələrin ətrafında yaranmıĢ qədim qəbiristanlığın sahəsi
təqribən 3,5 hektara yaxındır. Sənduqə formalı məzarüstu abidələr (XIV-XVI
əsrlər) zərif iĢlən miĢ nəbati-həndəsi naxıĢlar, süls, nəsx, nəstəliq xət li kitabələr,
sütunlar, tağçalar, eĢmə haĢiyələr, prizmatik və s xemat ik stalaktit lər, Ģəbəkələr və s.
bu kimi kiçild ilmiĢ memarlıq ünsürləri ilə bəzədilmiĢdir. Abidələrin tərə fləri
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mü xtəlif səthdə iç-içə həkk olun muĢ çoxtəbəqəli nəbati ornamentlərdən ibarət xalça
naxıĢları - gülxonça, haĢiyə və s. motiv lərlə iĢlən miĢdir.
Həzrə kəndində belə zəngin abidələrə məxsus böyük qəbiristanlığın olması
XIII-XVI əsrlərdə buranın mühüm iqtisadi, ideoloji-sjyasi əhəmiyyətə malik
Ģəhərtipli yaĢayıĢ məntəqəsi olduğunu sübut edir. Türbələrin kitabələri xəttat ġeyx
Sultan, memar Mah mud, Ġzzəddin, Ģamaxılı usta ġəmsəddin haqqında məlu mat
verir. Qeyd olunan dini mə rkəzdən, Həzrənin strateji xüsusiyyətlərin i nəzərə
alaraq, Səfəvilər vaxtında da istifadə edilmiĢdir.
XI-XV əsrin kitabələri mədəniyyət tarixinə bir sıra alimlərin, təriqət
baĢçıların ın, Ģeyxlərin, ölkən in sosial-siyasi həyatında mühüm rol oynamıĢ dövlət
xadimlərinin, memar, bənna, xəttat, nəqqaĢ, həkkak və digər sənətkarların ad larını
verir.
Dərbənddə ġirvanĢah Fərru x Yəsarın əmri ilə Cü mə məscid i ko mpleksində
böyük mədrəsə binası tikilmiĢdir. Kitabəsində deyildiyi kimi, mədrəsə ġirvanĢahın
adı ilə "Fərru xiyyə mədrəsəsi" adlanmıĢdır. XIII-XV əsrlərdə Bakının yüksəliĢin i
göstərən kitabələr də çoxdur. Bakıdakı ġirvanĢahlar sarayına türbə, məscid, hamam
binalarının əlavə olun masını, sarayın geniĢləndirilməsini göstərən kitabələr XV
əsrdə ġirvanĢahlar dövlətinin iqtisadi-siyasi nüfuzunun artdığını b ild irir.
XV əsrdə Azərbaycanda bir sıra karvansaraların, ticarət yolla rının ü zərində
xanəgahların, imarətlərin, ovdanların və mü xtəlif ict imai obyektlərin yaran ması,
mövcud olan tikinti ko mp lekslərinin geniĢləndirilməsi ölkədə iqtisadi, ictimai,
mədəni yüksəliĢin baĢ verdiyini sübut edir.
AbĢeron yarımadasında - Xəzə r sahilində digər ticarət məntəqələrinin
əhəmiyyət kəsb etməsini, bununla əlaqədar olaraq Bilgəh, Nardaran, ġüvəlan, Qala,
Zığ, Nov xanı və Masazırda ko mp leks səciyyəli tikililərin, qalaların,
karvansaraların, istehkamların, ictimai b inaların meydana çıxmasını da göstərən
kitabələr ço xdur.
Ġncəsənət və memarlıq. XIII-XIV əsrlərdə təsviri incəsənət inkiĢaf et məkdə
idi. Təsviri sənətin əsas və daha çox tərəqqi etmiĢ növ ünə kitab tərtibatını, min iatür
sənətini misal göstərmək olar. Marağada, ġamaxıda, xüsusilə Təbrizdə RəĢidəddinin bədii emalat xanalarında çoxsaylı d ini və dünyəvi məzmunlu əlyazma
kitablar hazırlanırd ı. MəĢhur xəttatlar tərəfindən üzü köçürülmüĢ bu kitablar
dekorativ baxımdan tərtib edilmiĢ s əhifələrlə zəngin id i. Cild lən mə iĢində kitab
sənətinin istedadlı ustaları iĢtirak ed irdilər.
Dövrün ən görkəmli xəttatlarından biri MübarəkĢah Zərrinqərı olmuĢdur. O,
klassik ərəb qrafikasının bütün altı xəttindən məharətlə istifadə edirdi. Kitab sənətinin
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məĢhur ustaları sırasında tatlardan Abdulla Seyrəfi Təbrizini, Məhəmməd ibn ġüca
ġirvanini, Abdulla Marağayini, cildçilərdən Məhəmməd Əli Təbrizini göstərmək o lar.
Dünyəvi məzmuna malik olan kitablar (tarixi əsərlər və klassik poeziya
nümunələri) əlvan miniatür rəsmləri ilə bəzədilirdi. Təsviri sənətin məhz bu sahəsində
(miniatür rəssamlığında) Azərbaycan xalqının dünya bədii mədəniyyətində tutduğu
mövqeyi əhəmiyyətlidir. Ümu miyyətlə, Azərbaycan miniatür sənəti ġərqin müsəlman
ölkələrində miniatür rəssamlığının ümumi inkiĢafı prosesində aparıcı rol oynamıĢdır.
Orta ġərq xalqlarının ilkin kitab miniatür nümunələri Azərbaycan Ģəhərləri olan
Xoyda, Marağada və Təbrizdə yaradılmıĢdır. "Vərqa və GülĢa" (XIII əsr) və "Cami
əttəvarix" (1307, 1314-cü illər) kimi məĢhur əlyazmalarına çəkilmiĢ miniatürlər
Azərbaycanda bədii ənənənin mövcudluğunu, Orta ġərqdə bədii məktəbin
yarandığını sübut edir.
Miniatür rəssamlığında Təbriz məktəbinin formalaĢması və inkiĢafının ilkin
mərhələsində mü xtəlif məktəblərin ənənələri çulğaĢırdı. Uyğur rəssamları vasitəsilə
ġərqi Türküstan ənənələri, Mesopotamiya təsviri sənət ənənələri və yerli təsviri sənət
ənənələri bu məktəbin yaranmasının əsas mənbələri olmuĢdur. XIV əsrin əvvəllərində
miniatür rəssamlığının daha da inkiĢaf etdiyini RəĢidəddinin "Cami ət-təvarix"
əlyazmasına çəkilmiĢ miniatürlər sübut edir. Müxtəlif tarixi hadisələri, mifoloji süjetləri
əks etdirən xeyli miniatür azad qrafik tərzdə, Uzaq ġərq rəssamlığı uslubunda
çəkilmiĢdir.
Lakin XIII əsrin sonu - XIV əsrin əvvəllərində yaradılmıĢ bu iarürlərin
bəzilərində Uzaq ġərq və Ərəb-Mesopotamiya ənənələri nəin ki birgə mövcuddur,
hətta üzvi surətdə çulğaĢır, yerli bədii ənənələrin təsiri altında yeni keyfiyyət kəsb
etməyə baĢlayırdı. Tədricən Təbriz məktəbinin miniatür sənətində yeni obrazlı
quruluĢlar iĢlənib hazırlandı. Bu quruluĢun baĢlıca cəhəti onun əsasən dekorativ
baĢlanğıca istinad etməsi id i.
Artıq XIV əsrin ortalarında miniatür rəssamlığının Təbriz məktəbində mü xtəlif
bədii ənənələri sintez et miĢ tamamilə yeni və orijinal üslub formalaĢdı. Burada 13301340-cı illərdə Firdovsinin "Sahnamə"sinə çəkilmiĢ miniatürlər nəinki Azərbaycan
miniatürünün, habelə bütün ġərq rəssamlıq sənətinin inkiĢafında yeni və yüksək
mərhələni təĢkil edir. Bu əlyazma miniatürlərinin böyük hissəsini ustad ġəmsəddin
çəkmiĢdir. Miniatürlərin baĢqa bir qismini onun Ģagirdinə, XIV əsrin ikinci yarısının
tanınmıĢ rəssamı Əbdül Xoyluya aid ed irlər.
XI-XIV əsrlərdə dünyəvi məzmunlu əlyazmalarından baĢqa, ilahiyyata həsr
olunmuĢ əlyazmaları da ornamental-dekorativ motivlərlə bəzədilirdi. Bu əlyazmaların ın
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mətni iri hərflərlə, bəzən bir neçə klassik xətti dəyiĢməklə yazılırdı. Abdulla Seyrəfinin
1329-cu ildə və Abdulla Marağayinin 1338-ci ildə üzünü köçürdükləri Quran
nüsxələri dekorativ tərtibatına görə nadir sənət nümunələri hesab edilir.
XIV əsrin sonlarında ġirvanda hazırlanmıĢ "Kitabi-kimya əssəadət", 1388-ci
ildə Təbrizdə üzü köçürülmüĢ "Əcayib əl-məxluqat" əsərləri kitab sənətinin gözəl
nümunələridir.
XV əsrdə ġirvanĢahların, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu hökmdarlarının saray
kitabxanalarında elmi, tarixi, ədəbi-bədii məzmunlu əsərlərin üzü köçürülür,
əlyazmalarına gözəl miniatürlər çəkilirdi. Bu dövrdə Təbrizdə, ġa maxıda, digər
Azərbaycan Ģəhərlərində Mirəli Təbrizi, M irabdulla Təbrizi, Cəfər Təbrizi, Əzhər
Təbrizi, Əbdürrəhim əl-Yaqubi (Ənisi), Süleyman Əli Yaqubi, Nizaməddin Əli Ərdəbili
kimi xəttatlar fəaliyyət göstərirdilər. Məlu mdur ki, Uzun Həsənin "Əmeleyekitab xaneye-hümayun" kitabxanasında 58 mahir xəttat və rəssam çalıĢmaqda idi.
Xəttat Mirəli Təbrizi "nəstəliq" xəttinin yaradıcısı kimi məĢhurlaĢmıĢdı. Cəfər Təbrizi
Ağqoyunlu Baysunqurun saray kitabxanasına uzun müddət rəhbərlik etmiĢdi
(kitabxanada 45 xəttat iĢləyirdi). Onun Ģagirdi Əzhər Təbrizi Süleyman Əli MəĢhədinin,
ġah Mahmud NiĢapurinin və Sultan Məhəmməd Nurun müəllimi olmuĢdur. Bəzi
monumentalist xəttatlar memarlıq abidələrinin yazılarını və dekorativ bəzəklərini
iĢləyird ilər.
Tam əsasla qeyd etmək o lar ki, XIV-XVI əsrlərdə Təbriz miniatür
məktəbinin inkiĢafında fasilə olmamıĢdır. Bu dövrdə Təbriz nıəktəbinin bədii üslubu
tam Ģəkildə formalaĢdı.
Məhəmmədin Təbrizdəki sarayında oğlan və qızların cəng, tənbur, serud,
ney, dəf sədalan altında yallı get məsi haqqında dövrün mənbələrində məlu mat
vardır.
XIV əsrin ikinci yarısında, Cəlairilər dövründə Azərbaycan musiqisi
saraya daha artıq dərəcədə yol tapmıĢdı. 1371-ci ildə ġah |ġüca Təbrizi iĢğal
edərkən Ģəhərin üç böyük Ģəxsiyyəti - Ģair Salman Savəci, musiq iĢünas Hafiz
YusifĢah və alim ġey x Məhəmməd Keçəçi haqqında ona məlu mat verild i.
Salnaməçilər Hafiz Yusif-i Ģahı "ürəkaçan nəğmələr sahibi" adlandırırd ılar.
Gö rkəmli musiq iĢünas Əbdülqadir Marağayinin (1353-1435) əsas
yaradıcılığ ı Cəlairi hökmdarları Su ltan Hüseyn, Sultan Əhməd
və Əmir
Teymurun oğlu MiranĢahın hakimiyyəti dövründə Təbrizdə keçmiĢdir. MəĢhur
xanəndə olmuĢ Əbdülqadir bəstələdiyi mahnılara ö zü Ģeir yazırdı. Onun
Azərbaycan, fars və ərəb dillərində yazd ığı Ģeirlərdən nü munələ r indiyədək
qalmıĢdır. Sənətkarın bəs tələdiyi b ir mahnının sözləri - Azərbaycan dilində
yazılmıĢ "Bizi unutma" rədifli Ģeri geniĢ yayılmıĢdı.
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Əbdülqadir Marağayi ramazan ayının 30 günü ərzində 30 muğam əsəri
bəstələmiĢ, əsərlərini Cəlairi hökmdarı Su ltan Hüseynə təq dim et miĢdi. Bütün
musiqi ustaları, o cü mlədən məĢhur musiqiĢünas Xacə RizvanĢah bu məharətə
heyran qalmıĢdılar. ġah Sultan Hüseyn mükafat olaraq Əbdülqadirə 100 min dinar
məb ləğində pul vermiĢdi. Salnaməçilərin verdikləri məlu mata görə, Əbdülqadir
Marağayi mü xtəlif elmlər sahəsində də misilsiz biliyə malik idi. Əbdülqadir Əmir
Teymurun əmri ilə d igər sənətkarlarla birlikdə Təbrizdən
Səmərqəndə
aparılmıĢdır. Bu zaman Əbdülqadir musiqi sahəsində artıq tanın mıĢ bir Ģəxsiyyət
idi. Onun "Məqasid əl-əlhan", "Kənz ül-əlhan", "Ləh inə", "Fəvaidi-əĢərə", habelə
Səfiəddin Əbdül- mö min Urməvinin "Kitab əl-ədvar" əsərləri musiqi nəzəriyyəsi
sahəsində böyük elmi nailiyyət idi. Bu əsərlərdə musiqin in bütün nəzəri və təcrübi
məsələlərinə to xunulmuĢdur.
Əbdülqadir Marağayi MiranĢahın hakimiyyəti dövründə Səmərqənddən
Təbrizə qayıtdı və saray musiqiçiləri Həbib Ud i, Qütbəddin Nai (neyçalan),
Əbdülmö min Quyəndə ilə birlikdə musiqi fəa liyyətini davam etdirdi. M iranĢah
atdan yıxıld ığı üçün əsəbləri pozu lmuĢdu. O, günlərini eyĢ -iĢrətdə keçirirdi.
Bundan xəbər tutan Teymur Təbrizə gəldi və "MiranĢahı eyĢ-iĢrətə məcbur edən
musiqiçilərdir" fikrində qərarlaĢaraq Həbib Udini, Qütbəddin Naini və
Əbdülmö min Quyəndəni Təbrizdə edam etdirdi. Əbdülqadir Marağayi isə
Təbrizdən Bağdada qaçaraq Sultan Əhməd Cəlairinin yanma getdi. Tey mur
Bağdadı ələ keçirdikdən sonra yenə də Əbdülqadiri edam etdirmək istədi.
Əbdülqadir dar ağacının ipi boynunda ikən Quran ayəsindən bir neçə cümləni
muğam axarında və xoĢ avazla o xudu. Əbdülqadirin bu hərəkəti Tey murun xoĢuna
gəldi və o, verd iyi hökmdən imt ina etdi.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu hökmdarlarının dövründə A zərbaycanda musiqi
xeyli in kiĢaf et miĢdi. Bu dövrdə Təbrizin musiqi həyatı Avropa səyyahları və
elçilərinin də d iqqətini cəlb et miĢdi.
Musiqi yalnız sarayda deyil, Təb rizin 30 min tamaĢaçı tutan "Qurd
meydanlarında təĢkil o lunan mü xtəlif məclislərdə də səslənirdi. Barbaro yazırdı ki,
Təbrizin meydanında hər birinin uzunluğu bir gəzdən artıq olan cəng, ud, bərbət,
ney və sinc çalınırd ı.
Müharibə və döyüĢlər zamanı da musiqi alətləri (xüsusilə Ģeypur, sinc,
gərranay, təbil və s.) səslənirdi.
Monqol yürüĢlərinin memarlıq və Ģəhərsalma iĢləri üçün viranedici
nəticələri Azərbaycan memarlığın ın qərarlaĢmıĢ ənənələrini, memarların əldə
etdikləri yüksək ustalıq səviyyəsini aradan qaldıra bilməzdi. Ağır itkilərə
baxmayaraq, Azərbaycanın formalaĢ mıĢ orta əsr memarlıq məktəbləri (Arran,
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Naxçıvan və ġirvan-AbĢeron) yerli ənənələrin sars ılmazlığını nü mayiĢ etdirirdi.
Monqol yürüĢləri nəticəsində Arran memarlıq məktəbi daha ço x ziyan çəkmiĢdi.
Əsas mərkəzlərin (ġəmkirin, Gəncənin və Bey ləqanın) viran edil -məsindən sonra
orta əsr Azərbaycan memarlığ ında Arran məktəbinin əhəmiyyəti xey li azald ı.
BaĢ vermiĢ tarixi-siyasi dəyiĢikliklərlə əlaqədar olaraq Təbriz memarlıq
məktəbi mühü m və aparıcı mövqe qazandı.
XIII əsrin ikinci yansında nisbi sabitliyin qərarlaĢması A zərbaycan
memarlığ ının daha da inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı. Azərbaycan
torpaqlarının Hülaku (Elxani) dövlətinin baĢlıca mərkəzi o lması bu inkiĢafda böyük
rol oynamıĢdır.
Hələ Hülaku xan dövründə tanınmıĢ bir alim o lan Nəsirəddin Tusinin
baĢçılığı ilə Marağada rəsədxana inĢa edildi. Rəsəd xana nəinki öz dövrünün iri
elmi mərkəzi idi, habelə görkəmli memarlıq ko mpleksi kimi də məĢhurlaĢmıĢdı
(mövcud olan tarixi salnamələr və Marağa yaxınlığındakı rəsədxananın varlığı bunu
sübut edir). Beləliklə, XII əsrdə Azərbaycan memarlığının mühüm mərkəzlərindən biri
sayılan Marağanın Azərbaycan memarlığı ənənələrinin XIII əsrin ikinci yarısından
baĢlanan dirçəliĢində əhəmiyyətli rolu olmuĢdur.
Məlumdur ki, Elxanilər dövlətinin baĢlanğıc mərhələsində islam, buddizm və
xristian dinlərinin müəyyən rəqabəti baĢ vermiĢdi. Bu isə xristian və buddizm ənənələri
əsasında tikilmiĢ bəzi memarlıq obyektlərin in meydana gəlməsində özünü
göstərmiĢdi. Lakin Qazan xan islamı qəbul etdikdən sonra həmin memarlıq abidələri
dağıdıldı. Buna baxmayaraq, XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycana gəlmiĢ, buddizmə
etiqad edən uyğur ustaları XIV əsrin əvvəllərində Təbrizdə yaratdıqları miniatür
əsərlərində Uzaq ġərq təsirinin izlərini qoydular.
Elxanilər dövlətinin paytaxtı elan edilmiĢ Təbriz Ģəhəri Qərblə ġərq arasında
ən iri mədəni mərkəzə çevrilird i. Təbriz böyüklüyünə, əhalisinin sayına və ticarətin
həcminə görə Qərbin ən iri Ģəhərlərini geridə qoymuĢdu. Ərqun xanın dövründə
baĢlanmıĢ Ģəhərsalma tədbirləri Qazan xanın hakimiyyəti illərində daha geniĢ miqyas
aldı. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində baĢ vəzir RəĢidəddinin böyük rolu
olmuĢdur.
1297-ci ildə ġənb adlı yerdə Təbrizin yeni mərkəzinin əsası qoyuldu
("ġənbi-Qazan" və yaxud "Qazaniyyə" adı ilə tanın mıĢdı). Qazaniyyə kompleksində
Qazan xanın məqbərəsi mərkəzi yeri tuturdu. Yazılı mənbələrdəki məlu matlara
görə XVI əsrədək mövcud olmuĢ bu məqbərə Azərbaycanın qülləvan abidələri tipinə
aid idi və kaĢılarla bəzədilmiĢdi. Əbdülkazım əl-KaĢaninin məlu matlarına əsasən,
ko mpleksi təĢkil edən tikililərin, habelə məqbərənin müəllifi memar Tacəddin Əlişah
idi. O dövrdə Təbrizdə yaradılmıĢ iri memarlıq obyektlərindən biri də Rəbi-RəĢidi və

143

yaxud RəĢidiyyə adlandırılmıĢ Ģəhərcikdir (Qazan xan ın vəziri RəĢidəddinin
rəhbərliyi ilə inĢa olunmuĢdur). Kompleksə daxil olan obye ktlər arasında 24 iri
karvansara, 1500 dükan, 30 min ev və s. xüsusi yer tutur. Hamamlar, kağız istehsal edən
karxana, boyaqçı emalatxanaları, xiyabanlar, sikkəxana, bağlar, dəyirmanlar, rəssam və
xəttatların fəaliyyət göstərdiyi emalat xanalar RəĢidiyyənin çoxfunksiyalı Ģəhərcik
olduğuna dəlalət edirdi.
Təbrizdə aparılan Ģəhərsalma tədbirlərinin miqyası orta əsrlərdə görünməmiĢ
hadisə idi. Böyük karvan yollarının qovuĢuğunda yeni Ģəhərin - Sultaniyyənin əsasının
qoyulması, onun intensiv inkiĢafı dövrün əlamətdar hadisələrindən biri olmuĢdur.
ġəhərin inĢasına Ərqun xanın dövründə, XIII əsrin 80-ci illərinin sonlarında baĢlanılmıĢ
və tikinti iĢləri 1305-ci ildə, Ulcaytunun hakimiyyəti zamanı baĢa çatdırılmıĢdı.
XIII-XIV əsrlərdə Təbrizin və Sultaniyyənin ümumi memarlıq simasına dair
yeganə təsviri sənədli mənbə XVI əsrin 30-cu illərində Sultan Süleyman qoĢunlarının
tərkibində bu Ģəhərlərdə olmuĢ Osmanlı səyyahı, Ģairi və rəssamı, memarlıq sahəsində
də tanınan Mətrakçi Nasuhun özünəməxsus rəsmləridir. Rəssam Təbrizin rəsmplanında Ģəhərdə mövcud olmuĢ 80-dən artıq mü xtəlif təyinatlı memarlıq obyektini əks
etdirmiĢdir. Mətrakçi Nasuhun rəsmlərindən aydın olur ki, Sultaniyyədəki Ulcaytu
məqbərəsi XVI əsrdə də tam Ģəkildə qalmaqda idi.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın bir sıra Ģəhərlərində də müəyyən Ģəhərsalma
tədbirləri həyata keçirilirdi. Lakin öz miqyası və keyfiyyətinə görə bu tədbirlər
Təbrizdəki və Sultaniyyədəki iĢlərdən xeyli geri qalırdı.
Göstərilən dövrün aparıcı memarlıq tipi məqbərələr olmuĢdur. XIII-XIV
əsrlərdə Azərbaycanda inĢa edilmiĢ məqbərələrin əksəriyyəti qülləvari formaya malik
idi (bu tipli məqbərələr keçmiĢ memarlıq ənənələrini davam etdirirdi). Bu sahədə
Naxçıvan memarlıq məktəbinin uğurlan ilk növbədə qeyd olunmalıdır.
Naxçıvanın Qarabağlar kəndində mövcud olmuĢ məqbərə ümu mi
quruluĢunun fərdi cəhətləri ilə fərqlənir. Zənn edilir ki, bu abidə də memar Əhməd ibn
Əyyub Naxçıvani tərəfindən XIV əsrin 30-cu illərində inĢa olunmuĢdur.
Bu dövrün qülləvari məqbərələri Səlmas və Xiyav Ģəhərlərində də qorunub
saxlanılmıĢdır. Qarabağ ərazisində XIII-XIV əsrlərdə inĢa edilmiĢ xeyli məqbərə vardır.
Onların əksəriyyətinin memarlıq həllində Naxçıvan memarlıq istiqamətinin güclü təsiri
hiss olunur. Məqbərələrin Araz-Qarabağ qrupuna əsrin Azərbaycan memarlığının
inkiĢafının ümu mi təmayülləri baxımından qiymət verərkən qeyd etmək olar ki, bu
abidələr özlərində Naxçıvan və ġirvan-AbĢeron memarlıq istiqamətlərinin qarĢılıqlı
təsirini əks etdirir.
Bu dövrdə müdafiə qurğularının inĢ aası da geniĢ miqyas almıĢdı. BaĢlıca
Ģəhərlərin qala divarları, qüllələr, mü xtəlif mövqeli feodallara məxsus olan qəsrlər
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həmin qurğuların aparıcı növləri id i. Təbrizin və Sultaniyyənin etibarlı müdafiəsi üçün
XIII-XIV əsrlərdə mühüm tədbirlər həyata keçirilmiĢdi. Qazan xanın hakimiyyəti
illərində Təbriz Ģəhərinin ətrafını möh kəmləndirmək məqsədilə yeni qala divarlarının
inĢasına baĢlanıldı, lakin Elxani hökmdarının ölümü ilə əlaqədar bu tədbir sonadək
həyata keçirilmədi.
Müdafiə qurğularının mühüm qismini XIII-XIV əsrlərdə AbĢeronda tikilmiĢ
feodal qəsrləri təĢkil edir. Bu ko mplekslər, adətən qala divarları ilə əhatə olunmuĢ
saraydan ibarət idi və onların mərkəzində qüllə ucalırdı. Belə tikintilərə Mərdəkandakı
dördguĢəli qüllə, Nardarandakı qəsr (1301-ci ildə memar Mahmud ibn Sədi tərəfindən
inĢa olunmuĢdur), yüksək qayalıq üzərində ucaldılmıĢ Ramana qəsri, ġağanda olan qəsr
misal ola bilər. Vaxtilə AbĢeronda bu cür qəsrlər daha çox id i.
Dairəvi qülləyə malik olan Mərdəkan qəsri mühü m fərdi cəhətlərinə görə
fərqlənir. Abidənin üzərində onun 1232-ci ildə memar Əbdülməcid ibn Məsud
tərəfindən tikildiyini təsdiq edən yazı vardır. XIII əsr Azərbaycan memarlığın ın
özünəməxsus abidəsi olan Bayıl qəsri dövrünün ən güclü istehkamlarından idi.
Abidənin nadir cəhətlərindən biri üzərində insanların, heyvanların, quĢların və
əfsanəvi varlıqların təsviri, ərəb qrafikası əsasında yazılar olan üzlük daĢların
çoxluğudur. Bu cür daĢ lövhələrin 1200 ədəd olduğu güman edilir və indiyədək
onların 700-ə qədəri tapılmıĢ, tədqiq olun muĢdur.
Bu dövrdə dini təyinatlı obyektlərin inĢası geniĢ miqyas almıĢdı, lakin müasir
dövrədək həmin abidələrin az bir qismi qalmıĢdır. Təbrizdə tikilmiĢ Cümə məscidi
bunlardan biridir. Bu məscid daha çox ƏliĢah, yaxud Ərk məscidi adı ilə tanınmıĢdır.
Kompleks səciyyəsi daĢıyan bu obyektdə mədrəsə, hovuz, s aray, digər tikililər vardır.
Mənbələrdə verilən məlumatlarda məscidin qızıl və gümüĢ
elementləri ilə
naxıĢlan ması qeyd edilmiĢdir.
1309-1310-cu illərdə Bakıda tikilmiĢ Cü mə məscidi də p lan quruluĢuna və
formasına görə özünəməxsus abidə olmuĢdur (XIX əsrin sonlarında bu məscidin
yeri müəyyən edilmiĢ və XX əsrin əvvəlində həmin yerdə yeni məscid inĢa
olunmuĢdur). Əldə edilmiĢ epiqrafik materiallara əsasən güman edilə bilər ki,
burada V əsrə qədər də dini obyekt mövcud olmuĢdur.
Xanəgahlar da dövrün baĢlıca dini təyinatlı tikililəri idi. Xanəgahlar əsasən ziyarət
yerləri ətrafında meydana gəlib formalaĢan, məqbərələri, hücrələri və karvansaraları
özündə ehtiva edən, divarlarla əhatə olunan kompleks səciyyəsi daĢımıĢdır. Pirsaat çayı
yaxınlığındakı xanəgahın ilkin əsasının yaranması XIII əsrə Ģamil oluna bilər.
Xanəgahın mərkəzini təĢkil edən Pir Hüseyn türbəsi sərdabəsinin zəngin Ģəkildə
bəzədilməsi ilə seçilir. Xanəgahın minarəsi ġirvan-AbĢeron memarlığının qiymətli
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abidəsidir. Minarədə abidənin 1256-cı ildə memar Mahmud ibn Məqsud tərəfindən
tikildiyi göstərilir.
XIII-XIV əsrlərdə bir çox mülki obyektlər (karvansara, hamam, mühəndis
qurğuları, xüsusilə su təchizatı Ģəbəkələri) də inĢa edilmiĢdir. Bunlardan birini memar GuĢtəsif ibn Musa tərəfindən 1388-ci ildə Nardaranda tikilmiĢ hamamı misal
göstərməklə kifayətlən mək olar.
VerilmiĢ qısa icmal göstərir ki, monqol yürüĢləri nəticəsində müvəqqəti
tənəzzül etmiĢ Azərbaycan memarlığı XIII əsrin ikinci yarısından etibarən yeni
yüksəliĢ mərhələsinə daxil olmuĢdur. Memarlar keçmiĢ dövrlərdən əldə edilmiĢ bilik
və təcrübəni dirçəltmiĢ, Azərbaycan memarlığına bir ço x yeniliklər gətirmiĢlər. XIIIXIV əsrlərin memarlığı orta əsr Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafı tarixində
əhəmiyyətli yer tutur.
XIII əsrin sonlarında Elxanilər dövlətinin tənəzzülü, ġirvanĢahlar dövlətində
vəziyyətin qeyri-sabitliyi ilə əlaqədar olaraq baĢ vermiĢ qısamüddətli durğunluqdan sonra
ölkənin cənubunda və Ģimalında siyasi hakimiyyətin mərkəzləĢməsi mövcud
Azərbaycan memarlıq ənənələrinin inkiĢafını təmin etdi. XIV əsrin sonu - XV əsr
memarlığının tərəqqisində Təbriz istiqaməti (ölkənin cənubunda) və ġirvan-AbĢeron
məktəbi (Azərbaycanın Ģimal ərazisində) aparıcı mövqedə olmuĢdur. Təbriz, ġamaxı
və Bakı bu memarlıq məktəblərinin əsas mərkəzləri idi. Ölkənin cənubunda baĢ verən
tarixi hadisələr (sülalələrin tez-tez dəyiĢməsi, digər siyasi olaylar) Təbrizin memarlıq
baxımından intensiv inkiĢafına mane ola bilməmiĢdi.
Bu dövrdə Ģəhərsalma iĢi memarlıq fəaliyyətinin mühüm sahəsi olaraq qalırdı.
ġəhərsalma təcrübəsi baxımından Təbriz, ġamaxı,
Bakı və Ərdəbil ən mühüm mərkəzlər sırasında olmuĢdur. XV əsrdə
Sultaniyyə, Naxçıvan və Gəncə Ģəhərləri mühüm Ģəhərsalma obyektlərindən idi.
Dərbənd Ģəhəri ġirvan-AbĢeron Ģəhərsalma təcrübəsi a xarına qoĢulmuĢdu.
XV əsrdə Ģəhərsalmanın inkiĢafı haqqında ən aydın təsəvvürü Bakının
timsalında görə bilərik. ġirvanĢahların iqamətgahının ġamaxıdan bu Ģəhərə
köçürülməsi, bir sıra obyektlərin, xüsusilə saray kompleksinin tikilməsi Bakını öz
dövrü üçün intensiv Ģəhərsalma fəaliyyəti meydanına, mərkəzinə çevird i.
ġirvanĢahlar sarayı komp leksi bu baxımdan daha səciyyəvi hesab
olunmalıd ır. Biz indi bu ko mp leksin Bakıda ilk saray ko mpleksi o lduğunu iddia edə
bilmərik. ġirvanĢahlar sarayı ko mp leksi təxminən XV əsrin 10-cu illərində
tikilmiĢdir. Ən yüksək mövqedə sarayın ikimərtəbəli binası yerləĢir. Divan xana
binası da bu səviyyədə saraya birləĢir. Əks tərəfdə, aĢağıda türbə və Ģah məscidi,
üçüncü mövqedə isə dövrün görkəmli alimi Sey id Yəhya Bakuvin in SəkkizguĢəli
məqbərəsi yerləĢir. Məqbərənin yanında vaxtilə mövcud olmuĢ məscid hazırda
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yoxdur. ġimal istiqamət ində saray tikililərinə Ģah hamamı və ovdan birləĢirdi
(yardımçı tikililər də məh z bu mövqedə idi). Ko mp leks in t ikintisində memarlar
AbĢeronun yeganə materialından - oyma, yon ma, naxıĢlama təsirinə asan-lıqla
məruz qalan əhəngdaĢından istifadə etmiĢlər. Divanxana və türbədəki alaqapılarda
daĢ üzərində oyma iĢləri ö zünün incəliy i ilə insanı heyrətə salır. Ġndiyədək iddia
edilird i ki, ġirvanĢahların saray ko mpleksinin tikint isində düĢünülmüĢ plan
olmamıĢdır. Bu fikir səhvdir. Son illər ərzində ġirvanĢahlar sarayının planının
diqqətli tədqiqi göstərdi ki, saray ko mpleksi aydın surətdə düĢünülmüĢ sxe mə
malikd ir. Bu s xemə əsasən kompleks iki h issəyə (rəsmi iĢlə r üçün və Ģəxsi istifadə
məqsədli) ayrılır. Ġndiyədək qeyd olunurdu ki, qərb tərəfdən saray divarlarının əyriüyrü olması sarayın ö zülünün xüsusiyyətləri, onun qayalıqda yerləĢməsi ilə
əlaqədardır. Lakin indi aydındır ki, bu, memarın sənət tapıntısıdır. Mə hz bu tapıntı
sayəsində sarayın rəsmi iĢlər üçün olan hissəsinin dənizə geniĢ mənzərəsi açılmıĢ,
burada daha əlveriĢli iq lim Ģərait i yarad ılmıĢdır. Saraya birləĢən divan xana
tikilisinin funksiyası problemi indiyədək mübahisə obyekti olmuĢdur. XIX əsr elmi
ədəbiyyatında onu məhkəmə üçün yer kimi qiy mətləndirirlər. Lakin feodal ġərqin in
saray memarlığ ı təcrübəsinin tədqiqi göstərdi ki, divan xana bütün saray
ko mpleksinin vacib elementidir və o, mü xtəlif rəs mi görüĢlər üçün nəzərdə
tutulmuĢdur. Saray komp leksin in tarixi bir neçə daĢüstü yazıda öz əksini tapmıĢdır.
Məsələn, türbənin alaqapısında göstərilir ki, türbə ġirvanĢah I Xəlilullah tərəfindən
inĢa etdirilmiĢdir (türbə ĢirvanĢahın anası və oğlu üçün nəzərdə tutulmuĢdur). Bu
yazıdan obyektin 1435-ci ildə inĢa edildiyi məlu m olmuĢdur. Digər b ir yazıya
əsasən abidənin memarı da aĢkar ed ilmiĢdir (memar Əli nəinki türbəni, habelə
saray komp leksinin bəzi qurğularını da inĢa etmiĢdir).
Əsrimizin 20-ci illərinə doğru ġirvanĢahlar sarayı yarıdağılmıĢ vəziyyətdə
idi. 20-ci illərdə burada təmizlik iĢləri aparılmıĢ, 1932-1933-cü illərdə isə bərpatəmir tədbirləri həyata keçirilmiĢdir. 1946-cı ildən etibarən burada əsaslı bərpa
iĢləri görülmüĢ, saray kompleksi həmin tədbirlər sayəsində təxminən ilkin
formasına qaytarılmıĢdır.
Bir sıra mənbələrin məlu matlarına əsasən, Təbrizdə Ağqoyunlu h ökmdarı
Sultan Uzun Həsən tərəfindən iri saray ko mpleksi t ikd irilmiĢdi. Mənbələrdə
mübaliğəyə yol verilir və qeyd edilir ki, sarayda 20 min otaq mövcud idi. Saray
ko mpleksinin fərqli xüs usiyyəti onun ərazi baxımından böyük olan bağ daxilində
yerləĢməsidir. Ehtimal etmək olar ki, "HəĢt-behiĢt" adlanan bu saray kompleksi
Bakıdakı saray ko mp leksindən əsaslı Ģəkildə fərqlənən prinsiplər üzrə inĢa
edilmiĢdir. Gü man edilə bilər ki, burada çoxsaylı əlah iddə saraylar mövcud idi və
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xiyabanlar, hovuzlar, fəvvarələr bu sarayları vahid Ģəkildə birləĢdirən elementlər
olmuĢdur.
Feodalizm dövrünün bütün mərhələlərində memarlıq fəaliyyətinin baĢlıca
elementi müdafiə qurğuları idi. Lakin əvvəlki dövrlərə nisbətən XV əsrdə bu
sahədə müəyyən dəyiĢikliklər baĢ verdi. AbĢeron tipli feodal qəsrləri artıq tari xi
dəyərini it ird i. Bu cür qəsrlər XV əsrdə tikilmirdi. Müdafiə qurğularının baĢlıca
növləri ġəhərlərin qala divarları, strateji keçid lərdə, dağlıq yerlərdə inĢa edilmiĢ
qalalar id i.
Müdafiə qurğuların ın ən nadir nümunələrindən biri Bakın ın XV əsrdə
tikilmiĢ qala divarlarıdır. Qala divarları bütün Ģəhəri əhatə edir və hər iki tərəfdən
Xəzər dənizinin dərinliklərində itib-batırdı.
XV əsrdə ġamaxı Ģəhərin in qala divarları yenidən qurulurdu. Təbriz dinixatirə təyinatlı iri tikililərin mərkəzi olaraq qalırdı.
Bu dövrün ən məĢhur dini-xatirə obyekti olan "Göy məscid" CahanĢah
Qaraqoyunlunun əmri ilə 1465-ci ildə tikilmiĢdir və o, ġərqi memarlıq sənətinin ən
nadir incilərindən biri kimi tanınmıĢdır.
ġirvan-AbĢeron məktəbinə məxsus dini-xatirə təyinatlı obyektlər sırasında
ġirvanĢahların saray kompleksinə daxil olan ġaly məscidi (1442) və Mərdəkanda
yerləĢən TubaĢahi məscidi (1482) xüsusilə seçilirdi.
Seyid Yəhya Bakuvinin SəkkizguĢəli türbəsi (Bakı) və ġamax bölgəsinin
Mərəzə kəndindəki "Diri Baba" türbəsi ġirvan xat irə tikililərindəndir. "Diri Baba"
həm öz mövqeyinə, həm də memarlıq həllinə görə nadir abidədir. Bu türbə relyef
üzərində tikilməmiĢ qayalıqda oyulmuĢ bir sahədə inĢa edilmiĢdir. Türbə
ikimərtəbəlidir. Birinci mərtəbə ziyarətə gələnlər və xid mətçilər üçün nəzərdə
tutulmuĢdur. Sərdabənin yerləĢdiyi baĢlıca otaq isə ikinci mərtəbədə yerləĢir. Ġkinci
mərtəbədə otaq günbəzĢəkillidir. Sərdabə türbənin içərisində deyil, qayada oyulmuĢ
xüsusi yerdə saxlanılırdı. Türbənin naxıĢları içərisində memarın adı tam
göstərilməmiĢdir ("Ustad Hacının oğlu"). Lakin məlu mdur ki, türbəni inĢa etmiĢ Ģəxs
peĢəkar memar olmuĢdur. Türbənin ön tərəfində aĢkar edilmiĢ yazıdan aydın olur ki,
abidə 1402-ci ildə tikilmiĢdir. Bu gözəl xəttatlıq nü munəsinin müəllifi də həkk
olunmuĢ yazıdan məlum olur ("Ustad DərviĢ"). Qəbələ bölgəsinin Həzrə kəndindəki
məqbərələr də diqqətəlayiq abidələrdir. ġeyx Bədrəddin türbəsi 1446-cı ildə tikilmiĢ,
digər məqbərə isə ġeyx Barikin Ģərəfinə ucaldılmıĢdır (XV əsr). Hər iki məqbərə
səkkizguĢəlidir.
XV əsrdə mülki tikint i iĢləri də intensiv surətdə aparılırdı. Hamamlar və
karvansaralar daha geniĢ Ģəkildə tikilən obyektlər idi. Hamamlar Azərbaycanın bütün
yaĢayıĢ məntəqələrində inĢa olunurdu. ġirvanĢahların saray kompleksinə daxil olan

148

hamam belə tikililərə nümunədir. Lakin bu obyekt bizə yarıdağılmıĢ vəziyyətdə gəlib
çatmıĢdır.
Azərbaycan karvansaraları qərarlaĢmıĢ iki ənənəvi tipə aid idi: 1) Ģəhər
karvansaraları; 2) ticarət qovuĢuğunda yerləĢən karvansaralar (bunlar Səngəçal və
Miyaci karvansaraları ilə təmsil olunur). Karvansaralar iri komplekslər olub, qonaq
otaqları, yardımçı binalar, heyvan saxlanılan yerlərdən ibarət idi. ġəhər
karvansaralarını əsasən ikimərtəbəli və yaxud birmərtəbəli tikililər təĢkil edirdi.
Müxtəlif otaqlar və kiçik eyvanlar dördbucaqlı həyət ətrafında yerləĢirdi.
Fəlsəfi fikir. Monqolların və Teymurun yürüĢləri əleyhinə mübarizənin
kəskinləĢməsi ideologiyada müxalifət cərəyanını gücləndirərək bu cərəyanın
miqyasını geniĢləndirdi, onunla rəsmi (hakim) ideologiya arasında olan uçurumu daha
da dərinləĢdirdi.
Bu yüzilliklərdə peĢəkar, o cümlədən peripatetik fəlsəfi meylin inkiĢafı
müĢahidə edilirdi. Bu fəlsəfə qədim ġərq və qədim yunan fəlsəfəsinin ənənələrinin
sintezindən ibarət idi. O, orta əsrlərdə ġərq elminin yüksək səviyyəsinə əsaslanaraq
XIII əsrə qədərki materializm, rasionalizm və dialektika ideyalarını təbliğ və inkiĢaf
etdirirdi. Digər tərəfdən, bu dövrdə bidətçiliyin tarixən mütərəqqi, mistik, panteist
fəlsəfəsi geniĢ yayılırdı. Materialist, rasionalist təmayüllər, dünyanı dialektik qavrama
cəhdləri bu fəlsəfənin səciyyəvi cəhətləri idi.
Həmin tarixi dövrün və sonrakı əsrlərin fəlsəfəsinin inkiĢaf xüsusiyyətlərindən
biri peripatetizm fəlsəfəsinin bidətçi (sufilik, hürufilik, nöqtəvilik və s.), cərəyanların
mistik panteist fəlsəfəsi ilə tədricən yaxınlaĢması, qarĢılıqlı surətdə bir-birinə sirayət
etməsi olmuĢdur.
Peripatetizmin inkiĢafı, XIII-XIV əsrlərdə cərəyanlar fəlsəfəsinə onun təsirinin
fəallaĢması xeyli dərəcədə ölkədə elmin inkiĢaf səviyyəsi ilə müəyyən edilirdi. Marağa
rəsədxanası (XIII əsr), "Dar üĢ-Ģəfa" (XIV əsr) və baĢqa əzəmətli elm ocaqlarının
mövcudluğu Azərbaycan fəlsəfi fikrinin inkiĢafında böyük rol oynamıĢdır.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda peripatetik fəlsəfə Siracəddin Urməvinin,
Əfzələddin Xunəcinin, Nəsirəddin Tusinin, Səfiəddin Urməvinin əsərləri ilə təmsil
olunmuĢdur. Bu mütəfəkkirlərin əsərlərində fəlsəfi problemlərlə yanaĢı nücum,
təbabət, riyaziyyat, məntiq və hüquq məsələləri də mühüm yer tuturdu. Dövrün periPatetik fəlsəfəsi Əl-Kindinin, Əl-Fərabinin, Ġbn Sinanın və Behnənyarın ənənələrini
davam etdirir, konkret elmlərin inkiĢaf səviyyəsinə uyğun Ģəkildə Yaxın və Orta
ġərqin fəlsəfi fikrinin tərəqqisinə təkan verirdi.
Siracəddin Umtəvi fəlsəfəyə, məntiqə və elmin bir sıra sahələrinə dair əsərlərin
müəllifid ir. Fəlsəfənin əsas məsələsinin həllində idealist mövqedə duran mütəfəkkir
gerçəkliyin təbii qanunauyğunluğunun mövcudluğu ideyası inkiĢaf etdirmiĢ, anlayıĢlar,
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haqqında Aristotel nəzəriyyəsi və hissi qavrayıĢın, təfəkkürün vasitəsilə gerçəkliyin
idrakının mü mkünlüyü fikrinə tərəfdar çıxmıĢdır Onun "Mətali əl-ənvar fı-məntiq
və-1-hikmə" ("Məntiq və fəlsəfənin ilkin parıltıları") adlı əsəri Azərbaycanda rasional
məntiqin formalaĢması və inkiĢafında böyük rol oynamıĢdır.
Nəsirəddin Tusi ġərq mədəniyyəti tarixində orijinal mütəfəkkül və böyük alim
kimi tanınmıĢdır. Tusinin fəlsəfəsi öz əksini onun "Əsas ül-iqtibas" ("Biliklərin
mən imsənilməsinin əsasları"), "Təcrid əl-kəlam" ("Kəlamdan seçmələr"), "Təcrid
dər məntiq" ("Məntiqdən seçmələr"), "Əzəl və əbəd" ("BaĢlanğıc və son"), "Məkan
və zaman", "Əxlaqi-Nasiri" ("Nasirin əxlaqı"), "Ədəb üll mütəəllimin" ("Təlim
alanların tərbiyəsi") adlı əsərlərində tapmıĢ dır. Tusi iddia edirdi ki, kainat 4 maddi
elementdən ibarətdir və əbədidir. Onun fəlsəfəsində Allah əzəli varlıq, vahid
gerçəkli bütün mövcudatın mənbəyi olan zəruri mahiyyətdir. Tusi gerçək maddələri
"sadə" və "mürəkkəb" qisimlərə aid edir. Od, su, hava və torpaq - "sadə", göstərilən
4 elementdən yaranmıĢ maddələr : "mürəkkəb" qismə aiddir. Tusi qeyd edirdi ki,
materiya daimi əbədi hərəkət və mü xtəlif dəyiĢmələr axarındadır.
Tusinin dini və ictimai-siyasi baxıĢlarında etiqadla bidətçil teokratiya ilə
demokratik quruluĢ arasında tərəddüdlə rastlaĢırıq.
Əfzələddin Xunəci tanınmıĢ filosof, məntiqçi, hüquqĢünas və təbib olmuĢdur.
Onun "Cüməl fi--məntiq" ("Məntiqə dair cümlələr") adlı əsəri geniĢ miqyasda
tanınmıĢdır və mü xtəlif dövrlərdə ġərq mütəfəkkirləri (Seyfəddin Ġsa ibn Davud,
Əbu Cəfər Əh m ibn Əbdürrəhman, Katibi Qəzv ini və b.) bu əsərə bir sıra Ģərhlər
yazmıĢlar.
Əminəddin Müzəffər Təbrizi, Əbu Həfs Ömər ibn Məhəmməd Sührəvərdi,
ġəmsəddin Əh məd Xoylu, Əbülmənaqib Zəncani, Nəcməddin Naxçıvani, ġəmsəddin
ġirvani kimi filosofların yaradıcılığ ı da XIII əsrə təsadüf edir. Onların fəlsəfi, elmi
və fəlsəfi teoloji səciyyəli əsərləri Yaxın və Orta ġərqdə geniĢ tanınmıĢdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin fəlsəfi fikrində hakim mövqe tutan islam
teologiyası ilə yanaĢı, Azərbaycan xalqının alban etnik ünsürünün etiqad etdiyi
xristianlıq və buna qarĢı duran mü xalifət cərəyanı da müəyyən yer tutmaqda idi (alban
mənəvi mədəniyyəti və dünyagörüĢü YegiĢe və Mxitar QoĢun irsində öz əksini
tapmıĢdır). Bu dövrdə xalq içərisində, onun mədəni həyatında bütpərəstliyin,
zərdüĢtiliyin adət və inamlarının mövcudluğu da inkarolun maz həqiqətdir.
XIII-XIV əsrlərdə Əvhədi Marağayinin və Mahmud ġəbüstərinin dünyagörüĢü
Azərbaycan və islam ġərqi fəlsəfəsi tarixində mühüm yer tutur. Əvhədi Marağayi
"Dəhnamə" məsnəvisinin, "Came-Cəm" poemasının, xeyli qəsidə, qəzəl və rübainin
müəllifidir. Əvhədi Allahı ilkin səbəb, yaradıcı hesab edir, lakin onu maddi
gerçəkliklə əlaqələndirir, bu ideal varlığı maddi mövcudluq içərisində "əridirdi". ġair-
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filosofun yaradıcılığı üçün sadəlövh materializm elementlərinin olması səciyyəvidir.
Əvhədi Marağayi cəmiyyətin kamilləĢməsi prosesində incəsənətin xüsusi rola malik
olması fikrini təbliğ ed irdi.
Azərbaycan filosofu, alimi, Ģairi Səadəddin Mahmud Şəbüstəri Təbriz XIII əsrin
sonu - XIV əsrin əvvəllərində yaĢamıĢdır. O, "ġahidnamə", "Səadətnamə", "Həqq
ül-yəqin fı mərifəti-rəbbül-aləmin" ("Aləmi Yaradanın dərkinə dair həqiqi bilik"),
"Mirət ül-mühəqqiqin" ("Haqqı axtaranların aynası") və ümumdünya Ģöhrətli fəlsəfi
poema olan "GülĢəni-raz" ("Sirlər bağçası") əsərlərinin müəllifidir. ġəbüstəri xeyli
qəzəl, rübai yazmıĢ Ġmam Qəzalinin "Minhəc ül-abidin" ("Ġbadət edənin yolu") əsərini
farscaya tərcümə etmiĢdir. Mütəfəkkir hesab edirdi ki, dünya Yaradanın aynasıdır və bir
sıra hallarda onları eyniləĢdirirdi. Aləm əbədi dəyiĢmədə və inkiĢafdadır. Üzvi aləmin
ən ali mərhələsi meymundan törəmiĢ insandır. Ġnsan eyni zamanda həm aləmlə, həm
də Allahla eyniyyət təĢkil edir. Mah mud ġəbüstərinin bu qəbildən olan görüĢləri
"GülĢəni-raz" poemasında öz əksini tapmıĢdır.
Zülfüar Şirvaninin fəaliyyəti də XIII əsrə təsadüf edir. Bu Azərbaycan alimi, Ģair
və mütəfəkkiri nücum, poetika, məntiq, fəlsəfə sahələrində məĢhur idi. Zülfüqar
ġirvaninin fəlsəfi görüĢləri onun 10 min beytdən ibarət "Divan"ında əksini tapıb.
"Divan"dan məlum olur ki, Ģair-filosofun dünyagörüĢü ġərqin panteist təlimləri və
Peripatetik fəlsəfənin təsiri altında formalaĢmıĢdır.
Azərbaycan Ģairi, mütəfəkkiri və böyük siyasi xadimi Qazi Bürhanəddin XIV
əsrdə yaĢayıb-yaratmıĢdır (1344-1398). O, "Tərcih ül-tövzih" və "Ġsir ül-adət fi əsrar
ül-ibadət" ("Ġadətii sirlərində adətlərin mahiyyəti") adlı əsərlərin, Azərbaycan dilin də
poetik divanın müəllifid ir.
XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanda sufizm ideologiyasının müxəlif cərəyanları
geniĢ yayılmıĢdı. QızılbaĢ hərəkatının ideologiyası cərəyanlar arasında xüsusilə
seçilir. Səfəvi nəslinin banisi ġeyx Səfiəddin İshaq Ərdəbili (1252-1334) bu
ideologiyanın yaradıcısı olmuĢdur. Bu təlim əhalinin geniĢ kütlələrini əhatə etmiĢdi.
Hərəkat Azərbaycanda, Ġranda və Kiçik Asiyada yayılmıĢdı. ġeyx Səfiəddinin
ölümündən sonra onun təriqətinə ġeyx Sədrəddin Musa (1334r 1392), ġey x Xoca Əli
(1392-1427), ġey x Ġbrahim (1427-1447) rəhbərlik et miĢlər. Ehtimal ki, ġeyx
Cüneydin (1447-1460) dövündə Səfəvilər Ģiəlik təriqətini qəbul etdilər və ondan
siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizədə kəsərli vasitə kimi istifadə etməyə baĢladılar.
Sufilik ideyaları Ģəhərlərdə, sənətkarlar arasında xüsusi intensivliklə yayılmıĢdı.
XIII əsrin ikinci rübündən XV əsrin əvvəllərinədək olan dövrdə əxilik
Azərbaycanda təĢkilat baxımından möhkəmləndi və gücləndi. Əxilik ideologiyası
solçu, sufi mahiyyətli Ģiəliyə çox yaxın idi. Bu dövrdə ismaili təlimi də müəyyən təsir
dairəsinə malik olmuĢdur. Məhəmməd Şəms Təbrizi sufiliklə bərabər ismaililiyin əsas
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təbliğçilərindən biri idi. Bu cərəyanın hürufiliyin, nöqtəviliyin qızılbaĢlığın, "Əliallahi"
təliminin formalaĢmasına təsiri olmuĢdur. XIV əsrdə hürufiliyin mistik-panteist
təmayülünün meydana gəlməsi Azərbaycanın fəlsəfə tarixində əhəmiyyətli hadisə idi.
Hürufiliyin ideya mənbələri ilk növbədə ġərqin bidətçi fəlsəfi təlimləri, xüsusilə sufi
və ismaili fəlsəfəsi olmuĢdur. Onun formalaĢmasında ġərq peripatetizmi də müəyyən
rol oynamıĢdır. Hürufilik fəlsəfəsinə yunan təsiri də məh z ġərq peripatetizmi
vasitəsilə mü mkün olmuĢdur. XIV-XVI əsrlərdə Azərbaycanda, Türkiyədə və Ġranda,
Ġraq və Suriyada, Yaxın və Orta ġərqin digər ölkələrində geniĢ yayılmıĢ hürufiliyin
vətəni Azərbaycan idi. Təlimin banisi və hərəkatın ilk rəhbəri Fəzlullah Nəimi 1387-ci
ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yeni cərəyanın baĢlıca müddəalarını bəyan etdi.
Məhz buna görə də hürufilər Azərbaycanı "Sərzəmine-restaxiz" ("OyanmıĢ torpaq")
adlandırırdılar. Bir sıra məsələlərin həllində materializm mövqelərinə meyil,
nisbətən ardıcıl panteizmə əməl olun ması hürufiliyin baĢlıca cəhətləridir.
Hürufilik fəlsəfəsi Allahı gerçək aləmin, dünya təkamülünün məhsulunun insan və onun nitqinin içərisində "əridirdi". Hürufilər ərəb əlifbasında olan hərflərə
ilahi, mistik məna verirdilər. Onlar kainatın, aləmin əbədiliyini, gerçəkliyin dərk
olunmasının mümkünlüyünü qəbul edirdilər. Hürufizmin qnoseologiyasının mütərəqqi
tərəfləri idraka israrlı çağırıĢ, idrak prosesində təfəkkürün və nitqin roluna üstünlük
verilməsi və s. idi. Hürufizmin islama və dövrün digər monoteist dinlərinə münasibəti
özünəməxsus səciyyə daĢıyır. O, monoteist dinləri formal olaraq qəbul edir, öz
ehkamlarının təĢəkkülündə bu dinlərin müddəalarından istifadə edir, lakin mahiyyət
etibarilə həmin dinlərin hamısına zidd çıxırdı. Təsadüfi deyildir ki, hürufilik islam
ilahiyyatçıları tərəfindən bidət və allahsızlıq kimi qiy mətləndirildi, təlimin
nümayəndələri isə amansız təqib lərə məru z qald ılar.
Hürufilikdə təlimin mistik tərəfi xüsusi yer tutur. Mistika hərfi və səsi
ilahiləĢdirən hürufiliyin əsasını təĢkil edir.
Əsrlərlə mövcud olmuĢ digər fəlsəfi cərəyanlar kimi tarixən hürufiliyə də
daxili ziddiyyətlər, mübarizə, daxili təkamül xas olmuĢdur. Onun təkamül istiqaməti
xeyli dərəcədə dəyiĢən ictimai-iqtisadi və siyasi, ideolo ji Ģəraitdən asılı id i.
Fəzlullah Nəimi Təbrizi-Astrabadi (1339/40-1402) hürufilik təliminin
yaradıcısı olmuĢdur. 0, 1402-ci ildə Naxçıvanda Əmir Teymurun oğlu MiranĢah
tərəfindən edam edilmiĢdir. Nəimi sənətkarlar zümrəsindən çıxmıĢdı və öz dövrünün
arif Ģəxslərindən biri idi. 0, hürufiliyin baĢlıca müddəalarını ilk dəfə olaraq
"Məhəbbətnamə",
"Cavidane-kəbir",
"ƏrĢnamə"
traktatlarında,
qis mən
"Novmnamə" ("Yuxular haqqında") əsərində, "Ġsgəndərnamə" adlanan fəlsəfi
poemasında izah etmiĢdir. Nəimi təliminin səciyyəvi xüsusiyyəti dünyanın panteist
idrakı sisteminə yeni ünsürün - hərfin daxil edilməsindədir. Hürufilər yazını, nitqi və

152

təfəkkürü ifadə edən hərfləri Allah, dünya və insanla eyniləĢdirirdilər. Nəiminin
təlimində hərf insanın və kainatın (ona məxsus olan bütün əĢya və hadisələrlə birlikdə)
ilahiləĢdirilməsində vasitə roluna malikdir. Allahla, dünya və insanla eyniyyət təĢkil
edən hərf maddidir, oddan, sudan, torpaqdan və havadan ibarətdir. Təlimin baĢlıca
müddəaları bunlardır.
Azərbaycanda hürufilik təliminin ən böyük nümayəndəsi Ġmadəddin Nəsimi
(1369-1417) idi. O, yaradıcılığında mükəmməl bildiyi üç dildən (A zərbaycan, ərəb,
fars) istifadə etmiĢdir. Nəsimi əvvəllər sufiliyə aludə olmuĢdur. Lakin sonralar
hürufiliyə bağlan mıĢ, müsəlman ġərqin in bir sıra ölkələrində bu təlimin geniĢ
yayılmasında iĢtirak et miĢdir. Nəsimi bu təlimin sıravi təbliğatçısı deyildi.
Hu manist Ģairin yarad ıcılığında mərkəzi yeri Ġnsan tutur. Onuni fikrincə,
son məqsəd və həqiqət Ġnsandır. O, Ġnsana kainatın təcəssümü və yaradıcısı kimi
yanaĢır. Nəsimi Ġnsanı bütün mövcudatın səbəbi hesab edir. "Ġnsan - Allahdır"
tezisin in əsaslandırılması və hərtərəfli inkiĢaf etdirilməsi Nəsimin in poeziyasında
baĢlıca yeri tutur. Nəsimi göstərird i ki, "Allahın insandan kənarda axtarılması
cəhdləri avamlıqdan irəli gəlir və bu cəhdlər əbəsdir". Bu fikirlər Nəsimi
poeziyasının əsas istiqamətini bariz Ģəkildə ifadə edirdi. Onun fikrincə, Ġnsan
"əzəldir, nəhayətsizdir. O, həyatın və ölümün mənbəyidir". Nəsiminin elmi, poetik,
fəlsəfi fəaliyyəti sayəsində XV və sonrakı əsrlərdə hürufilik təlimi ço x geniĢ
yayılır.
Nəimin in ardıcılı, A zərbaycan filosofu Əliyul-Əla "Qiyamətnamə",
"Tövhidnamə", "Kürsünamə" kimi mühü m əsərlərin müəllifi id i. O, hürufilik
fəlsəfəsinin Os manlı Türkiyəsində yayılmasında böyük rol oynamıĢdır.
XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəllərində hürufilik özünün keçmiĢ mü xalifətçi
və inqilab i ruhunu itirməyə baĢladı. Lakin hürufizmin itirmiĢ olduğu bu cəhətlər
nöqtəvilik təlimində yaĢamaqda idi. Azərbaycanda, Ġranda, Türkiyədə və
Hindistanda geniĢ yayılmıĢ bu təlim amansız Ģəkildə təqib edilird i. Məlu mdur ki,
əsasən xalq kütlələrinin iĢtirak etdiy i nöqtəvilik hərəkatın a ziyalılar və hətti hakim
sinfin nümayəndələri qoĢulmuĢdular.
Nöqtəvilik təliminin banisi Mahmud Pasihani Gilani olmuĢdur. O, Fəzlullah
Nəimin in Ģagirdi və ardıcılı id i. Lakin Pasihanin in ba xıĢları Nəimin in görüĢlərindən
kəskin surətdə fərqlən irdi. Pasihani təliminin materialist istiqamətdə olması və ifrat,
aĢkar bidətçiliy i "Ģagirdin" qovulmasına gətirib çıxard ı.
Nöqtəvilər dünyanı əbədi hesab edirdilər, bütün varlığı vəhdətdə görürdülər.
Bu fəlsəfi təlimdə "nöqtə" vəhdəti ifadə edirdi (təlimin adı da bu istilahdan
yaranmıĢdı). Təlimdə nöqtə Yerlə eyniləĢdirilir. Yer daim dəyiĢmədə və
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hərəkətdədir. Mah mud Pasihani məntiqi təfəkkürün dindən üstün olduğunu aĢkar
surətdə iddia edirdi.
Ġnsanın ilahiləĢdirilməsi nöqtəvilik təlimində xüsusi yer tuturdu. Nöqtəvilər
üçün "Özünə müraciət et, səndən baĢqa bir Ģey yoxdur" fikri əsas idi. Nöqtəvilik
zahirən islamı in kar et mir və Ģiəlik pərdəsi alt ında çıxıĢ edirdi.
XV əsrin sonlarında mistik-panteist, bidətçi is tiqamət li qızılbaĢ təlimi
Azərbaycanda fəlsəfi fikrin mühü m gerçəkliy i idi.
QızılbaĢ-Ģiə hərəkatında mövcud vəziyyətdən narazı olan bütün qüvvələr,
hakimiyyətə can atan gənc Ġsmayıl Səfəvi, hakim Ağqoyunlu feodallarına mü xalif
çıxan lar, Ģiə ruhaniləri, istismar olunan kütlələr iĢtirak edirdilər. Bu dövrdə Ģiəlik
mübarizlərin ideologiyası kimi xüsusi yer tuturdu.
XV əsrdə Azərbaycanda sufilik fəlsəfəsi ġah Qasım Ənvar, ġəms Məğribi,
Seyid Yəhya Bakuvi, Yusif M iskuri və digər mütəfəkkirlərlə təmsil olun muĢdur.
Şah Qasım Ənvar fəlsəfi poeziyanın gözəl nü munəsi olan "Divan"ın, sufizm
dünyagörüĢünü Ģərh edən bir sıra t raktatların müəllifidir. Bu traktatlar arasında ən
məĢhuru "Ənis ül-arifin" ("Müdriklərin dostu") adlanan fəlsəfi səciyyəli poemadır.
Sufi panteizmi ġah Qasım Ənvarın fəlsəfi görüĢlərin in əsasını təĢkil edir. Onun
təliminin aparıcı xətti insanın ilah iləĢdirilməsindən ibarətdir.
Şəmsəddin Mahmud Şirin Təbrizi Məğribi sufilik ruhunda yazılmıĢ
"Divan"ın, "Came-cahan nüma" ("Aləmi əks etdirən cam") və "Fi mərifət i əttovhid" ("Allahın vahidliy inin dərkinə dair") ad lı əsərlərin müəllifidir.
Azərbaycanda sufizmin tanın mıĢ nümayəndələrindən biri də Seyid Yəhya
ibn Bəhaəddin Bakuvi olmuĢdur. O, "ġərhe-gülĢəni-raz", ("Sirlər gülĢəninin Ģərhi"),
"Əsrar ət-talibin" ("Həqiqət axta ranların sirləri") ad lı fəlsəfi əsərlərin müəllifidir.
Seyid Yəhya Bakuvi astronomiya və tarixə dair əsərlər də yazmıĢdır.
Yusif Miskuri (XV əsr) Seyid Yəhya Bakuvin in ardıcıllarından biri id i. O,
"Bəyan ül-əsrar" ("Sirlərin bəyanı") və "Silsilət ülüyun" ―Eyniliklər silsiləsi") adlı
fəlsəfi əsərlərini ərəb dilində yazmıĢdır.
XV əsrdə Azərbaycanın fəlsəfi fikrin in inkiĢafı üçün keçmiĢ dövrlərdə
yazılmıĢ sufi-panteist istiqamətli əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcümə olun masının
müəyyən əhəmiyyəti vardı. Məsələn, virazi təxəllüslü bir Ģair Mah mud
ġəbüstərinin "Gü lĢəni-raz" əsərini Azərbaycan dilinə çevirmiĢdi. 1478-ci ildə Ģair
Əhmədi Fəridəddin Əttarın "Əsrarnamə"sini Azərbaycan dilinə tərcümə etdi. Bu
dövrdə Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Seyid Yəhya Xəlvət ġirvani, ġəmsəddin
Məhəmməd ibn Əli Lahici, Kəmaləddin Hüseyn Ərdəbili və baĢqaları Mahmud
ġəbüstərinin ―GülĢəni-raa‖ əsərinə Ģərhlər yazd ılar:
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Məntiq sahəsində tədqiqatlara da bu dövrdə böyük diqqət yetirilirdi. ġükrulla
ġirvani və Bədrəddin Seyid Əhməd Laləvi (1436-1506) məntiqə dair maraqlı əsərlər
yaratmıĢdılar.
Qaraqoyunlu sülaləsindən olan hökmdar Cahanşah Həqiqinin yaradıcılığı da
XV əsrə təsadüf edir. Onun fəlsəfi poeziyasının hürufizm təlimi özünün geniĢ əksini
tapmıĢdır. Həqiqi antifeodal bidətçi ruhlu hürufilik təlimini təmsil edən ilk hökmdar
kimi diqqəti qəti cəlb edir. Lakin poeziyada və siyasi əməllərində onun bu təlimə
münasibəti mü xtəlifdir. Həqiqi öz Ģerində Fəzlullah Nəimini özünün bələdçisi elan
etsə də, Təbrizdə hürufi üsyanı qaldırmaq cəhdinə görə Nəiminin qızını və 500 nəfər
hürufilik tərəfdarını edam etdirmiĢdi. CahanĢah Həqiqini əsasən hürufiliyin mistikası
cəlb edirdi. Hökmdarın hürufiliyə aludəçiliyi ruhanilərin ona düĢmən münasibət
bəsləməsinə səbəb olmuĢdur.
Ölkənin ideoloji və siyasi həyatında əxilik də xüsusi yer tutmaqda idi. Yazılı
mənbələr, epiqrafik abidələr bunu sübut edir. Əxilərin bir ço xu Səfəvi Ģeyxlərinin
müridləri olmuĢdur.
1406-cı ildə Təbrizdə Əxi Qəssabın baĢçılığı ilə Teymuri hakimiyyəti əleyhinə
üsyan baĢ vermiĢdi. Təbrizin üsyan etmiĢ sənətkar və yoxsulları Ģəhəri ələ keçirdilər.
Üsyançılar Təbrizi bir neçə ay ərzində idarə etdilər. Əxilər Səfəvilərin hakimiyyət
uğrunda mübarizəsinə də yardım göstərirdilər. Lakin əxilik tədricən ideya, siyasi və
təĢkilat baxımından pozulma prosesi keçirirdi. Əxiliyin aĢağı zümrələri I ġah Ġsmayılın
qazilərinə qoĢuldular, yuxarı təbəqəsi isə feodallaĢdı və əxilik prinsiplərindən
uzaqlaĢdı.
Mahiyyətcə bidətçi, mistik-panteist səciyyəli ideoloji cərəyanların geniĢ
inkiĢafı XV əsr üçün səciyyəvi olmuĢdur. Məhz bu cərəyanlar Ġsmayıl Səfəvinin
rəhbərlik etdiyi, ölkədə geniĢ miqyalar almıĢ mü xalifətin ideya silah ına çevrildi.
Maddi mədəniyyət. XIII əsrin 20-30-cu illərində monqol ordusunun
hücumları ilə əlaqədar bütün Yaxın və Orta ġərqdə olduğu kimi Azərbaycanda da maddi
mədəniyyət böyük dağıntılara məruz qaldı. Xüsusilə maddi mədəniyyət mərkəzləri olan
Ģəhərlər daha çox zərər çəkdi, əzəmətli qala divarları, memarlıq abidələri, saraylar,
mədrəsələr, məscidlər, digər mədəni-məiĢət və təsərrüfat tikililəri, istehsalat ocaqları
və s. yerlə yeksan edildi. Azərbaycan Ģəhərlərinin təqribən hamısı bu və ya digər
səviyyədə həmin dağıntıların qurbanı oldu. Bunu tarixi mənbələrlə yanaĢı, arxeoloji
qazıntıların nəticələri də aydın surətdə sübut edir. Bu dağıntıların dərəcəsini göstərmək
üçün Beyləqan Ģəhərində aparılmıĢ qazıntıların nəticələrini nəzərdən keçirmək
kifayətdir. Arxeoloji qazıntılar sübut edir ki, Beyləqan XIII əsrin birinci rübünün
sonlarında güclü dağıntılara və yanğınlara məruz qalmıĢdır. Ġstər Ģəhərin içərisində,
istər qala divarlarında, istərsə də sənətkarlar məhəlləsində aparılmıĢ qazıntılar
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nəticəsində tam dəqiqliyi ilə müəyyən olunmuĢdur ki, bu zaman Ģəhərdə ictimai həyat
birdən-birə sönmüĢdür; evlərin bir çoxundakı taxıl ehtiyatı yanıb tələf olmuĢ,
yanmamıĢ taxıl isə bir daha istifadə edilməmiĢdir. Evlərin birində böyük bir təndir
ağzına qədər dən ilə dolu qalmıĢdır. BaĢqa bir təsərrüfat quyusunun içərisindəki çəltik
ehtiyatından da istifadə olunmamıĢ dır. Bir otaqda isə yanmıĢ buğda qalıqları qalın
təbəqə yaratmıĢdır. Bu cür yanmıĢ qalın çəltik təbəqəsi də qonĢu otaqlardan birində aĢkar
olunmuĢdur. Otaqlardan birində böyük üzüm sərgisinin (mö vcəlan) yanıb kömürə
döndüyü müəyyən edilmiĢdir. Bütün bunlar həmin yanğınları monqol hərbi yürüĢləri ilə
əlaqələndirmək üçün çox etibarlı arxeo loji dəlillərdir. Ġlk mənbələrdən məlumdur ki,
Beyləqanda monqolların dağıdıcı əməlləri 1221-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarına
təsadüf etmiĢdir.
Arxeoloji qazıntıların aparıldığı sahələrdən birində eyni dövrə aid, qəbirsiz və
heç bir dini adətə riayət olunmadan (qibləsiz) uzan mıĢ bir insan skeleti aĢkara
çıxarılmıĢdır. Yanğın təbəqəsində yerləĢmiĢ bu skelet də, güman ki, monqolların
kütləvi qətllərinin qurbanı olmuĢ Ģəxsindir. Həmin qətllər vaxtı həlak olmuĢ baĢqa bir
isanın da skeleti çıxarılmıĢdır. Skelet uçmuĢ qala divarının altında lalmıĢdır. Skeletin
qabırğaları üzərindən Eldəniz hökmdarının zərb etdirdiyi bir-birinə yapıĢmıĢ 13 ədəd
mis sikkə tapılmıĢdır.
Beyləqanın Ģimal-Ģərq qala darvazası məhz monqol yürüĢləri zamanı
dağıdılmıĢdır. Qala bürclərinin dağıdılmıĢ kərpic yığınları arasında və yol yerində
nəzərə çarpan yanğın izləri, yüksək keyfiyyətli Ģirli qab fraq mentləri və Eldəniz
sikkələri bunu əsaslı surətdə təsdiq edir.
ġəhərin sənətkarlar məhəlləsində təsərrüfat s əciyyəli tikinti, 3, 4 və 5 saylı
dulus kürələri, sonuncu su kəmərləri birdən-birə fəaliyyətsiz qalmıĢdır. Təbiidir ki,
Ģəhərdəki evlərin yandırılması onlardakı daha qiymətli dəyərlərin, xüsusilə metal
əĢyaların qarətindən sonra baĢ vermiĢdir. Ġlk mənbədə Ģəhərin məhz talan edilərək
yandırıldığ ı qeyd edilir.
Otaqların döĢəmələrində çoxlu miqdarda Eldəniz sikkəsi səpələnmiĢ halda
qalmıĢdır.
Daha Ģiddətli alov içərisinə düĢmüĢ yerlərdə kərpiclərin də yanıb ĢlaklaĢması
yanğınların gücünü nəzərə çarpdırır. Bu yanğınlar zamanı tələf olmuĢ bir küpün sınığı
arasına düĢmüĢ Eldəniz sikkələri (ikisində 1180—1225-ci illərdə hökmran olmuĢ xəlifə
Ən-Nasirin adı oxunmuĢdur) hadisələrin monqol yürüĢləri ilə əlaqədar olduğunu bir
daha sübut edir.
Son təbəqə üçün digər səciyyəvi xüsusiyyət də ondan ibarətdir ki, mənzillərdən
tapılmıĢ qabların böyük əksəriyyəti sınmıĢ vəziyyətdədir, hətta eyni qabın hissələrinə
mü xtəlif yerlərdə təsadüf edilmiĢdir.
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Qazıntılar nəticəsində aydın olur ki, monqolların dağıdıcı əməllərindən sonra
Ģəhərdə sənətkarlıq da birdən-birə tarix səhnəsindən çıxmıĢdır. Hər halda, Ģəhərin
içərisində və sənətkarlar məhəlləsində XIII əsrin birinci rübündən sonrakı dövrə aid
olan (adətən, kütləvi Ģəkildə tapılan) saxsı məmulatı aĢkar edilməmiĢdir.
Monqol basqınlarından sonra Beyləqanın bir daha dirçələ bil məməsini, bu
dağıntıların təkcə Beyləqan üçün çox güclü və dəhĢətli olmasında deyil,
ümu miyyətlə, bütün ġərqdə (o cümlədən Azərbaycanda) Ģəhər həyatının tənəzzülə
uğramasında, Ģəhər sənətkarlığının zəifləməsində, oturaq təsərrüfatın pozulması,
köçəriliyin güclənməsində axtarmaq lazımdır. Monqollar Beyləqanı nəinki dağıt mıĢ,
həm də onun bir daha dirçəlməsi üçün yarana biləcək imkanları məhv etmiĢdilər.
Beyləqanda monqol dağıntılarından sonra çox az, həm də olduqca sönük bir həyat
mövcud olmuĢdur. Hər halda, monqolların dağıdıcı yürüĢlərindən sonra Ģəhərdə
nəzərə çarpa biləcək mədəni təbəqə yaranmamıĢdır.
Monqol yürüĢlərindən sonra mədəni təbəqənin sönük olması Azərbaycanın
qazıntı aparılmıĢ baĢqa Ģəhərlərində də (Gəncə, ġamaxı, Bakı və s.) müĢahidə
edilmiĢdir. Məsələn, ġamaxı qazıntıları göstərmiĢdir ki, əvvəlki əsrlərə nisbətən bu
dövrün tikililəri çox sadə, ibtidai vəziyyətdə olmuĢdur, tikintidə hətta yonulmamıĢ
daĢdan istifadə edilmiĢdir.
Bakıda "ġəhri-Səbail", "Bayıl qəsri", "Bayıl daĢları" adı ilə məĢhur olan,
Xəzərin səviyyəsinin aĢağı düĢməsindən sonra üzə çıxmıĢ (ölçüləri 125x35 m) abidədə
apanlmıĢ qazıntılar zamanı da bəzi evlərin yonulmamıĢ və yaxud az yonulmuĢ daĢlardan
tikildiyi müĢahidə olunmuĢdur. Abidənin inĢasının 1235-ci ildə baĢa çatdırıldığı
müəyyən edilmiĢdir. "Bayıl qəsri"nin qala divarları öz tikinti texnikası və material
baxımından XII əsrdə Bakıda "ĠçəriĢəhər"in ətrafına çəkilmiĢ qala divarlarından
əzəmətinə və keyfiyyətinə görə aĢağı səviyyədədir. Burada "Bayıl qəsrinin mədəni
təbəqəsi də olduqca sönükdür; bir neçə gil qazan, bardaq, kasa və çıraq fraqmentləri
tapılmıĢdır. Lakin abidədə nəzəri cəlb edən baĢqa bir cəhət qeyd olunmalıdır. Monqol
dağıntılarından bilavasitə sonra meydana gələn bu abidədə sanki monqol yürüĢləri ilə
heç də hər Ģeyin itirilmədiyini nümayiĢ etdirməyi nəzərə çarpdırmaq meyli özünü büruzə
verir; görünür ki, qala divarlarının perimetri boyunca fonu dərin oyularaq iri ərəb hərfləri
ilə yazılan daĢ lövhələrdən yaradılmıĢ lentĢəkilli frizdə ġirvanĢahlar öz sülalə Ģəcərəsini
verməklə, bu sülalənin hələ davam etdiyini və mövcud olacağını göstərmək istəmiĢlər.
Gü man etmək olar ki, abidənin mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirilməsi də bu istəkdən
doğmuĢdur. Hər halda, "Bayıl qəsri" ndə aparılmıĢ qazıntıların nəticələri nəinki dövrün
maddi mədəniyyətini, həm də siyasi həyatını öyrənmək üçün misilsiz əhəmiyyətə
malikdir.

157

Monqol dağıntılarından az sonra Azərbaycanda Ģəhərlərin müdafiə istehkamlarının
bərpa olunması faktına Beyləqan qazıntılarında da təsadüf edilmiĢdir. Belə ki, Ģəhərin
monqol hücumlarına məruz qalmıĢ Ģimal-qərb qala darvazalarının yerləĢdiyi
mövqeyinin ən üst təbəqəsində davamsız hörgüyə malik, eni 3 metr olan darvaza bürcü
aĢkar olunmuĢdur. Bu bürcün Azərbaycanı iĢğal etmiĢ əski Xarəzm hökmdarı
Cəlaləddinin vəziri ġərəf əl-Mülkün Beyləqanda apardığı bərpa iĢləri ilə əlaqədar
olduğu sübut edilmiĢdir. Lakin bürc uzun müddət qalmamıĢ, onun davamsız hörgüləri
tezliklə uçub dağılmıĢ və Ģəhərin bir sıra baĢqa yerləri kimi bu ərazi də qəbiris tanlığa
çevrilmiĢdir.
Gəncə Ģəhərinin tikintiləri, o cümlədən qala divarları monqol yürüĢlərindən
dörd il sonra (1239-cu ildən) baĢlandı və XIII əsrin ortalarında artıq Gəncə abad Ģəhərə
çevrildi. Köhnə Gəncədə həyat 1616-cı ilədək - Ģəhər indiki yerinə köçürülənədək
davam etmiĢdir. ġamaxıda monqol hücumlarından sonrakı dövrdə (illəri dəqiq məlum
deyildir) tikilmiĢ qala divarları Ģəhərin "ġəhristan" hissəsinə aid edilir. Bu divarların
xarici görkəmi XVIII əsrdə rəssam Sergeyevin çəkd iyi Ģəkildən məlu mdur.
Qəbələ Ģəhərində aparılmıĢ qazıntılar zamanı məlum olmuĢdur ki, XV əsrin
əvvəllərində Ģəhərin "Qala" adlanan hissəsinin (12 hektardan artıq sahəsi var) qala
divarları bərpa olunmuĢ və bir hissəsi yenidən tikilmiĢdir. Gü man etmək olar ki, bu iĢi
Qəbələnin hakimi Əmir ġücaəddin gördürmüĢdür. Yeni tikilmiĢ qala divarının izləri
"Qala"nın Ģimalında Covurluçayla Qaraçay arasında aĢkara çıxarılmıĢdır. Qala divarını
xaricdən müĢayiət edən və iki çayı birləĢdirən qala xəndəyi də bu dövrdə qazılmıĢdır.
Qala divarı və onun arasına palçıq məhlu lu qoyulmaqla yonulmuĢ iri daĢlardan
ibarət olan bürcləri çaydaĢından və biĢmiĢ köhnə kərpicdən tikilmiĢdir. YonulmuĢ
daĢlar divarın görünən tərəfinə düzülmüĢ, orta h issələr isə çaydaĢı və biĢmiĢ kərpic
qırıqları ilə doldurulmuĢdur. Bəzi yerlərdə divarın görünən hissələrini biĢmiĢ kərpic
cərgələri, bəzən isə onların yonulmuĢ iri daĢla birgə istifadəsi müĢayiət edilir.
Gö rünür ki, burada qala divarının tikilməsi üçün əsas material Ģəhərin "Səlbir"
hissəsinin köhnə divarlarından və Ģəhərin dağıdılmıĢ binalarından əldə olunmuĢdur.
Qala bürcləri uzadılmıĢ yarımdairə formasındadır. Bu qala divarları təxminən XVI
əsrin sonunadək özünün müdafiə əhəmiyyətini saxlaya bilmiĢdir. Sonralar Ģəhərin
Ģərq tərəfini Covurluçayın suları viran etmiĢ və bütün Ģəhər boyunca dərin yarğ an
yaranmıĢdır. Beləliklə, "Qala"nın Ģərq tərəfində yeni qala divarı t ikməyə ehtiyac
duyulmamıĢdır. Burada yarğana nəzarət etmək üçün yalnız qalanın Ģimal-Ģərq
küncündə, yarğanın qırağında dairəvi bürc tikməklə kifayətlənmiĢlər. Həmin bürcün
qalıqları arxeoloji qazıntılar zamanı aĢkara çıxarılmıĢdır. Bürcün tikintisində
(bünövrə hissədə) çaydaĢı, biĢmiĢ köhnə kərpic və palıd ağacından istifadə edilmiĢdir.
Bu qala bürcü Qəbələnin sonuncu müdafiə istehkamının qalıq larıdır.
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Tarixi mənbələrdə Beyləqanın 1403-cü ildə Əmir Teymurun göstəriĢi ilə bərpa
olunması haqqında məlumat saxlanılmıĢdır. Beyləqanda aparılmıĢ qazıntılar zamanı bu
bərpa iĢlərinin arxeoloji ədəbiyyatda "Kiçik Ģəhər" adı ilə tanınan, Ģəhərin 14 hektarlıq
sahəsini əhatə edən hissəsinə aid olduğu dəqiq Ģəkildə müəyyənləĢdirilmiĢdir. Aydın
olmuĢdur ki, Ģəhərin bir küncünü (cənub-Ģərqini) hasara almaq üçün çəkilən yeni divar
"Kiçik Ģəhər"in qərb və Ģimal tərəflərində tikilmiĢ, Ģərq və cənub tərəfdə isə bu məqsədlə
"Böyük Ģəhər"in köhnə divarı bərpa edilmiĢdir. Yeni tikilmiĢ qala divarı bünövrə
hissədə iki tərəfdən bir-birinə paralel, biĢmiĢ köhnə kərpiclə torpaq məhlulunda qoĢa
divarlar hörüldükdən sonra onların arasındakı boĢluğa torpaq tökməklə yaradılmıĢdır.
Xaricdən və daxildən biĢmiĢ kərpiclə hörülən üz divarlarının arasına tökülmüĢ torpaq
qatları bu iki divarı bir-birinə bağlayıb 6 metrə qədər enində əzəmətli bir qala əmələ
gətirmiĢdir. Üz divarların arasına tökülən torpaq qala divarını xaricdən ("Böyük
Ģəhər"in içərisi ilə) müĢayiət edən qala xəndəyindən əldə edilmiĢdir. "Kiçik Ģəhər"in
qala divarında (buna arxeoloji ədəbiyyatda "Teymurləng divarı" da deyilir) 33 bürcün
olduğu müəyyənləĢdirilmiĢdir. Qalanın üstündən yanla-rına tökülmüĢ torpağın həcmini
nəzərə alsaq, qala divarının vaxtilə 7 metrdən yüksək olduğunu söyləyə bilərik. Tarixi
mənbələrlə arxeolo ji dəlillər müqayisəli Ģəkildə təhlil edilmiĢ və müəyyən
olunmuĢdur ki, "Kiçik Ģəhər"in təsvir etdiyimiz qala divarı Beyləqanın sonuncu qala
divarıdır, Əmir Teymurun dövründə (1403) tikilmiĢdir və "Kiçik Ģəhər"in ərazisində
(onun qərb və Ģimal tərəfində) bu divara qədər heç bir qala divarı olmamıĢdır. "Kiçik
Ģəhər" "Böyük Ģəhər"dən (36 hektarlıq sahədən) yalnız təsvir etdiyimiz qala divarı
tikilən zaman, yəni XV əsrin ilk illərində ayrılmıĢ dır. Bu qala divarları cəmi bir əsr
mövcud olmuĢ, onun xəndəyinə su da doldurulmamıĢ, XVI əsrə kimi Ģəhər artıq tarix
səhnəsindən tamamilə silinmiĢ, xarabalığı arxeoloji obyektə çevrilmiĢdir.
Monqol dağıntılarından sonra Azərbaycan Ģəhərlərində eyni zamand a
sənətkarlıq ocaqlarının da yenidən fəaliyyətə baĢlaması faktı izlənmiĢdir. Məsələn,
Beyləqanın Ģimal darvazasının xəndəyi içərisində aĢkara çıxarılmıĢ iki dulus kürəsi
monqol yürüĢlərindən sonra Ģəhərdə dulusçuluq sənətini bərpa etdirmək haqqında
göstərilmiĢ cəhdin nümunəsi hesab oluna bilər. Qazıntılar nəticəsində kürələrdən
biri tamamilə üzə çıxarılmıĢ və onun XIII əsrin ikinci rübünün baĢlanğıcına aid olduğu
müəyyən edilmiĢdir. Bu kürə Beyləqanın sənətkarlar məhəlləsində aĢkara çıxarılmıĢ,
1221-ci il dağıntılarından əvvəl mövcud olmuĢ bütün kürələrdən quruluĢca fərqləndiyi
kimi, onda biĢirilmiĢ Ģar-konusvari qablar da öz formasına görə Beyləqanda və
ümumiyyətlə, Azərbaycanda əvvəlki dövrlərdən bizə məlum olan Ģar-konusvari
qablardan fərqlənir. Bu qabların əksəriyyətinin oturacağı vardır. Kürənin içərisindon
140 ədəd Ģar-konusvari qab tapılmıĢdır. Görünür ki, bu kürə də monqolların ardınca
Ģəhərə edilmiĢ növbəti basqın (çox güman ki, gürcü hücumu) zaman ı dağıdılmıĢdır.
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Arxeoloji qazıntılar göstərir ki, Yaxın və Orta ġərqin bir sıra baĢqa
ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da Ģəhərlərin bərpası və inkiĢafı əsasən XIII
əsrin ortalarından baĢlanmıĢ və bütün XIV-XV əsrlər boyu davam et miĢdir. Hər
halda, bu zaman mövcud olmuĢ Ģəhərlərdə (Bakı, Qəbələ, Gəncə, ġamaxı,
Naxçıvan və s.) aparılmıĢ qazıntılar gediĢində əldə edilmiĢ materiallar, maddi
mədəniyyət abidələri bu fikri təsdiqləməkdədir. Öncə onu qeyd etməliyik ki, həmin
Ģəhərlərin son orta əsrlərə aid mədəni təbəqələrində biz artıq maddi mədəniyyət
qalıqların ın XIII əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq getdikcə çoxaldığının tikinti və
əĢya qalıqlarının monqol dağıntılarından sonrakı ilk illərə nisbətən zənginləĢdiyinin
Ģahidi oluruq. Bu da təsadüfi hal hesab edilməməl idir. Məlumdur ki, əsrin
əvvəllərində köçəri həyat tərzinə üstünlük vermiĢ monqol hökmdarları getdikcə
Ģəhərlərin daimi, daha etibarlı gəlir mənbəyi olduğunu anladılar, yaratdıqları böyük
imperiyanın zəbt olunmuĢ ərazilərində Ģəhərlərin dirçəlib canlan ması üçün hər cür
Ģərait yaratmağa baĢladılar. Bununla bərabər, orta əsrlər boyu köçəri tayfaların
zaman-zaman Ģəhərlərlə təmasda olması, oturaq həyata meylin güclən məsi
Ģəhərlərin tərəqqisinə müsbət təsirini göstərməkdə id i. Təbiidir ki, bu inkiĢaf heç də
hər yerdə Ģəhərlərin monqol yürüĢləri ərəfəsindəki səviyyəyə çatmasını təmin edə
bilməmiĢdi. Lakin tikinti sahəsində, sənətkarlıqda, ticarətdə, mədəni həyatda bu
canlanma artıq özünü göstərməkdə idi. Qazıntılar zamanı aĢkara çıxarılmıĢ maddi
mədəniyyət abidələri də bunu sübut edir. Belə canlanma xüsusilə paytaxt Ģəhərlərində
özünü daha bariz Ģəkildə büruzə verird i. Məsələn, hələ XIII əsrdə Elxanilər
dövlətinin paytaxtına çevrilmiĢ Marağa Ģəhərində böyük tikinti iĢləri aparılmaqla
baĢlandı. Burada 1359-cu ildə məĢhur Marağa rəsədxanası təsis edildi. Marağada
hazırda "Rəsədxana təpəsi" adlanan sahədə aparılmıĢ arxeoloji qazıntılar zamanı həmin
rəsədxana kompleksinin qalıq ları aĢkara çıxarılmıĢdır. Ümu mi sahəsi 56,5 min
kvadratmetrə bərabər olan bu rəsədxananın mərkəzi dairəvi günbəzinin daxili diametri
14 metrdir. Azərbaycanm görkəmli astronomu Nəsirəddin Tusi tərəfindən əsası
qoyulmuĢ və təqribən 50 il fəaliyyət göstərmiĢ bu rəsədxananın qalıqları zamanın ən
qiymətli maddi mədəniyyət nümunələrindəndir. Xüsusi diqqət mərkəzində olan və
sonralar ġirvanĢahlar dövlətinin paytaxtına çevrilmiĢ Bakı Ģəhərində isə XIII-XV
əsrlərdə bir-birinin ardınca bir sıra mədəni-məiĢət, ictimai, d ini və ticarət əhəmiyyətli
binalar inĢa olunmuĢdur. Bunların ən görkəmlisi XV əsrin 20-80-ci illərində baĢa
çatdırılmıĢ ġirvanĢahlar saray kompleksidir.
XIII-XV əsrlərdə Bakıda inĢa olunmuĢ memarlıq abidələrinin xeyli hissəsi
zəmanəmizə qədər qalmıĢdırsa, müəyyən qis mi vaxtilə məhv olmuĢ və
arxeoloqlarımız tərəfindən qazılaraq aĢkara çıxarılmaqdadır. Elə ġirvanĢahlar sarayı
kompleksinə daxil olan bəzi abidələr də (hamam, ovdan, sərdabədəki qəbirlər və s.)
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qazıntılar zamanı üzə çıxarılmıĢdır. Qız qalasının ətrafında və ĠçəriĢəhərin digər
sahələrində isə bir sıra maddi-məiĢət, təsərrüfat və dini abidələr qazılıb öyrənilmiĢdir.
Bunlar içərisində Qız qalasının Ģimal-qərbində aĢkara çıxarılmıĢ, memarların bazar,
arxeoloqların isə dini əhəmiyyət daĢıyan müqəddəs yer hesab etdikləri abidə xüsusi
maraq doğurur. O, üç tərəfdən səki ilə və sütunlu tağlarla əhatə olunmuĢ dördbucaqlı
həyət Ģəklindədir. Həyətin ortasında da tək sütun qalığına təsadüf edilmiĢdir.
Abidənin səkilərində və həyətin döĢəməsində qazıntılar nəticəsində xeyli müsəlman
qəbri və yazılı qəbir daĢları tapılmıĢdır. Abidə XIV əs rdə tikilmiĢ və uzun müddət
(XVII əsrədək) ondan müqəddəs yer kimi istifadə olunmuĢdur.
Arxeoloqlar Bakının XIII-XV əsrlərə aid olan bir neçə su və kanalizasiya
xətlərinin qalıqlarını da aĢkara çıxarmıĢlar. Bu dövrdə Azərbaycan Ģəhərlərində kəhriz
su təchizatı mühü m əhəmiyyət kəsb etmiĢdir, ovdanlardan geniĢ istifadə
olunmuĢdur (Bakı, ġamaxı və s.). Kəhriz və ovdan qalıqları Bakıda (Çəmbərəkənd
eniĢində), ĠçəriĢəhərin qoĢa qala darvazaları qarĢısında, Bakı-ġamaxı yolu
istiqamətində (Hüsü Hacıyev küçəsi), Bakı icra hakimiyyəti binası yaxınlığında
aĢkara çıxarılmıĢdır. Relyefdən asılı olaraq kəhrizlərin dərinliyi 3-4,5 metr, eni isə
60-80 santimetrdir. Kəhrizlərin tikintisində, xüsusilə onların üst örtüyündə yonulmuĢ
daĢ lövhələrdən istifadə olunmuĢdur, ovdanlar isə bilavasitə daĢ təbəqədə çapılaraq
düzəldilmiĢ və yaxud yonulmuĢ daĢlarla kirəc məhlulunda hörülmüĢdür.
Çənbərəkənd eniĢində aĢkar olunmuĢ ovdanın divarları və tağbənd örtüyü daĢdan
hörülmüĢdür. Ölçüləri 3,4x2, 5x5 metrə bərabərdir. Bu ovdan dağdan enən və
ĠçəriĢəhərə doğru gedən kəhrizlə birləĢmiĢdir. Metropolitenin "ĠçəriĢəhər" stansiyası
yanında saray hamamının 20 metrliyində aĢkar olunan ovdanın (20x6x4 metr ölçüdədir),
ümumi su tutumu 480-500 kubmetrə bərabərdir.
Bakıda, ĠçəriĢəhərin Ģərq tərəfində qərbdən-Ģərqə uzanan kanalizasiya xətti
aĢkara çıxarılmıĢdır (eni 0,6 metr, dərinliyi 45 santimetr). Kəhriz xətləri quruluĢunda
tikilmiĢ bu obyekt XIV-XV əsrlərə aid edilir.
Həmin əsrlərdə Gəncədə də su təchizatının kəhriz sistemindən geniĢ istifadə
olunmuĢdur. Bu qurğuların möhkəmliyi ondan bəllidir ki, Gəncədə onların bəzisi indi
də fəaliyyət göstərməkdədir.
Qəbələdə isə XV əsrin əvvəllərində "Səlbir"in Ģimal xəndəyində tikilmiĢ
böyük su hovuzu (100x50x4 metr) və ondan "Qala" ya doğru gedən saxsı tünglərlə
(40x11x15,5 metr) quraĢdırılmıĢ su kəməri aĢkara çıxarılmıĢdır. Bu dövrün su
tünglərinə Bakı, ġamaxı, Naxçıvan, Bərdə və ġabran qazıntılarında da təsadüf
olunmuĢdur.
ġabranda aĢkar olunmuĢ bir su kəmərinin 18 tüngdən ibarət hissəsi qalmıĢdır.
Tünglər gəc məhlulu ilə birləĢdirilmiĢdir.

161

Qazıntılardan məlum olur ki, XIII əsrin ikinci yarısı və XVI əsr boyu Ģəhərlər
bərpa olunduqca onların bir sıra sənət sahələri də bərpa olunur, tədricən özünün
inkiĢaf yoluna qədəm qoyur və bəzi sahələr (məsələn, kaĢı istehsalı) əvvəlki Ģöhrətinə
qayıdırdı. MetaliĢləmə, xüsusilə onun silahsazlıq sahəsi daha geniĢ vüsət aldı. Alət
istehsalında ənənəvi texniki üsullar yenidən bərpa olundu və xeyli inkiĢaf etdi.
Arxeoloqlar Naxçıvanda, ġamaxıda, Qəbələdə, Əlincə qalada dəmirçi kürələrinin izlərinə,
metal Ģlaklara və s. təsadüf etmiĢlər. Qəbələnin cənub qala darvazası önündə aparılmıĢ
qazıntılar zaman ı dəmirçiliyə və nalbəndliyə aid xeyli material tapılmıĢdır.
Orada at, öküz nallarına daha çox təsadüf olunmuĢdur. Bu dövrdə Ģəhərdə nallı
ayaqqabı geymək də geniĢ yayılmıĢdı. Qəbələ qazınnlarının son orta əsr təbəqəsindən
bizə dəmirdən hazırlan mıĢ dəhrə, dəfnə yarpağına bənzər ox ucluğu, cib bıçağının
tiyəsi, cəftə, toqqa, dördkünc biz, üzəngi, bel nümunələri məlu mdur. Üzük hazırlamaq
üçün daĢ qəlib və sancaq düzəltmək üçün istifadə edilən qalın gil qəlib Qəbələ
zərgərlərindən qalmıĢ yadigarlardır. Metalın bədii iĢlənməsində də irəliləyiĢ özünü
göstərirdi. Xüsusilə rnis qab istehsalının gözəl yazılı və naxıĢlı nümunələri yaradılırdı.
Belə bir mis qab parçası Qəbələdən tapılmıĢdır.
Memarlıqda bədii daĢiĢləmə və kaĢı sənətkarlığı geniĢ Ģəkildə tətbiq olunurdu.
Kütləvi tikintilərdə inĢaat texnikası müəyyən dərəcədə aĢağı səviyyədə olsa da
(divarların eni daralırdı, hörgü səliqəsi azalırdı, köhnə kərpicdən çox istifadə edilirdi və
s.), yüksək və mükəmməl mühəndis ustalığı ilə ucaldılmıĢ daĢ və biĢmiĢ kərpic
binaların, qala və qəsrlərin, türbələrin qalıqlarına ölkənin bütün ərazisində rast gəlmək
mü mkündür. Xüsusilə qəbir daĢlarının, onların yazı və naxıĢlarının bədii iĢlənməsinə
böyük diqqət yetirilird i.
ġəhər, hətta kənd qəbiristanlıqlarında belə nümunələr (sinədaĢıları,
baĢdaĢıları) xeyli miqdarda indi də qalmaqdadır. Dağ bölgələrində (Laçın, Kəlbəcər,
Gədəbəy, Naxçıvan və s.) qəbirlərin üzərinə qoç daĢ heykəllər qoymaq adəti yenidən
dirçəlir və qısa müddətdə bu sahədə böyük uğurlar əldə edilirdi. ġəhərlərin kütləvi
tikintiləri əsasən yaĢayıĢ evlərindən ibarətdir. Onları, adətən, ocaq qalıqları, təndirlər,
quyular, basdırılmıĢ küplər müĢayiət edir. YaĢayıĢ binalarının divar hörgülərində daĢ
və kərpic cərgələrin bir-birini əvəz etməsi, daĢ və kərpiclərin çəp düzülüĢündən, bəzən
kətillərdən istifadə olunması hallarına rast gəlmək mü mkündür (Qəbələ, Gəncə,
Naxçıvan). Qəbələdə aparılmıĢ qazıntılar zamanı küçə qalıqları da aĢkara
çıxarılmıĢdır. Eni 2,40-4 metr olan, Ģimal-qərbdən cənub-Ģərqə istiqamətlənmiĢ (21
metr) belə küçələrdən biri saxsı qab qırıqları və çınqıl daĢla döĢənmiĢdir. Qalanın
cənub darvazalarında Ģəhərə gedən küçə isə çaydaĢı ilə döĢənmiĢdir.
Dövrün maddi mədəniyyət nümunələri içərisində dulusçuluq sənətinin bərpa
olunduğunu və inkiĢaf etdiyini göstərən arxeoloji materiallara qazıntılarda hər
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addımbaĢı rast gəlinir. Bu, xüsusilə bəzək və yazı kaĢıları istehsalında özünü daha aydın
Ģəkildə büruzə verir. Yerüstü abidələrlə (Bərdə türbəsi, Qarabağlar t ikin t i kompleksi
və s.) yanaĢı, qazıntılar zamanı tapılmıĢ materiallar bu sahənin nəinki XII əsr səviyyəsinə
çatdığını, hətta bəzən onu ötüb-keçdiyini də nümayiĢ etdirir. Dulusçuluğun saxsı qab
istehsalı sahəsində bas veren dəyiĢikliklər tədricən qabların çeĢid mü xtəlifliyinin
bərpa olunması və keyfiyyətinin yaxĢılaĢması ilə nət icələnird i. Qazan küp, səhəng,
bardaq, dolça, aftafa, silbic, nehrə, sərnic, küpə, dopu matra, sərpuĢ, çıraq kimi
ənənəvi istifadə olunan qabların istehsalı davam etdirilir. Bəzi qablara uyğun qapaqlar
da düzəldilirdi. Dövrün sonlarında - XV əsrdə Ģar-konusvari qablar sıradan çıxmağa
baĢlayır. ġirsiz qabların forma və naxıĢlarında bəzi dəyiĢikliklər baĢ verir. Qazanlar
dayazlaĢır, qulpları üçbucaq Ģəkil alırdı. Küplərin çiyin hissəsi daha qabarıq, boğazı
nisbətən uzun düzəldilir, çıraqların qıfvari boğazı n isbətən hündür və genağız olur,
silbiclərin ağız hissəsi daha geniĢ və açıq Ģəkil alır, gövdə isə aĢağıya doğru
geniĢlənirdi və s. ġirsiz qabların naxıĢlanmasında da ənənəvi üsullardan (cızma,
həkketmə, möhürbasma və s.) istifadə olunurdu. Enliboğaz bardaqların çiyin
hissələrinin və matraların qabarıq tərəfinin naxıĢ lanması üçün möhür-qəliblərdən
geniĢ istifadə edilirdi. Qəbələdən belə qəlib nümunələri də tapılmıĢdır. Bu ərazidə
gildən hazırlan mıĢ quĢ formasında olan bir ədəd tütək də aĢkar olunmuĢdur.
ġirli qab istehsalının bərpa olunması və inkiĢaf etdirilməsi sahəsində də uğurlar
qazanılmıĢdı. Qəbələdə bu dövrə aid aĢkara çıxarılmıĢ Ģirli qab biĢirmək üçün istifadə
olunmuĢ dulus kürə nümunələri buna gerçək misaldır. Azərbaycanın baĢqa orta əsr
Ģəhərlərində də (Bakı, Naxçıvan, Gəncə, ġamaxı, ġabran və s.) Ģirli qab biĢirmək üçün
istifadə olunan gil çubuqlar, üçayaqlılar, qabların çıxarları tapılmıĢdır. Bütün bunlar
həmin Ģəhərlərdə yerli Ģirli qab istehsalını təsdiq edən faktik materiallard ır.
Qəbələdə (Qalada) Covurluçayın uçurumu yanında dulus kürələrinin yanaĢı
tapılması XIV-XV əsrlərdə burada dulusçular məhəlləsinin yerləĢdiyini sübut edir.
Kürələrin yanında emalat xana quyusu və külli miqdarda Ģirli qab çıxarları aĢkar
olunmuĢdur. Bu dövrün Ģirli qabları əvvəlki dövrlərin qablarından az fərqlənir. Əsas
kütləni müxtəlif ölçüdə olan kasa və boĢqablar təĢkil edir. Kasaların oturacaqları
hündürdür, ağız kənarı daha geniĢ Ģəklə malikdir. Qabların naxıĢlanmasında əvvəlki
əsrlərdən məlum olan bir sıra texniki üsullar (anqob zolaqlar vurmaq, cızma xətlər
çəkmək, fonu qazıyıb götürmək və s.) bərpa olunurdu. Birrəngli və çoxrəngli Ģirlə saya
örtülmüĢ və naxıĢ çəkilmiĢ qabların istehsalı yenidən davam etdirilirdi. Bu dövrdə ən
çox yaĢıl, Ģabalıdı və sarı rəngli Ģirdən istifadə olunurdu. Kiçik qablarda kobalt Ģiri ilə
vurulmuĢ naxıĢlara da təsadüf edilirdi. Qabların naxıĢlanmasında nəbati motivlər
getdikcə üstün mövqe tutmağa baĢlayırdı. Nadir hallarda olsa da Ģirüstü cızma naxıĢlardan
istifadə edilirdi. Lakin istər qeyd olunan naxıĢvurma üsulları, istərsə də naxıĢ zənginliyi
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özündən qabaqkı - XII-XIII əsrin əvvəllərindəki səviyyəyə yüksələ bilməmiĢdi.
Yarımfayans qab nümunələrini son orta əsrlərin qab istehsalında yenilik hesab etmək
lazımdır. Onların istehsalında və naxıĢlanmasında ġərqdən gətirilmiĢ qabların təsiri
hiss olunmaqdadır. Belə qabların naxıĢlan masında kobalt Ģirindən geniĢ istifadə
edilmiĢdir. Əsas motiv nəbati naxıĢlardır.
Nadir hallarda bədii fiqurlu qablara da təsadüf edilir. Məsələn, ġamaxıdan və
Naxçıvandan XV əsrə aid gövdəsi qabarıq, çoxsifətli insan təsvirləri olan bardaq,
ġamaxıdan miniatür ayaqqabı formalı Ģirli qab tapılmıĢdır. Birrəngli (marqanes) Ģirlə
örtülmüĢ bu qablar bədii cəhətdən böyük ustalıqla hazırlanmıĢdır. Bakıdan və
Gəncədən isə boyalı qabların nadir nümunələri əldə edilmiĢdir.
ġirli qabların oturacağı altına möhür basmaq ənənəsi, az da olsa, bu dövrdə də
davam etdirilmiĢdir. Qəbələdən hətta möhür düzəltmiĢ dulusçu ustanın gildən silindr
formalı möhürü də tapılmıĢdır.
ġirli qabları imzalamaq ənənəsi də bu dövrdə hələ qalmaqda idi. Qəbələdən
tapılmıĢ bir badyada usta Alpautun adı ərəb əlifbası ilə yazılmıĢdır.
Bu dövrün təbəqələrində tək-tək fayans və seladon qab nümunələrinə də
təsadüf olunur. Azərbaycanda fayans nümunələrinə daha çox Naxçıvan Ģəhərində rast
gəlinmiĢdir. Hətta burada qırmızı saxsılı Ģirli qabların öz mövqeyini fayans (ağ saxsılı)
qablara verdiyi müĢahidə olunmuĢdur. Əsas qablar metal oksidləri ilə həndəsi, nəbati,
bəzən hər iki motivlərlə naxıĢlanmıĢ kasa və boĢqablardan ibarətdir. Çox halda qırmızı
saxsılı Ģirli qabların naxıĢlarının bu qablarda təkrar verilməsi fayans qabları da yerli
istehsala aid etməyə əsas verir. Naxçıvanda fayans qabların çıxarlarına da təsadüf
edilmiĢdir.
Bu dövrə aid olan seladon qab parçaları Qəbələ qazıntılarından məlumdur.
Onların saxsısı ağdır, daxildən və xaricdən yaĢıl Ģirlə örtülmüĢdür. Qabarıq naxıĢları
vardır. Bəzi qablarda bərpa izləri görünməkdədir. Bu da seladonun əhali arasında
yüksək qiymətləndirild iyin i göstərir.
Həmin dövr təbəqələrindən sümük əĢyalar ço x az tapılmıĢdır. Lakin onlar
yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Bu cəhətdən Qəbələdən tapılmıĢ o x at maq üçün
istifadə edilən barmaq lıq xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə barmaqlıqlar ġimali
Qafqazda, Volqaboyu ölkələrində və Orta Asiyada geniĢ yayılmıĢdı. Çini qabların
istifadəsi də bu dövrdən, ən geci XVI əsrdən baĢlanır. Seladondan sonra gil qab ların ən
mü kəmməl növü hesab edilən bu qablar təmiz ağlığına, gilinin saflığına və
biĢirildikdən sonra melodik səslənməsinə görə bütün gil qab növlərindən üstün idi
və indi də bu üstünlüyü saxla maqdadır. Gəncədən, XV əsr təbəqəsindən həmin
qabların Çindən gətirilmiĢ nümunələri tapılmıĢdır. Bunlardan birinin oturacağının
altındakı Çin heroqlifiərindən məlum olur ki, həmin qab Çinin Min sülaləsindən olan
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Syuan-Denin (1426-1436-cı illər) dövründə istehsal edilmiĢdir. Qabın içərisinə kobalt
Ģiri ilə nəbati naxıĢ vurulmuĢdur. Bundan əlavə, XV əsrə aid olan təbəqədən baĢqa üç
çini qabın; oturacağı və iki qabın divarının yuxarı hissəsi tapılmıĢdır. Bu qablara da
kobalt Ģiri ilə nəbati (üzü m salxımı, göbələk və s.) naxıĢ vurulmuĢdur. Ġki kobalt
naxıĢlı çin i kasa Bakıdakı ġirvanĢahlar sarayının həyətində, XV əsrə aid olan sikkə
ilə birlikdə tapılmıĢdır. Çin mənĢəli bu qabların bir neçə nümunəsi ġamaxı
qazıntılarından da əldə edilmiĢdir. On ların birində uçan quĢlar təsvir olunmuĢ,
digərlərində isə dəniz bitkilərinə oxĢar rəsmlər vardır və s.
Qəbir abidələri əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi, XIII-XV əsrlərdə; də əsasən
müsəlman qəbirlərindən və qəbirüstü abidələrdən (sinədaĢıları, baĢdaĢıları, qoç
daĢları və türbələr) ibarətdir. Həmin abidələrin böyük qismi yer üstündə zəmanəmizə
qədər qalmıĢ, epiqrafika və memarılıq üzrə mütəxəssis alimlərimiz tərəfindən tədqiq
olunmuĢdur. Arxeoloji qazıntılar zamanı aĢkar olunmuĢ qəbir abidələri həmin maddi
mədəniyyət nümunələrinin zənginliyini bir daha nümayiĢ etdirir. Bu abidələrin
hamısını əhatə etmək imkan daxilində olsa da, bəzi nümunələr göstərmək kifayət
edər, çünki bunlar da əksər hallarda yerüstü abidələrlə eyni səciyyəvi xüsu -siyyətlərə
malikd ir.
Bu baxımdan Beyləqanın sənətkarlar məhəlləsində aĢkar edilmiĢ XIII əsrin
ikinci yarısına - XIV əsrə aid türbələri qeyd etmək olar. XIII əsrin ikinci yarısında
tikilmiĢ türbənin xaricdən səkkizguĢəli, daxildən isə xaçvari planı vardır, abidə biĢmiĢ
köhnə kərpicdən hörülmüĢdür. Türbənin giriĢi Ģimal-qərbdəndir. GiriĢin hər iki tərəfinə
xaricdən kvadrat formalı hörgü əlavə edilmiĢdir. Kvadratın ortası torpaqla
doldurulmuĢdur. Türbənin içərisində - divarda üç hissədən ibarət mehrab düzəldilmiĢ
və mehrabın yanları naxıĢ və ərəb əlifbası ilə iĢlənmiĢdir. Dörd yerdə gipsdən sinədaĢı
düzəldilmiĢ və onların kənarları naxıĢlanmıĢdır. Ancaq birinin altından insanın qırıq
qabırğa sümüyü tapılmıĢdır. Türbənin içəri səthində boyalı naxıĢlar və əl təsvirlərinə
təsadüf olunmuĢdur.
Burada XIII əsrin sonu - XIV əsrin əvvəllərinə aid olan türbə nisbətən pis
saxlanılmıĢdır. Türbənin xaricdən kvadrat planı vardır. Onun divarlarının uzunluğu
Ģimalda və cənubda 6x5,8 metr, qərbdə və Ģərqdə isə 5,6x5,8 metrdir. Abidənin küncləri
dünyanın əsas cəhətlərinə istiqamətləndirilmiĢdir. Türbənin içərisi diametri 4,7 metr olan
dairə Ģəklindədir. Abidəyə giriĢ yolunun Ģimal-qərb tərəfdə yerləĢdiyi güman edilir.
Beyləqanın Ģimal qala darvazalarının xarabalığı üzərində təxminən XIII əsrin ortalarına
aid olan sərdabə özünün quruluĢuna görə nəzəri cəlb edir. Sərdabə kvadrat formada,
köhnə biĢmiĢ kərpiclə, tağbənd Ģəklində qurulmuĢdur. DöĢəməsi torpaqdandır.
Sərdabənin cənub hissəsində yanaĢı dəfn olunmuĢ iki qəbir aĢkar edilmiĢdir. Buradakı
qazıntılar zamanı sərdabənin ətrafında daha 14 sadə torpaq qəbir açılmıĢdır. Onların da
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üzəri tili üstə qoyulmuĢ biĢmiĢ (köhnə) kərpiclərlə örtülmüĢdür. Eyni tip qəbirlərin 12si sənətkarlar məhəlləsində, 6-sı isə "Böyük Ģəhər"in Ģimal-Ģərq qala divarları üzərində
aĢkara çıxarılmıĢdır. Həmin qəbir abidələrinin bir elmi əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki,
onlar Beyləqanın nə zaman, həm də böyük bir ərazidə qəbiristanlığa çevrild iyini
əyani Ģəkildə nü mayiĢ etdirir.
Bakıdakı Qız qalasının qərb tərəfində, məscidin həyətində aparılan qazıntılar
zamanı 50-dən artıq müsəlman qəbri aĢkara çıxarılmıĢdır. Qəbirlərdə bəzən iki Ģəxsin
skeleti olduğu müəyyən edilmiĢdir. Qəbirlərin bir qisminin müvəqqəti səciyyə daĢıdığı
aydınlaĢdırılmıĢdır, belə ki, qəbirlərdəki sümüklərin aparılıb müsəlmanlann müqəddəs
yeri olan Məkkədə dəfn ediləcəyi nəzərdə tutulurdu.
Bakıdakı ġirvanĢahlar sarayında ġirvanĢah Xəlilullahın anası va oğlu üçün 14351436-cı illərdə tikdirdiyi türbədə aparılmıĢ arxeoloji qazıntılar zamanı 7 qəbir aĢkar
edilmiĢdir. Məlum olmuĢdur bu türbədə yalnız Xəlilullahın oğlu və anası deyil, həmin
ailənin baĢqa üzvləri (ġirvanĢah Fərrux Yəmin, Biki, Bəhram, ġeyx Saleh Xəlilullah və
b.) də dəfn olunmuĢdur. Bu qazıntıların əhəmiyyəti hər Ģeydən əvvəl ondan ibarətdir
ki, nəticədə ġirvanĢahların Dərbəndi sülaləsinin ilk nəsil Ģəcərəsini və türbədə dəfn
edilənlərin təvəllüd, vəfat tarixlərini, adlarını və yaĢlarını daha dəqiq müəyyən etmək
mü mkün olmuĢdur.
Eyni sözləri Qəbələ Ģəhərinin "Səlbir" hissəsi haqqında da demək olar. Burada
aparılmıĢ qazıntılar zamanı bir neçə yerdə yerüstü əlaməti olmayan müsəlman qəbirləri
aĢkara çıxarılmıĢdır. Ancaq "Səlbir"in Ģimal-Ģərq hissəsində XIV əsrə aid səkkizguĢəli
bir türbənin qalıqlarına təsadüf edilmiĢdir. Məqbərənin bünövrəsi çaydaĢından, üst
hissəsi isə yonulmuĢ iri daĢdan tikilmiĢdir. Türbədə bir nəfər yaĢlı adam və iki uĢaq dəfn
olunmuĢdur. YaĢlı Ģəxsin qəbri də yonulmuĢ daĢdan çəkilmiĢ və üstü yonulmuĢ daĢ
lövhələrlə örtülmüĢdür. UĢaq qəbirlərindəki skeletlər çürüdüyündən onların vəziyyətini
və istiqamətini müəyyən etmək mümkün olmamıĢdır.
Xaraba Gilanda yerli daĢdan tikilmiĢ səkkizguĢəli türbə-sərdabə aĢkar
olunmuĢdur. Sərdabənin konstruktiv quruluĢu, xüsusilə onun ortasında yerləĢən dayaqsütun XV-XVI əsrlərdə də Azərbaycanda türbə tikintisində Əcəmi məktəbi ənənəsinin
davam etdiyini aydın göstərir.
Sikkə qalıqları bu dövr üçün də ən kütləvi tapılan maddi mədə niyyət
nümunələrindəndir. Onlar qazıntılardan təsadüfi torpaq iĢləri gediĢində böyük və kiçik
dəfinələr və yaxud nadir nüsxələr Ģəklində tapılmıĢdır. Bakıda (ĠçəriĢəhərdə) tapılmıĢ
bir dəfinədə 3271 ədəd gümüĢ sikkə olmuĢdur. Sikkələr Qəzvində (XV əsr), Kirmanda
və KaĢanda (XV əsr), Ərdəbildə (XV əsr), ġamaxıda və Təbrizdə (XVI əsr) zərb
olunmuĢdur. Qəbələ Ģəhər yeri yaxınlığında (Böyük Əmili kəndi ərazisində) tapılmıĢ,
XV əsrin əvvəllərində torpağa basdırılmıĢ dəfinədə isə 150 ədəd gümüĢ sikkə

166

olmuĢdur. Bunlardan 55-i əldə edilmiĢdir. Sikkələr ġirvanĢah ġeyx Ġbrahimin (13821417) adından ġamaxıda və Dərbənddə, 32-si Qaraqoyunlu Pirbu-dağın (1411-1418)
və Qara Yusifin (1410-1420) adından Bakıda, ġama xıda və Ərdəbildə zərb edilmiĢdir.
Tək-tək tapılmıĢ sikkələrə isal olaraq Qəbələdən əldə edilmiĢ Elxani sikkələrini
Məhəmməd xanın (XIV əsrin birinci yansı), Əbu Səidin (XIV əsr), Qızıl Orda xanı
ToxtamıĢın (XIV əsr), Cəlairi Su ltan Əhmədin (XV əsr), ġarnaxı ĢirvanĢahı ġeyx
Ġbrahimin (XIV əsrin ikinci yarısı, Bakı), Ġbrahimin oğlu Xəlilullahın (XV əsr), Sultan
Bayazidin (1481-1512, Ġstanbul), ġirvanĢah ġahruxun (XV əsr, ġamaxı), Ağqoyunlu
Rüstəmin (XV əsr), Mahmudxan Teymurun (1445), Keran Davudun oğlu Tilxanın (XV
əsr) adından kəsilmiĢ sikkələri qeyd etmək olar. Demək olar ki, təxminən oxĢar vəziyyət
ġamaxı, Bakı, Gəncə Ģəhərlərinə və baĢqa mərkəzlərə də aiddir. Bu Ģəhərlərdə də
əsasən ġirvanĢahların, Elxanilərin, Cəlairilərin, Qaraqoyunluların, Ağqoyunluların
sikkələri tapılmıĢdır. Həmin sikkələr gümüĢdən, gümüĢ qarıĢığı olan misdən və ən çoxu
isə misdən kəsilmiĢdir. Pulların zərb keyfiyyəti və tərkibi ölkədə yaranmıĢ siyasi və
iqtisadi vəziyyətə uyğun olaraq mü xtəlif Ģəkil almıĢdı.
Çox qiymətli maddi mədəniyyət nümunələri sayılan bu arxeo loji tapıntılar
əsasında Azərbaycanda XIII-XV əsrlərdə mövcud olmuĢ sikkə zərbxanalarını, sikkə
zərbində baĢ verən dəyiĢiklikləri, hakim sülalələrin Ģəcərəsini, hökmdarların adlarını,
hökmranlıq illərini və s. müəyyən etmək, ölkədə pul dövriyyəsinin, siyasi asılılığın
vəziyyətini, xarici əlaqələrin o zamankı mənzərəsini aydın laĢdırmaq və bir sıra digər
məsələləri həll etmək mümkün olmuĢdur.

VI FƏS ĠL
AZƏRB AYCAN XVI ƏSRDƏ .
AZƏRB AYCAN SƏ FƏVĠLƏ R DÖVLƏ TĠ
XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycanın siyasi vəzi yyəti.
XV əsrin sonunda Azərbaycan ərazisində ġirvanĢahlar və Ağqoyunlu dövlətləri
mövcud idi. Ərdəbil Ģəhərini idarə edən və Səfəviyyə təriqətinin davamçıları olan
feodal nümayəndələri də özünəməxsus "Ərdəbil malikanəsi" yaratmıĢdılar; onlar
Ağqoyun-lulardan asılı id ilər, lakin Ərdəbil və ətraf əraziləri müstəqil surətdə ida rə
edirdilər. Azərbaycanda feodal müharibalərindən müsibətlər çəkmiĢ xalq içərisində
vahid dövlət yaratmaq və siyasi çəkiĢ mələrə son qoymaq meyilləri güclənirdi.
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Uzun Həsən hakimiyyətdə olduğu 10 il ərzində Ağqoyunlu dövlətini xeyli
gücləndirmiĢ, Azərbaycandan baĢqa Ġraqi Ərəb, ġərq i Anadolu, həmçinin bütün
Qərbi Ġran (Ġraq i Əcəm, Xu zistan, Fars və Kirman) üzərində tam hakimiyyətə
malik olmuĢdu. O, ġirvanĢah Fərrux Yəsar və Ərdəbil hakimi Heydər Səfəvi ilə
yaxĢı müna-sibətdə idi. Lakin onun vəfatından sonra (5 yanvar 1478-ci il)
Ağqoyunlu dövlətinin zəifliy i dərhal ö zünü göstərdi. Uzun Həsəni varisləri
hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda ölü m-dirim mübarizə sinə baĢladılar. Əmirlərin
və dövlət baĢçılarının yaxından kö məy sayəsində taxta Uzun Həsənin böyük oğlu
Sultan Xəlil çıxd ı.
Sultan Xəlilin padĢahlığının ilk günlərində Bayandur tayfasını bir sıra
üzvlərinin onun hakimiyyəti ilə razılaĢmaq istəməd iyi aĢkar oldu. Tezliklə Sultan
Xəlilə qarĢı onun əmisi oğlanları Murad bəyi və Ġbrahim bəyin üsyanları baĢ
vermiĢ və üsyançılar məğ lub edilmiĢdilər. Lakin Sultan Xəlil hakimiyyətinin
altıncı ayında Təbriz hücum et miĢ qardaĢı Yaqub tərəfindən öldürüldü və Yaqub
Ağqoyunlu taxtına çıxd ı.
Uzun Həsənin varislərindən yalnız Yaqubun hakimiyyəti nisbətən uzun
çəkmiĢ, baĢqaları isə feodal müharibələrinin qurbanı o lmuĢlar.
ġey x Cüneydin ölü mündən sonra ġeyx Heydər atasının siyasətini davam
etdirdi. Lakin o, ġirvanla daha ehtiyatla davranaraq oraya birdən -birə hücuma
keçməyə cürət et mədi. Day ısı Uzun Həsənin oğlu Yaqubla Heydərin münasibəti
gərgin idi. Belə münasibətə səbəb Ərdəbildə hakimlik edən Səfəvi Ģeyxlərin in
güclənməsi və Ağqoyunlu hökmdarının bundan təĢviĢə düĢməsi idi.
Heydərin ġirvana hücumu zamanı Mah mudabad Ģəhərində ona müqavimət
göstərmiĢ əhali qızğın döyüĢdən sonra məğlub edilmiĢdi. Lakin Heydər bu
qələbədən sonra ehtiyat edərək, ġamaxıya deyil, Dərbəndə hücumu qərara aldı.
Vəziyyətin təhlükəli olduğunu anlayan Fərru x Yəsar kürəkəni Yaqub
padĢahdan kömək istəməyə məcbur oldu. Ağqoyunlu hökmdarının fəal kö məy i və
ġirvan döyüĢçülərinin hərbi bacarığ ı nəticəsində Heydər 1488-ci il iyunun 30-da
Tabasaranda məğ lub edild i və həlak oldu. Beləliklə, Səfəvilərin siyasi hakimiyyəti
əldə et mək uğrunda hələ XV əsrin ortalarında baĢlanmıĢ mübarizəsi növbəti
müvəffəqiyyətsizliyə uğradı.
Yaqubun ölümündən sonra Ağqoyunlu dövləti vaxtaĢırı baĢ verən saray
çevriliĢləri nəticəsində zəifləmiĢdi. A z müddət ərzində Baysunqur (1490-1492),
Rüstəm (1492-1497), Gödək Əh məd (1497), Su ltan Murad (1497-1500), Əlvənd
(1498-1500), Məhəmməd i (1498-1499) hakimiyyətdə olmuĢlar.
Məhəmmədin in Sultan Murad tərəfındən öldürülməsindən sonra Ağqoyunlu
taxt-tacının əsas iddiaçılarından olan Əlvəndlə Murad arasında 1500 -cü ildə
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Əbhərdə sülh müqaviləsi bağlandı və onların əllərində olan torpaqlar Qızılüzən
çayı ilə sərhədləndi. Beləliklə, Azərbaycanın cənub hissəsi, Qarabağ, indiki
Ermənistan ərazisi Əlvəndin, Ġraqi Ərəb, Ġraqi Əcəm, Fars və Kirman isə Muradın
əlinə keçdi.
XV əsrin sonlarında ġirvanĢah və ġəki hakimi öz müstəqilliklərin i
itirməmiĢdilər. Ağqoyunlu dövləti daxilində baĢ verən hərc-mərcliyi görən Fərru x
Yəsar, Səfəv i sülaləsinin güclən məsindən narahat olmuĢ, Sultan Heydərin
övladların ı məhv et mək və ġirvana qarĢı ola biləcək təhlükən in qarĢısını almaq
məqsədini güdmüĢdür. ġirvanĢahla ġəki h akimi ġah Hüseynin münasibətləri
pisləĢdi, 1497-ci ildə onun təhriki ilə Fərru x Yəsarın gənc oğlu ġeyxĢah atasına
qarĢı üsyan qaldırdı və ġəki hakimi ilə birləĢdi. Müttəfıqlər Qəbələni qarət və viran
etdilər. Lakin Qəbələ hakimi Əbülfət bəyin kö məyinə gələn ĢirvanĢah onlan məğlub
etdi, ġey xĢah isə (gələcəkdə ġirvanĢah II Ġbrah im, 1502-1524) atası ilə barıĢdı.
XV əsrin sonlarında Azərbaycanın mü xtəlif bölgələrində baĢ vermiĢ
çəkiĢ mələr, feodal pərakəndəliy i və Səfəvi Ģeyxlərini nüfuzunun artması Ģəraitində
Ağqoyunlu dövləti tamamilə dağılmaq, iqtidarın ı it irmək ərəfəsində idi. Xalq
kütlələri daxili müharibələrdən yorulmuĢdu və yeni, vahid dövlətin yaranması üçün
əlveriĢli Ģərait yetiĢmiĢdi. Ərdəbil Ģeyxlərinin A zərbaycandan kənarda da müridləri
vardı. BaĢ verməkdə olan hadisələrlə əlaqədar olaraq həmin müridlərin fəaliyyət
miqyası geniĢlənməyə baĢladı. Ġranda, Ġraqi Ərəbdə, Kürdüstanda və xüsusilə
Ru mda (Kiçik Asiyada) imami məzhəbinə sadiq olan Ģiələr, Səfəvilərin tərəfdarı
kimi çıxıĢ edən dərviĢlər silaha s arıldılar və ġeyx Ġs mayıl Səfəv i baĢda olmaq la
siyasi məqsədlər naminə mübarizəyə baĢladılar.
Əgər ġey x Heydər yalnız A zərbaycan vilayətlərin i birləĢdirmək məqsədilə
çıxıĢ edirdisə, ġey x Ġsmay ıl öz tərəfdarların ın kö məyinə arxalanır, daha geniĢ
məqsəd güdürdü. O, Azərbaycan vilayətlərin i birləĢdirmək və babası Uzun
Həsənin torpaqların ı əhatə edən Ģiə məzhəbli böyük bir dövlət yaratmaq fıkrində
idi. Bu məqsədin gerçəkləĢ məsi üçün artıq əlveriĢli Ģərait yaranmıĢdı. QızılbaĢ
hərəkatı geniĢ vüsət almıĢdı və bu hərəkatla yalnız Ağqoyunlu hakimləri və
ġirvanĢahlar deyil, habelə Os manlı sultanları, Misir məmlükləri, Tey muri
hökmdarları da hesablaĢmalı oldular.
Azərbaycanın Ģimal hissəsində də (xüsusilə TalıĢda, Qaradağda və
Muğanda) bu hərəkatın xey li tərəfdarı vard ı.
Ağqoyunlu dövlətinin tənəzzü lü XV əsrin sonunda onun ərazisində
feodal pərakəndəliy inə, yerli hakimlərin müstəqillik iddiası ilə çıxıĢ etməsinə
səbəb oldu. Salnaməçilər belə iddiaçılardan 12 hakimin adın ı çəkirlər: 1)
Azərbaycanda Ġsmayıl Səfəvi; 2) Ġraq i Əcəmdə və Farsda Sultan Murad; 3)
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Yəzddə Murad bəy Bayandur; 4) Əbərkuhda Rəis Məhəmməd Kərrə; 5)
Səmnan, Xar və Firu zkuhda Hüseyn Kiya Çəlavi; 6) Ġraqi Ərəbdə Barik bəy
Pörnak; 7) Diyarbəkirdə Qasım bəy; 8) KaĢanda Qazi Məhəmməd və müttəfıqi
Cəlaləddin Məsud; 9) Kirmanda Əbülfət bəy Bayandur; 10) Xorasanda Sultan
Hüseyn Mirzə;11) Qəndəharda Əmir Zünnun; 12) Bəlxdə Bədi əz-Zəman.
Azərbaycan Səfəvilər dövlətini n yaranması. XV əsrin sonunda
Azərbaycanın Ģəhər və kəndlərində məhsuldar qüvvələrin inkiĢa fına əngəl olan
feodal dağınıqlığı mövcud idi.
Ağqoyunlu dövləti ərazisində iri torpaq mü lkiyyətinin -soyurqalın
geniĢlənməsi mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsinə, Ģah xəzinəsinə daxil olan
gəlirlərin azalmasına gətirib çıxard ı, çünki soyurqal sahibləri vergilərdən azad olub,
həm də soyurqal ərazisində inzibati-məhkəmə imtiyazından istifadə edirdilər.
Soyurqal sahibləri əslində dövlətin mərkəzləĢdirilməsi üçün təhlükə təĢkil edirdilər.
Beləliklə, dövlətin nəzarət etdiyi torpaq fondu xeyli azalırd ı. To rpaqların feodal və
iri torpaq sahibkarlarının əlində cəmləĢməsi prosesi davam edir və feodal
separatizmi güclənirdi.
Dövlət torpaqlarının və buna uyğun olaraq xəzinəyə daxil olan vergilərin
kəskin surətdə azalması Ağqoyunlu dövlətində mərkəzi hakimiyyətin iqtisadi
əsasını sarsıtmıĢdı.
XV əsrin sonunda Ģəhərlilərin və kəndlilərin vəziyyəti ağırlaĢ mıĢdı. Kənd
təsərrüfatında məhsuldarlığın aĢağı düĢməsi, tez-tez baĢ verən taun epidemiyası
kəndlilərin kortəbii çıxıĢlara çevrilmiĢ narazılığ ının art masına səbəb oldu.
Azərbaycanda Ģəhər əhalisin in (xüsusilə tacirlərin və sənətkarların) vəziyyəti
də ağır idi. Hələ monqol iĢğalı dövründə tətbiq edilmiĢ və Ģəhərlilərin əsas vergisi
olan tamğanın məb ləğinin qəti müəyyənləĢdirilməməsi Ģəhər iqtisadiyyatının
güclənməsinə mane olur, istehsalın inkiĢafını ləngidirdi. Feodal müharibələri
zaman ı Ģəhər bazarları bağlanılır, ərzağ ın qiy məti artırılır, Ģəhərlərdən fövqəladə
vergilər alın ırdı ki, bu da aclar və yo xsullar kütləsinin sayını artırırdı.
Uzun Həsən və onun varisləri dövründə aqrar sahədə islahat təĢəbbüsünün
uğursuzluğu, feodal istismarının daha da güclən məsi əhalinin narazılığ ını son həddə
çatdırdı. Bu isə öz əksini Ģiəliyin geniĢ yayılmasında tapdı.
Azərbaycanda bir çox ictimai təbəqələr ö lkən i böhran vəziyyətindən
çıxarmaq, vergi sistemində qayda yaratmaq, feodal müharibələrinə son qoymağa
qabil olan güclü, yeni, vahid dövlət qurmaq ideyasına tərəfdar id ilər.
Avropa və Asiyada Osmanlı iĢğalları hər iki q itənin qarĢılıqlı iqt isadi
əlaqələrinə ağır zərbə vurdu. Osmanlı sultanlarının gömrük siyasəti Azərbaycanın
iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir göstərdi və xüsusilə Venesiyanın vasitəçiliy i
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sayəsində Avropa ilə ipəkçilik bölgələrin in qızğın ticarətini ləngitdi. Bu vəziyyət
ipək ticarət i hesabına yaĢayan tacirlərin, habelə öz məhsullarının satıĢ bazarında
məhru m olmuĢ to xucu-sənətkarların müflisləĢməsinə gətirib çıxardı.
Azərbaycan Osmanlı iĢğalı təhlükəsi qarĢısında qaldı. Məhz Osman lı
imperiyası tərəfindən, qərbdən gözlənilən təhlükə ö lkən in müdafıə et məyə qabil
olan güclü dövlətin yaradılmasın ı zərurətə çevirmiĢdi. Xarici siyasi amil
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaradılması prosesini xeyli sürətləndird i. Ġqtisadi
baxımdan daha ço x inkiĢaf et miĢ Cənubi Azərbaycan vilayətləri yeni dövlə tin
mərkəzi o ldu.
1499-cu ilin avqustunda Ərdəbil Ģeyxlərin in varisi hesab olunan, Lahicanda
yerli hakimin sarayında gizlədilmiĢ gənc Ġsmayıl və onun tərəfdarları çıxıĢ et mək
üçün əlveriĢli məqamın yetiĢdiyini anlad ılar. ġey x Heydərin oğlu çox gənc id i və
atasının silahdaĢlarının, yaxın tərəfdarlarının məsləhətinə əməl ed irdi. Onun əsas
tərbiyəçisi və qəyyumu Hüseyn bəy Lələ olmuĢdur. Əbdüləli bəy Dədə (Dədə bəy
TalıĢ), Xad im bəy Xəlifə (Xülafə bəy), Ġlyas bəy Ayqutoğlu (Xın ıslı), Qarap iri bəy
Qacar, Rüstəm bəy və Bayram bəy (hər ikisi Qaramanlı tayfasından idi) onu
müĢayiət edird ilər.
XV əsrin sonlarında q ızılbaĢların vəzifəsi "Səfəviyyə" təriqətinin müridlərin i
qısa müddət ərzində öz bayraqları altında toplamaq idi. Onlar Deyləmdən keçərək
Taro ma yetiĢdilər. Bu müddət ərzində ġamlı və Ru mlu tayfalarından olan dəstələr
onlara qoĢuldular. QızılbaĢların sayı 1500 nəfərə çatdı. Ġsmayıl Taro mdan Xal -xala,
sonra isə Ərdəbilə hərəkət etdi. Lakin yerli Ağqoyunlu hakimləri Ġs mayıla
Ərdəbildə qıĢlamağa imkan vermədilər. Ġs mayıl Ģəhəri tərk et məli o ldu. Ġsmayılın
dəstəsi Ģimala hərəkət edərək (1499-cu ilin sonu - 1500-cü ilin baĢlanğıcı) Astara
bölgəsindəki Ərcüvana gəldi. Burada Ağqoyunlu Əlvəndin və ġirvanĢah Fərrux
Yəsarın casusları Ġs mayılı məhv et məyə cəhd göstərdilər. Lakin qızılbaĢ
rəhbərlərinin sayıqlığ ı sayəsində bu qəsdlər baĢ tutmadı. Salnamədə deyilir ki, bu
ilin qıĢı ço x sərt idi. Soyuğun Ģiddətindən quĢlar uça bilməyərək yerə düĢürdülər.
Ġsmayıl müridlərinə qardan böyük qala tikdirdi, oraya adamlar qoyaraq hərbi
məĢqlər keçird i.
QızılbaĢ rəhbərləri Kiçik Asiyanın Ağqoyunlu hakimiyyəti altında olan
Ərzincana Göyçə gölü yolu ilə getməy i qərara aldılar. YürüĢə hazırlaĢ maq çağırıĢı
ilə qabaqcadan tərəfdarlara müraciət cdilmiĢdi. Dəstə Göyçə gölünün cənub
sahilinə yola düĢdü. Burada Qaraqoyunlu CahanĢahın nəvələrindən biri olan Sultan
Hüseyn Barani Ġsmay ılı aldadaraq məhv etməyə cəhd göstərdi. Lakin qızılbaĢ
rəhbərləri öz Ģeyxlərini onun yanına buraxmad ılar və Çu xursəd (Ġrəvan vilayəti)
istiqamət ində hərəkət etdilər. Mənbələrdə bu zaman Ġsmay ılın qoĢununda
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qaradağlıların, talıĢların, ərəĢlilərin, habelə zülqədərlilərin dəstələrinin olduğu qeyd
edilir.
ġoragöl bölgəsində Doqquz Ulam adlı yerdə Qaraca Ġlyas Bayburdlu Kiçik
Asiyadan olan qızılbaĢ dəstəsi ilə Ġs mayıla qoĢuldu. Ġsmayılın dəstəsi qızılbaĢ
Ustaclı tayfasının yaĢadığı məntəqəyə, Arazın mənbəyinə, M ingöl yaylağına çatdı.
Ġsmayıl həmin tayfa ilə birlikdə Tərcan bölgəsindəki Sarıqaya yaylağına getdi.
Ġsmayılı müĢayiət edənlər qərbə doğru yeriyərək Ərzincana y etiĢdilər. Burada
1500-cü ilin ortalarından Ġsmayılın bayrağı altında ġamlı, Ustaclı, Ru mlu, Təkəli,
Zülqədər, ƏfĢar, Qacar, Varsaq adlanan qızılbaĢ tayfalarının, habelə Qaradağ
(Qaracadağ) sufilərinin 7 min lik qoĢunu toplanmıĢdı.
Ərzincanda keçirilmiĢ müĢ avirədə zərbəni Səfəvilərin əsas düĢməni olan
ġirvanĢah Fərrux Yəsara qarĢı yönəlt mək qərara alındı. QızılbaĢ Ģiələrin nəzərində
ĢirvanĢahlar ġey x Cüneydin və Heydərin ölü münün əsas səbəbkarı - "qatilləri" idi.
1500-cü ilin payızında Ġsmayıl Ərzincandan ġirvana doğru hərəkətə baĢladı.
Kür çayını keçmiĢ Ġsmayılın qoĢunu Ģəkililərin dəstəsi ilə qarĢılaĢdı və qızılbaĢlar
onları asanlıqla darmadağın etdilər. QızılbaĢların yaxın laĢması xəbəri ġamaxı
əhalisinin əksəriyyətin i Qəbələdə gizlən miĢ ĢirvanĢahın ardın ca Ģəhərdən çıxmağa
vadar etdi. Ġsmayıl heç bir müqavimət lə qarĢılaĢ madan ġamaxını ələ keçirdi və
ġamaxı yaxın lığ ındakı Gü lüstan qalasına yollandı.
Ġsmayıl 1500-cü ilin sonunda burada, qalanın ətəyində, Cəbani adlanan
yerdə döyüĢə girməyə məcbur o ldu. Fərru x Yəsarın qoĢununda təxminən 20 min
atlı və 6 min piyada vardı. Onlar sayca qızılbaĢlardan azı iki dəfə üstün olsalar da,
qızılbaĢlar mənəviyyatca möhkəm və mət in id ilər. ġey xlərinə (Ġs mayıla) allah kimi
səcdə edən müridlər ölü mə sevinclə gedirdilər, saln aməçilərin dediyinə görə, onlar
"qurban olduğum, sadağa olduğum, p irim, mürĢid im", "Allah, Allah" qıĢqıraraq
döyüĢ meydanına atılırd ılar. Bu döyüĢdə iĢtirak edən qızılbaĢ sərkərdələrindən
aĢağıdakıların adları çəkilir: Abdin bəy ġamlı, Hüseyn bəy Lələ ġaml ı, Məhəmməd
bəy Ustaclı, Əh məd bəy Sufioğlu Ustaclı, Bayram Qaramanlı, Qılınc bəy
Qaraman lı, Qaraca Ġlyas Bayburdlu (CuĢ Mirzə), Ġlyas bəy Xunuslu, SultanĢah bəy
ƏfĢar, Xəlil bəy (Möhrdar) ƏfĢar, Hüseyn bəy (Süfrəçi) ƏfĢar, Piri bəy (Pərvanəçi)
ƏfĢar, Lələ Məhəmməd Təkəli, Bəkir bəy Çakirli, Piri bəy Qacar, Salman bəy
Həzin Zülqədərli. Vu ruĢmanın əvvəlində ġirvan süvarilərin in hücumu nəticəsində
qızılbaĢların döyüĢ nizamı hər iki cinahda pozuldu. Lakin piyad ġirvan dəstələrinin
hücumu mərkəzdə duran Ġsmayılın atlıları tərəfındən qarĢılandı. Salnaməçilər xəbər
verirlər ki, Ġs mayıl hələ gənc ikən ön sıralarda vuruĢur, Ģəxsi nümunəsi ilə öz
tərəfdarların ı döyüĢ ruhunu yüksəldirdi. Bu, Ġs mayılın tarixdə məlu m olan ə qanlı

172

döyüĢlərindən biri id i. ġirvan qoĢunu darmadağın edildi, qaçmağa üz tutdu, Fərru x
Yəsar isə həlak oldu.
Ġsmayıl Bakını tutmaq üçün göndərdiyi sərkərdələrin cəhdlərinin uğursuz
olduğunu görərək, 1501-ci il yazın əvvəlində qıĢladığ Mah mudabaddan Bakıya
doğru hərəkətə baĢladı. Müasirin məlu matına görə, qızılbaĢ əmirlərinin əhatəsində
Ģəhərə yaxın laĢmı Ġsmayıl qala divarlarını, bürcləri, darvazanı gəzib nəzərdən
keçirdi Bakı qalasına hücumun böyük tələfata və çətinliklərə səbəb olacağını baĢa
düĢən qızılbaĢlar Ģəhərlilərin həyatı və əmlakın ın təhlükəsizliyinə söz verdilər,
qalanın dinc yolla təslim olun ması üçü bakılılara müraciət etdilər. Bakın ın
müdafiəsinə Fərru x Yəsarın oğlu Qazi bəyin arvadı baĢçılıq edird i. Qazi bəyin özü
isə Ģəhərdə yox id i.
Bu qadın təslim olmaq haqqında qızılbaĢ elçisinin tələb inə rəd cavabı verd i
və onun edam olunmasın ı əmr etdi. Bakı darğası Əbülfət bəy qadının yanına gəldi,
onu qızılbaĢların cavab tədbiri ilə hədələdi. Cəsarətli qadın Ģəhərin təslim
edilməsin i məsləhət görən darğanın da edam olun masına sərəncam verdi.
Bakı qalasını üç tərəfdən Xəzər dənizi, qurudan isə divar boyunca uzanan
və xarici təhlükə zamanı su ilə doldurulan dərin, enli xəndək əhatə edirdi. Bakını
xarici aləmlə əlaqələndirən üç darvaza dənizə, biri isə quruya açılırdı.
Bakılıların inadlı müqaviməti qızılbaĢ əmirlərini qalan ı hücumla almağa
məcbur etdi. QoĢunun qala xəndəklərindən asanlıqla keçə bilməsi üçün qızılbaĢlar
onları torpaq və daĢla doldurdular. AtılmıĢ lağım sayəsində qala bürclərindən biri
dağıldı, qızılbaĢlar Ģəhərə girə bildilər. ġəhərliləri məhv olmaqdan qorumaq istəyən
Bakı əyanlarının bir dəstəsi əllərində Quran Ġsmayılın hüzuruna gəldilər və Ģəhərə
aman verilməsini xah iĢ etdilər. Ġs mayıl Bakıya daxil o lmuĢ qızılbaĢlara qətl və
qarəti dayandırmaq əmrini verd i. O, Ģəhərdən qiymətli daĢlar ı, ço x zəngin qızıl
ehtiyatı olan ġirvanĢahlar xəzinəsini ələ keçirdi, ġirvanĢahların məqbərəsini
dağıdaraq Bakını tərk etdi və Gü lüstan qalasına doğru irəliləd i. Lakin burada
mühasirə uzandı. Ağqoyunlu Əlvəndin Təbrizdən böyük qüvvə ilə yola düĢməsi
barədə həyəcanlı məlu mat alındı, q ızılbaĢlar mühasirədən əl çəkməli o ldular.
Beləliklə, illik xəracı toplamaq üçün buraya qabaqcadan öz
nümayəndələrin i təyin etmiĢ qızılbaĢlar ġirvan hüdudlarını tərk etdilər.
ġirvanĢahlar dövləti ağır zərbəyə məru z qald ı, lakin aradan getmədi.
Bu zaman otuz min lik qoĢunla Naxçıvana gəlmiĢ Əlvənd Ġsmayılın Kür
çayını keçməsinə yol verməmək üçün özünün hərbi rəisini - Mah mud Qaracanı
Gəncə və Qarabağa yolladı.
QızılbaĢlar Kür çayın ı Cavad yaxınlığında müvəffəqiyyətlə keçdilər, tezliklə
Naxçıvana doğru irəlilədilər. Ġs mayıl Qara Piri bəy Qacarı (ləqəbi "Tozqoparan")
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və Ġlyas bəy Halvaçıoğlunu irəliyə yolladı. QızılbaĢların yolunu kəsmək üçün
Əlvəndin göndərmiĢ olduğu qüvvələr yolüstü Ġlyas bəy tərəfindən məhv edildi.
Əlvənd Ġsmayıla ġirvana qayıtmaq və həmin vilayətin idarəsi ilə
kifayətlən mək tələbi ilə məktub göndərdi, lakin rədd cavabı aldı. Ağqoyunlu hakimi
Naxçıvandan Ģimal-qərbə doğru hərəkət etmiĢ, döyüĢə hazırlaĢdığı ġərur dü zündə
dayanmıĢdı. Ġs mayıl Araz çayının cənub sahili boyunca irəlilədi, Naxçıvan
bölgəsində çayı keçdi və düĢmənin qarĢısına çıxd ı. Bu rada 1501 -ci ilin ortalarında
onlar arasında döyüĢ baĢ verdi. Ġsmayıl Hüseyn bəy Lələ, Əbdüləli bəy Dədə,
Xadim bəy Xülafə, Məhəmməd bəy Ustaclı, Bayram bəy Qaramanlı, Əbdi b əy
ġamlı, Qaraca Ġlyas Bayburdlu, Qarapiri bəy Qacar, Ġlyas bəy Halvaçıoğlu, Ġlyas
bəy Ayqutoğlu, Sarı Əli bəy Təkəli, Əli bəy Ru mlu (ləqəbi "Div Sultan") kimi
sərkərdələrini cinahlarda yerləĢdirmiĢdi. Öz əsgərlərin in döyüĢ qabiliyyətinə ümid
bəsləməyən Əlvənd sayca qat-qat üstünlük təĢkil edən qoĢununun döyüĢ
meydanından qaçmasına mane o lmaq üçün dəvələri bir -biri ilə zəncirlət miĢ, onları
cəbhə arxasında yerləĢdirməyi əmr etmiĢdi. Lakin bu tədbirlərin də köməyi olmadı.
Ağqoyunlu qoĢunu darmadağın edildi və vahimə içərisində qaçmağa üz qoydu. Bir
çox Ağqoyunlu sərkərdəsi, o cü mlədən Lətif bəy, Sid iqazi bəy, Musa bəy, Qaraca
Mahmud bəy öldürüldülər. Salnaməçinin verdiy i məlu mata görə, bu döyüĢdə
Ġsmayıl Ģəxsi ig idlik və böyük sərkərdəlik məharət i göstərmiĢdi. O, q ılıncı ilə bir
çoxları kimi Qarçiqay bəyi də öldürmüĢdü. Ağqoyunlular qaçmaq la xilas ola
bilmiĢdilər. Onlar arasında Ərzincana qaçmıĢ Əlvənd də var idi.
1501-ci ilin payızında Ġsmay ıl təmtəraqla Təbrizə daxil o ldu, adına xütbə
oxutduraraq sikkə zərb etdirdi və Azərbaycanın taxt-tacına yiyələndi. Beləliklə,
1501-ci il Səfəvilər dövlətin in mövcudluğunun əzəli kimi qiy mət ləndirilir.
Səfəvilər dövləti yarandığı gündən etibarən Azərbaycan torpaqlarını
(ġirvan, Qarabağ, Naxçıvan, Muğan və Qızılü zən çayına qədərki Cənubi
Azərbaycanı) əhatə et miĢdi.
Lakin siyasi vəziyyət ġah Ġsmayılın qarĢısında daha geniĢ vəzifələr qoydu.
Məğlub olmuĢ Əlvəndin qardaĢı, Fars və Ġraqi Əcəmin hakimi olan Murad
Ağqoyunlu Həmədanda böyük qoĢun topladı. 1503-cü il iyunun 21-də Həmədan
yaxınlığındakı A lma Qulağ ı adlı yerdə Ağqoyunlularla qızılbaĢlar arasında döyüĢ
baĢ verdi.
Sayca üstün olmasına baxmayaraq, Ağqoyunlu ordusu darmadağın edildi.
Fars və Ġraqi Əcəmin böyük bir hissəsi qızılbaĢların əlinə keçd i. Beləliklə,
Ağqoyunlu dövlətinə son qoyuldu.
I ġah Ġs mayıl ö zünü babası Uzun Həsənin qanuni varisi hesab edir və
dövlətini Ağqoyunlu sərhədləri daxilində bərpa et məyə can atırd ı.
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1503-cü ildə Ġs mayıl ġiraz, Ġsfahan, KaĢan və Qum Ģəhərlərini, 1504 -cü ildə
isə Yəzd i ələ keçird i. Sonra Ġs mayıl Qərbə (Kiçik Asiyaya) doğru hərəkət edərək,
1506-1507-ci illərdə Suriya sərhədlərinə çıxd ı, Uzun Həsənin vətəni olan
Diyarbəkirə yiyələndi və Bağdadla birlikdə bütün Ġraqi Ərəbi ələ keçird i (1508).
Artıq 1510-cu ildə bütün Ġran vilayətləri (Xorasan istisna olunmaqla) Səfəvilər
dövlətinə birləĢdirilmiĢdi.
I ġah Ġsmayılın daxili və xarici siyasəti. MərkəzləĢdirilmiĢ dövlət yaratmaq
Səfəvilər dövləti banisinin daxili siyasətində baĢlıca ideyalardan biri idi. Ticarət in,
sənətkarlığın dirçəldilməsi və normal iqtisadi həyatın bərpası zərurəti bunu qəti
surətdə tələb edirdi.
I ġah Ġsmay ılın ən mühü m tədbirlərindən biri din i islahatın həyata
keçirilməsi idi. 1501-ci ilin payızında, Səfəv i hakimiyyətinin, ilk günündən islamın
Ģiə təriqətinin imamilər məzhəbi (12 imam ― isnə aĢara‖) dövlət dini elan o lundu.
Mənbələrdən məlu m olu r ki, Ġs mayılın əmri ilə Ģəhər məscidində oxunan
xütbədə 12 imam xatırlan mıĢ və ilk 3 xəlifə (Əbu -bəkr, Ömər və Osman) isə açıq
Ģəkildə lənətlən miĢdi. Anonim tarixçi qeyd edir ki, Ġs mayıl tacqoyma ərəfəsindəki
gecədə əmirlərdən və Ģiə üləmalarından məsləhət istəmiĢdi. Onlar 200-300 min
əhalinin üçdə iki hissəsinin sünni və yalnız bir h issəsinin Ģiə olduğu bir Ģəhərdə
xalq həyəcanlarının mü mkünlüyünü bildird ilər, onu bu tədbirdən çəkindirməyə
cəhd etdilər. Lakin Ģiəliy i qəbul etdirmək qərarına gələn Ġsmayıl demiĢdi: "Əgər
rəiyyət bir kəlmə etiraz etsə, mən Allahın köməy ilə qılıncı ələ alıb, bir nəfəri də sağ
qoymayacağam". Ertəsi gün yerli xatib (xütbə oxuyan) Təbrizin Cü mə məscid inə
gəlmiĢ, Ġs mayılın əmri ilə minbərə çıxmıĢ və xütbə o xu mağa baĢlamıĢdı. Ġsmayıl
isə təbrizlilərin baĢı üzərinə qald ırmıĢ olduğu qılıncı ilə minbərin aĢağısında
durmuĢdu. Onun yanında dayanmıĢ silahdaĢları baĢ verə biləcək müqaviməti
yatırmağa hazır id i.
Dövriyyəyə Ģiəlik simvolları olan pullar buraxıldı. Pul islahatı imami
Ģiəliy in təbliğ i və onun dövlətdə hökmran mövqeyinin möhkəmləndiriləsi
məqsədinə də xid mət edird i.
Lakin A zərbaycan və ġərqi Anadoludan kənarda Ģiəliy i tətbiq et mək çət in
idi. Sünniliyin hökmran olduğu Ġran vilayətlərinə qızılbaĢların irəliləməsi
nəticəsində üləmalar, əyanlar və Ģəhərlilər arasında Ģiəliyə qarĢı müqavimət artdı.
QızılbaĢlar yeni dövlətə, yeni məzhəbə qarĢı Ġsfahan, ġiraz, Kazərun və Yəzd
Ģəhərlərindəki mü xalifət lə hesablaĢmağa məcbur oldular.
Səfəvilər sünnilərə ġirvanĢahların, Ağqoyunlu sülaləsinin müdafiəçiləri və
yaxud xarici siyasi düĢmənlərinin - Os manlı imperiyasının, ġeybanilər dövlətin in
tərəfdarları kimi yanaĢırdılar. Məcburi Ģəkildə həyata keçirilmiĢ Ģiə islahatının ço x
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böyük maddi əhəmiyyəti də var idi. Çünki Ģiəliy i qəbul et məkdən imt ina et miĢ
feodal əyanları və sünni ruhanilərin əmlakını müsadirə üçün Səfəvilər "qanuni
hüquq" almıĢdılar. Hakim təriqətə çevrilmiĢ Ģiəlik sonralar mü xalifətçi cərəyan
kimi öz ro lunu itirməyə baĢladı.
ġah yalnız dünyəvi hökmdar deyildi. O, həmçin in bütün müsəlman Ģiələrin
dini baĢçısı və "dinin himayəçisi" hesab olunurdu. "Səfəviyyə" təriqətinin mürĢidi,
rəhbəri olan I ġah Ġs mayılın müridləri qızılbaĢ əyanları və sıravi əsgərlər id i. Buna
görə də Ģahın sıravi qızılbaĢlarla, xalqla əlaqəsi daha sıx və möhkəm idi. I ġah
Ġsmayıl ö zünün siyasi düĢmənlərinə - sünnilərə qarĢı münasibətdə barıĢmaz idi,
lakin xristian əhalin i h imayə edir və onlara to xun murdu. Bu, Avropa dövlətləri ilə
yaxınlaĢ mağa çalıĢan Səfəvilərin gerçək siyasi marağ ından irəli gəlirdi.
ġah Ġsmayılın daxili siyasəti haqqında məlu matımız ço x azdır. Döv lət
aparatına irəli çəkdiyi məmu rlar, sərkərdələr və b. onu dövrünün bacarıqlı dövlət
və siyasi xadimi kimi səciyyələndirirlər. QızılbaĢ əyanlarının bir hissəsi lap
əvvəldən separatçılığa mey il göstərir, mərkəzi hakimiyyətlə az hesablaĢırdılar.
Lakin ġah Ġs mayıl belələrinə qarĢı sərt davranır, hətta özünün ən yaxın
silahdaĢlarına belə gü zəĢtə getmirdi. QızılbaĢ əyanlarının yerlərd ə möhkəmlənə
bilməməsi üçün onların yaĢadığı ərazilər tez-tez dəyiĢirdi. Məsələn, ġah Ġs mayıl
lələsi Hüseyn bəy ġamlın ı "bəzi təqsirləri" üzündən əmir ül -ü məra vəzifəsindən
azad edir və həmin vəzifəyə Məhəmməd bəy Ustaclın ı təyin edir. Maraq lıd ır ki,
yeni vəzifə ilə bərabər Məhəmməd bəy Hüseyn bəyin "ölkəsini" və "mü lazimlərini" də aldı. BaĢqa misal: Əbdül bəy Dədə qorçibaĢı vəzifəsindən azad edildi və
onun "ölkəsi" (Qəzvin, Sovucbulaq, Rey və Xar) Zeynal xan ġamlıya verild i.
Ġsmayılın daxili siyasətində mərkəzi hakimiyyətin ict imai dayağının
geniĢlənməsi cəhdi müĢahidə edilir. QızılbaĢ əyanları ilə yanaĢı dövlət idarəsinə
oturaq Ģəhər əhalisinin nümayəndələri də cəlb edilməyə baĢlayır. ġəmsəddin
Zəkəriyyə Təbrizinin vəzir vəzifəsinə təyin edilməsi (1501) b una parlaq misald ır.
ġah ona Ģərəf əlaməti o laraq "Azərbaycanın açarı" titulunu vermiĢdi. ġahın vəkili
vəzifəsini Hüseyn bəy Lələdən sonra Nəcməddin Məsud Gilani, Yar Əh məd
Əbdülbaği Yəzdi, MirzəĢah Hüseyn Ġsfahani və Xacə Cəlaləddin Məhəmməd
Təbrizi tutmuĢdular. Adı çəkilənlər Ģəhər əyanlarına məxsus idi.
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin Osmanlı Türkiyəsi və Orta Asiyadakı
ġeybanilər dövləti ilə qarĢılıq lı əlaqələri Ģiə-sünni düĢmənçiliyi ilə səciyyəvi idi.
Ağqoyunlu əmirlərin i "üsyankar qızılbaĢ tayfaların a" qarĢı mübarizəyə təhrik
edən və hətta birbaĢa hərbi yardım göstərən II Sultan Bayazid Səfəvilərlə ü z-ü zə
toqquĢmadan
çəkinirdi. O, Osman lı dövləti ərazisində Ərdəbil təriqəti
mürid lərinin (Kiçik Asiya qızılbaĢların ın) çıxıĢından ehtiyat edirdi.
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I ġah Ġsmayılın Ġran feodallarına qarĢı mübarizəyə giriĢ məsindən istifadə
edən ġeybani xan 1507-1508-ci illərdə Teymurilər sülaləsinə son qoydu, Xorasanı
tutdu, 1509-cu ildə isə Kirmana viranedici yürüĢlər etdi. Bu zaman I ġah Ġsmayılın
ġirvan səfərində olması özbəklərin maneəsiz geri qayıt masına imkan vermiĢdi.
Ġsmayıl ġeybani hökmdarına iki dəfə elçi göndərdi, onu yürüĢləri dayandırmağa
çağırdı. ġeybani xan ġah Ġsmayıla cavab məktubunda həyasızcasına tələb edirdi ki,
o, özbək hökmdarın ın adını məscidlərdəki xütbələrə və kəsilən sikkələrin üzərinə
əlavə etməlidir. ġeybani xan yazırdı ki, dərviĢlər və onların övladları dövlət idarəsi
ilə deyil, ibadətlə məĢğul olmalıdırlar. I ġah Ġsmayıl cavab məktubunda qeyd
edirdi ki, o, MəĢhəddəki səkkizinci Ġmam Rza məqbərəsin i bir "dərviĢ" kimi
ziyarət et mək niyyətindədir və bunun üçün Xorasana qoĢunla gələcəkd ir.
1510-cu ildə ġah Ġsmayıl Xorasana qoĢun çəkdi. QızılbaĢların
yaxınlaĢ masından xəbər tutan ġeybani xan Heratdan Mərvə qoĢun toplamağa getdi.
ġah Ġsmayıl Mərv qalasın ı mühasirəyə aldı. ġeybani xanı qaladan çıxarmaq üçün
Ġsmayıl hərbi h iylə iĢlətdi. QızılbaĢlar qaladan çəkilib Ģəhərin 3 fərsəxliy ində (10
km) yerləĢdilər. Eyni zamanda Ġsmayıl sərkərdəsi Əmir xan Mosulluya bir dəstə ilə
qalanın yanında durmağı və ġeybani xan qaladan çıxanda "qaçmağa üz qoymağı"
tapĢırdı. ġeybani xan ġah Ġs mayılın A zərbaycana qayıtdığını zənn edərək Mərvdən
çıxd ı və Əmir xanın dəstəsini təqib etməyə baĢladı. Beləliklə, nisbətən kiçik
qüvvəyə malik ġeybani xan Ġsmay ılın əsas qoĢunu ilə 1510 -cu il dekabrın 2-də
döyüĢə girməyə məcbur oldu. Nəticədə özbək qoĢunu dannadağın edildi, ġeybani
xan isə həlak o ldu. Salnaməçinin verdiy i xəbərə görə, bu qanlı döyüĢdə özbəklərin
itkisi 10 minə çatırdı. Mərv qələbəsi A mudəryaya qədər bütün Xorasanı Ġsmayılın
hakimiyyəti altına saldı.
Ağqoyunlu dövlətinin aradan çıxmasına əmin olan II Sultan Bayazid ġah
Ġsmayıl dövlətini rəsmi surətdə tanımağa məcbur olmuĢ və bu münasibətlə 1504 -cü
ildə ö z elçisin i onun yanına göndərmiĢdi. Elçi təntənəli Ģəkildə qəbul olunmuĢ ,
Ġsmayıl məktubunda Bayazidə "ata" deyərək müraciət et miĢdi. Səfəv ilər bilirdilər
ki, yaln ız ö z qüvvələri ilə Osmanlı müdaxiləsinin qarĢısını almaq onlar üçün çətin
olacaqdır. Buna görə də I ġah Ġsmayıl bir sıra Avropa ölkələri ilə (xüsusilə bunda
daha çox marağ ı olan Venesiya ilə) hərb i ittifaq yaratmaq sahəsində ciddi səy
göstərməyə baĢladı.
I Sultan Səlimin Os manlı taxt -tacına gəlməsi ilə Səfəvi-Os manlı
münasibətləri düĢmənçilik xarakteri aldı. A zərbaycan Səfəvilər dövlətinə qarĢı
hərbi əməliyyata baĢlamazdan qabaq Sultan, Səlim Macarıstan və Venesiya ilə
müqavilə bağladı, öncədən ġeybanilər tərəfindən yardım vədini ald ı. Sünni
üləmaları tərəfindən qızılbaĢlara qarĢı bütün müsəlman -sünnilərin müqəddəs
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vəzifəsi olan cihad elan olundu. Belə ki, Osman lı feodalları üçün "kafır"
adlandırılan Ģiələri öldürməyə və onların əmlakını qarət et məyə "qanuni" əsas
yarandı. I Səlim Ərdəbil təriqətinin tərəfdarları olan Kiçik Asiya Ģiələrini
qabaqcadan kütləvi Ģəkildə amansızcasına qırdırd ı və arxadan təhlükəsizliy i təmin
etdi (tam olmayan məlu mata görə, 40 minə qədər adam öldürülmüĢdü).
Yü rüĢə baĢlayan Osmanlı ordusu say etibarilə ġah Ġs mayılın qoĢunundan
çox id i. Buna görə də Ġs mayıl ilk mərhələdə düĢmənlə açıq döyüĢdən çəkindi. Onun
göstəriĢi ilə qızılbaĢ sərkərdələri geri çəkildilər, əhalin i köçürdülər, ərzaq və yem
ehtiyatlarını məhv etdilər, su mənbələrin i yararsız hala saldılar. Ġsmay ıl
"yandırılmıĢ torpaq" taktikası ilə Osmanlı ordusunu viran qalmıĢ əraziyə cəlb
etməyə, onları qarĢıdakı q ıĢda çətin vəziyyətə salmağa çalıĢırdı. Lakin bu taktika
özünü qismən doğruldurdu. I Sultan Səlim Osman lı əsgərlərini Ģərqə doğru hərəkətə
məcbur et mək üçün kütləv i edamlardan çəkin mird i.
Əsas döyüĢ 1514-cü il avqustun 23-də Maku Ģəhəri yaxın lığ ındakı Çald ıran
düzündə baĢ verdi. Osmanlı və qızılbaĢ mənbələri qərəzli Ģəkildə öz qüvvələrini
azalt mıĢ, qarĢı tərəfın sayını artırmıĢdır. Ġdris Bidlisinin verd iyi ən dolğun
məlu mata görə, Os manlı ordusunda 100 min, qızılbaĢlarda isə 40 min nəfər
döyüĢçü olmuĢdur. Sultan Səlim yaln ız ordusunun sayına görə deyil, həm də
Avropa tipli hərbi təĢkilatı ilə də Ġsmayıldan üstün idi, osmanlıların sərəncamında
qızılbaĢlarda olmayan böyük top xana vardı. Yen içərlərin və topların atəĢi
qarĢısında Ġsmayılın əsas qüvvəsini təĢkil edən qızılbaĢ süvariləri aciz qaldılar.
Məhz bu amil döyüĢü Sultan Səlimin xeyrinə həll etdi. Salnaməçilərin xəbər
verdiyinə görə, bu döyüĢdə ġah Ġsmayıl və qızılbaĢlar böyük hünər və qəhrəmanlıq
nümunələri göstərdilər. DöyüĢün qızğın çağında ġah Ġsmayıl Osman lı ordusunda
özünün bahadır gücü və igidliyi ilə məĢhur olan Əli bəy Malqucoğlu ilə üz-ü zə
gəldi. ġah Ġsmayıl qılıncla onun baĢına elə bir zərbə endirdi ki, "baĢ dəbilqə ilə
birlikdə iki h issəyə parçalandı, Ģahın qılıncı isə onun sinəsini dəldi". VuruĢ manın ən
faciəli anında, top mərmiləri ġah Ġs mayılın döyüĢçülərini məhv etdiyi bir vaxtda
bəzi q ızılbaĢ sərkərdələri meydanı özbaĢına tərk etdilər. Lakin ġah Ġs mayıl geri
çəkilməd i və döyüĢçülərini topların üzərinə hücuma apardı. O, q ılıncı ilə bir-b irinə
zəncirlən miĢ topların arasından özünə yol açdı, lakin dəvələrin və qatırların "divarı"
qarĢısında dayanmağa məcbur o ldu. Çiynindən və əlindən yaralan mıĢ Ġs mayıl atın ın
müvazinətin i itirməsi nəticəsində atla b irlikdə yerə sərild i. Os manlı əsgərləri ona
tərəf atıldılar, lakin ġah Ġsmay ıl, Sultan Əli Mirzə tərəfindən xilas edildi. Su ltan Əli
Mirzə ġah Ġs mayıla həm zahirən, həm də geyimi ilə ço x o xĢayırd ı. O, " mənəm ġah
Ġsmayıl" qıĢqıraraq əsgərləri öz arxasınca apara bildi. Beləliklə, ġah Ġsmayıl 300
nəfər qızılbaĢla mərəkədən çıxıb geri çəkildi.
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Çaldıran döyüĢündə tərəflərin it kiləri haqqında məlu mat ziddiyyətlidir.
Salnaməçi Bicənin məlu matına görə, vuruĢmada 3 min Os manlı əsgəri və 2 min
qızılbaĢ öldürülmüĢdür, lakin bu, Ģübhəsiz, azald ılmıĢ rəqəmlərd ir. Səfəv ilər
özlərin in bir sıra istedadlı sərkərdələrini - Məhəmməd bəy Ustaclını, Hüseyn bəy
Lələni, Xad im bəy Xülafən i, San Pirə Ustaclını it ird ilər. Os manlı sərkərdələrindən
Ru meliya bəylərbəyi Həsən paĢa, Üveys bəy, Malquçoğlu, Süleyman bəy və b.
həlak o ldular. Sultan Səlimin ə mri ilə əsir düĢmüĢ qızılbaĢlar amansızcasına qətl
edildilər. Su ltan Səlim M isir sultanına, özbək Ubeydulla xana, Krım xanına qələbə
münasibətilə fəthnamələr göndərdi.
Sentyabrın 6-da Sultan Səlim Səfəvilər dövlətinin paytaxtı Təbrizə daxil
oldu, lakin bir həftədən sonra geri döndü. QıĢın yaxın laĢması, ərzaq qıtlığı və ən
nəhayət, qızılbaĢ döyüĢçülərinin vətən torpağı uğrunda misilsiz ig idliyi Sultan
Səlimi Azərbaycandan tezliklə çıxmağa vadar etdi. Bundan əlavə, əsgərlər arasında
Ģiə tərəfdarları da az deyild i və onlar Sultan Səlimə qarĢı hətta sui-qəsdə də cəhd
göstərdilər. Su ltan Səlim geri dönərkən, bir neçə min mah ir Təbriz sənətkarını
ailəliklə əsir alıb Türkiyəyə apardı. QızılbaĢ əyanlarının evləri və əmlakı qarət
edildi.
Çaldırandan sonra ġah Ġsmayıl Sultan Səlimlə sülh münasibətləri
yaratmağa cəhd göstərdi. Lakin onun Səlimin ardınca göndərdiyi qızılbaĢ səfirləri
Nurəddin Əbdülvahab, Qazi Ġsa və ġükrulla Muğani həbsə atıldılar. ġah Ġsmayılın
məktubunu gətirən Kəmaləddin Hüseyn bəy və Bəhram ağanın elçiliyi də cavabsız
qaldı. Su ltan Səlimin mövqeyi barıĢ maz id i. Bəzi məlu mata görə o, yeni yürüĢə
hazırlaĢırdı.
Çaldıran məğlubiyyəti Ġsmay ılın hərbi-siyasi nüfuzuna ciddi zərbə vurdu,
bu uğursuzluq onun Kiçik Asiya qızılbaĢlarından özünün müttəfiqi kimi istifadə
cəhdinin puç olduğunu göstərdi.
Osmanlı sultanının təcavüzkar siyasəti ilə ü zləĢən ġah Ġsmayıl Cənubi
Qafqazda öz siyasətini fəallaĢdırdı. Onun Cənubi Qafqaza müdaxiləsi bu
istiqamətdə Os manlı ekspansiyasını dəf etmək üçün öz mövqelərini
möhkəmləndirmək cəhdi ilə bağlı idi. Öz aralarında mübarizə aparan gürcü
çarlarının yardım məqsədilə ona müraciət i müdaxilə üçün bəhanə oldu. QızılbaĢ
Əmiri Div Su ltan Ru mlu Gürcüstana üç dəfə (1516, 1517 və 1521-ci illər) yürüĢ
etmiĢdi. Sonuncu yürüĢ Kaxeti çarı Levanın basqını nəticəsində ġəki hakimi Həsən
bəyin Ġsmayıla kö mək üçün mü raciəti ilə əlaqədardır. 1521-ci ildə Naxçıvana,
Ġsmayılın yanına gəlmiĢ gürcü çarları (Levan, Kvarkvare, Dav id və Manuçar)
ondan asılılığ ı qəbul etdilər. 1519-cu ildə ġəki hakimi Həsən bəy də qərb qonĢuları
ilə mübarizədə yard ımına arxalandığ ı Ġs mayıldan asılılığ ı qəbul et miĢdi.
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1501-ci ildə qızılbaĢlar ġirvanı tərk etdikdən sonra burada onların
nümayəndəsi saxlan ılmıĢdı. Ġs mayılın ən nüfuzlu silahdaĢlarından biri olan Hüseyn
bəy Lələ ġamlı Səfəvilərin ġirvan caniĢini təyin olun muĢdu. O isə öz yerinə
Ģirvanhları təqib edən zaman Fərru x Yəsara çataraq onu atdan vurub yerə salmıĢ və
baĢını Ġsmay ıla gətirmiĢ xid mətçisi ("cilovdar") ġahgəldi ağanı qoymuĢdu. Həmin
vaxtdan etibarən ġahgəldi ağa ġirvanĢah sarayında qalaraq Təbrizə "bac" və
"xəracın" vaxt ında göndərilməsinə nəzarət edird i. Lakin hakimiyyətini
möhkəmləndirmiĢ ġirvanĢah ġeyxĢah vassal asılılığından azad olmağı qərara aldı
və bacın ödənilməsini dayandırdı.
I Ġs mayılın sarayında sığınacaq tapmıĢ Su ltan Mahmud ġirvanĢah taxtını
özünə qaytarmaq üçün ondan hərbi yardım istəmiĢdi.
Sultan Mahmudu müdafıə et mək qərarına gəlmiĢ Ġs mayıl onunla birlikdə
qorçibaĢı Əbdül bəy Dədəni qoĢunla ġirvan üzərinə göndərdi. Bu yardım
müqabilində Su ltan Mahmud ġah Ġsmayıldan vassal asılılığını qəbul etmiĢ və onun
adına sikkə kəsdirmiĢdi.
Sultan Mahmud q ızılbaĢ qoĢunu ilə Gü lüstan qalasında ġeyxĢahı mühasirəyə
aldı. Qalanın mühasirəsi üç ay davam etdi. Mühasirədə qalanların vəziyyəti ü midsiz
olmuĢdu. Lakin gözlənilməz hadisə baĢ verdi: Su ltan Mahmud yatağında öz
xid mətçisi tərəfındən öldürüldü, onun baĢı isə ġeyxĢaha çatdırıldı. Bundan ruhlanan
Ģirvanlılar gecə basqınları təĢkil edərək özlərini it irmiĢ qızılbaĢları darmadağm
etdilər. Onların ço xu qaçmaq la xilas oldu, bir hissəsi isə əsir düĢdü. ġeyxĢah
adamlarını Ġsmay ılın yanına göndərərək ö z sədaqətini təsdiq etdi və Ġsmay ıldan
"ġirvanın idarəsinin ona bəxĢiĢ edilməsinə" nail o ldu. O, b ir neçə ildən sonra ġirvan
qalalarının və qoĢunun gücünə arxalanaraq Səfəv i asılılığından yenidən azad
olmağa cəhd etmiĢ, bacın ödənilməsini dayandırmıĢdı. Bu vəziyyət 1509-cu ilin
qıĢında qızılbaĢların ġirvana yeni yürüĢünə səbəb oldu. YürüĢə Ġsmayıl özü
rəhbərlik ed ird i. QızılbaĢ qoĢunu Cavad yaxınlığ ında Kür çayın ı keçərək ġirvana
daxil oldu. Ġsmayılın üstün qüvvələri ilə toqquĢmadan çəkinən ġey xĢah Buğurd
qalasında gizləndi. QoĢunun bir hissəsini ġamaxıya göndərmiĢ Ġs mayıl Bakıya
doğru hərəkət etdi. Bakı və ġabran ın qalabəyləri Ģəhər qapılarının açarlarını Səfəvi
Ģahına təqdim etdilər. ġirvanın d igər qalabəyləri də hədiyyələrlə Ġsmayılın hüzuruna
gəldilər. Dərbənd rəisləri Yarəh məd və Ağa Məhəmməd bəy nəinki Ģahın yanına
gəldilər, hətta ənənəvi "peĢkəĢ" də göndərmədilər. QızılbaĢlar Dərbəndə hərəkət
edərək onu mühasirəyə aldılar. BeĢ gün ərzində qala divarları alt ından 12 lağım
atıldı. ġəhərin müdafıəçiləri silah ı yerə qoy mağa məcbur oldular.
Çaldırandan sonra Ġsmayıl ġirvanĢahlarla sülh münasibətlərinə mey il edird i.
Dostcasına səfir mübadiləsi nəticəsində ġah Ġs mayılın qızı Pərixan xan ımla
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ġey xĢahın oğlu Xəlil niĢanlandılar. Bu münasibətlər sonralar da müsbət istiqamətdə
inkiĢaf etdi.
I ġah Təhmasi b dövründə Səfəvilər dövlətinin vəziyyəti. 1524-cü il
may ın 23-də I ġah Ġsmayıhn qəflətən ölümündən sonra hakimiyyətə qızılbaĢ ta yfa
əyanlarının əlində oyuncağa çevrilən on yaĢlı oğlu Təh masib gəldi. QızılbaĢ
əmirləri torpaq mü lklərini yenidən bölüĢdürmək, yüksək və gəlirli dövlət
vəzifələrinə sahib olmaq uğrunda mübarizəyə cəlb olundular. AzyaĢlı Ģahın vəkili
(regenti) və tərbiyəçisi (lələsi) Div Su ltan Ru mlu oldu. O, Ustaclı tayfasından olan
əmirləri yüksək vəzifələrdən uzaqlaĢdırmıĢ, onları Çu xursəd (Ġrəvan vilayəti)
mü lklərin i öz torpaqlarına qatmıĢdı. Köpək Su ltan və Abdulla xan kimi Ustaclı
əmirləri Div Su ltana qarĢı çıxd ılar. 1527-ci ilin iyununda Naxçıvanda, Arpaçay
yaxınlığında döyüĢ baĢ verdi. Bu döyüĢdə Ustaclı tayfası məğlub edildi və Köpək
Sultan həlak oldu. Vəkalət vəzifəsi Div Sultanın və Təkəl tayfasının baĢçısı Çuxa
Sultanın əlinə keçdi. Lakin tezliklə onlar da ö z aralarında vuruĢmalı oldular. Çu xa
Sultanın təhriki ilə Div Su ltan öldürüldü.
Dövlət iĢlərinə rəhbərlik Çu xa Su ltan baĢda olmaqla Təkəli tayfasının əlinə
keçdi. Hadisələrin müasiri yazır: "O, əksər vilayətləri Təkəli tayfasından olan
qohumlarının arasında bölüĢdürmüĢ, onların hər birini xan tituluna və sultan
rütbəsinə qədər yüksəltmiĢdi".
Təkəli tayfasının hökmranlığı 1527-1531-ci illərdə (Çu xa Su ltanın ġamlı
tayfasının baĢçısı Hüseyn xan tərəfındən öldürülməsinə qədər) davam etdi. Təkəlilər
Ģahın vəkili vəzifəsini əllərində saxlamağa cəhd göstərərək Çu xa Sultanın oğlu
ġahqubadın namizədliyin i irəli sürdülər. Digər qızılbaĢ tayfalarının (Ustaclı, Ru mlu,
Zülqədər və ƏfĢar) əmirləri buna qarĢı çıxd ılar. On lar arasında Həmədan
yaxınlığında döyüĢ baĢlandı. Təkəlilər darmadağın edild ilər.Lakin onlar 1531-ci ildə
hakimiyyəti ö zlərinə qaytarmaq üçün yeni bir cəhd etdilər. Müqavimətlə qarĢılaĢmıĢ
Təbriz hakimi Üləma bəy Təkəli üsyan qaldıraraq paytaxtı talan etdi və öz
tayfasının bir hissəsi ilə Tü rkiyəyə qaçdı, sonralar isə Sultan Süley man ın
Azərbaycan yürüĢlərində fəal iĢtirak etdi. Hüseyn xan ġamlı da öz sələfi kimi
tayfasının qayğısına qalmıĢ, ən yaxĢı torpaqları ġamlı əmirləri arasında
bölüĢdürmüĢdü. Feodal qrupları arasında hakimiyyət və torpaq uğrunda mübarizə
Səfəvilər dövlət ini xeyli zəiflətdi.
I ġah Ġs mayılın ölü mündən sonra qızılbaĢ tayfa əmirlərinin dövləti bürü müĢ
özbaĢınalıq dövrü on ilə qədər davam et miĢdi.
Artıq iyirmi yaĢına çatmıĢ I ġah Təh masib qızılbaĢ əmirlərin in sıxıntılı
himayəsindən çıxmağı qərara ald ı. O, 1534-cü ildə Hüseyn xan ġamlını edam
etdirdi və tədricən dövlət hakimiyyətini ö z əlinə ald ı. O, mülki bürokrat iyanın
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nümayəndəsi olan Qazi Cahan Qəzv inini özünün yaxın kö məkçisi təyin etdi və
saraydakı qızılbaĢ hərbi əyanlarının nüfu zunu zəif lət məyə çalıĢdı.
Ağıllı və uzaqgörən siyasətçi olan I ġah Təhmasib Səfəvilər dövlətin i
möhkəmləndirmək iĢini davam etdirirdi.
ġah hakimiyyəti həm qızılbaĢ tayfaların ın özbaĢınalığına, həm də mərkəzdən
uzaq olan bəzi əyalətlərdə yerli hakimlərin üsyanlarına qarĢı mübarizə aparmalı
olmuĢdu. 1529-cu ildə Luristan hakimi No xud Sultan Mosullu Ģaha qarĢı üsyan
qaldırmıĢ, Bağdadı mühasirəyə almıĢ və onu tutmuĢdu. O, bütün Ġraqi Ərəbi ələ
keçirmiĢ, Os manlı sultanına tabe olmuĢ və onun adına xütbə o xutdurmuĢdu. I ġa h
Təhmasib Bağdadı geri almaq üçün yürüĢ etməli o ldu (1530). 1535 -ci ildə Gilan
hakimi Əmir Dübac qiyam qaldırmıĢdı. 1538-ci ildə isə Astrabad yerli feodal
tərəfındən ələ keçirilmiĢ, müstəqil qurum elan olunmuĢdu. I ġah Təhmasib bu
qiyamları yatırdıqdan sonra Cənubi Qafqazda ö z mövqeyini möhkəmləndirməyi
qərara ald ı. Burada baĢlıca vəzifə ġimali Azərbaycan dövlətlərinin (ġirvan və
ġəkinin) müstəqilliyinə son qoymaq və bu əraziləri Səfəvilər dövlətinə qat maq idi:
II Ġbrah imin (ġey xĢah) ölü mündən sonra ġirvan taxt ına II Xəlilullah (1524-1535)
adı ilə Sultan Xəlil çıxdı.
Hər Ģeydən Ģübhələnən I Təhmasib öz yeznəsinə-ĢirvanĢaha inanmırdı və
ġirvanın Səfəv ilərə tamamilə tabe edilməsi üçün ciddi p lan hazırlayırdı.
Oğlu olmayan II Xəlilullahın ölü mündən sonra özünü ġeyxĢahın oğlu kimi
qələmə verən bir nəfər Qələndərin üsyanı ilə ġirvanda iğtiĢaĢlar baĢlandı.
Qələndərin səltənət iddiası ĢirvanĢahın dul qadını, I Təhmasibin bacısı Pərixan
xanım tərəfindən müdafiə ed ild i. ġirvan əyanları mərhu m Ģahın qardaĢı oğlunu,
azyaĢlı ġahru xu hakimiyyətə gətirməyə tələsdilər. Lakin hakimiyyət, baĢda Hüseyn
bəy olmaqla, ġirvan əyanlarının əlində qaldı. Salnaməçi yazırd ı ki, bundan sonra
"ġirvanda qayda-qanun yoxa çıxd ı". Qələndər müvəqqəti olaraq ġamaxın ı da ələ
keçirdi. Əyanlar böyük çətinliklə bu üsyanı yatıra b ild ilər.
ġirvandakı iğtiĢaĢlar Təbriz sarayının xeyrinə id i. Qələndərə d ivan
tutulduqdan sonra Təbrizə gəlmiĢ Pərixan xanım ġirvanda "ixtilafların və
çaĢqınlığın" hökm sürdüyünü və həmin ərazinin Səfəvilər dövlətinə birləĢd irilməsi
üçün əlveriĢli məqamın yetiĢdiyini qardaĢına bildirdi.
I Təhmasib 1538-ci ilin yayında qardaĢı Əlqası 20 minlik qoĢunla ġirvana
yolladı. Qəbələ, Qorci və Surxab qalaları alındı. Sonra qızılbaĢlar ġahru xun ġirvan
əyanları ilə g izləndiyi Buğurd qalasını mühasirə etdilər. Mühasirə b ir neçə ay çəkdi.
Ərzaq qıtlığından və xəstəliklərdən əziyyət çəkən, lakin silahı yerə qoymaq
istəməyən Ģirvanlıların qəhrəmanlığı haqqında məlu mat Təbrizə çatdı. ġah qoĢunu
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ilə qalaya yaxınlaĢdı. Topların iĢə salınması nəticəsində qalanın müdafıəçiləri
mübarizəni dayandırdılar və təslim oldular.
ġirvanĢahların xəzinəsi ənənəvi olaraq Buğurd qalasında saxlanılırdı və
salnaməçin in sözlərinə görə, orada olan pulların, q ızıl-gü müĢün miqdarı saysızhesabsız id i. Bütün bunlar Ģah tərəfındən müsadirə olundu.
ġah Təhmasib xalqa zülm edənlərə və qarıĢıqlıq salanlara qarĢı mübarizə
bəhanəsi ilə yerli əyanların bir neçə nü mayəndəsini, habelə vəkil Hüseyn bəyi edam
etdirdi. Əyanların əmlakı müsadirə olundu və onların mülkləri q ızılbaĢ tayfa
əmirlərinə verild i. ġahru x I Təbrizə aparıldı və az sonra edam edild i. Beləliklə,
ġirvanĢahlar dövlətinin müstəqilliyinə son qoyuldu və onun ərazisi bəylərbəyilik
kimi Səfəvilər dövlətin in tərkib inə daxil o ldu.
ġirvanın Səfəv ilər dövlətin in tərkibinə daxil ed ilməsi Azərbaycan xalq ının
tarixində mütərəqqi hadisə idi. Ölkənin bütün vilayətlərinin vahid dövlət tərkibində
birləĢdirilməsi Azərbaycanın iqtisadi və mədəni birliy i, etnik konsolidasiyası üçün
Ģərait yaratdı.
Lakin ġirvan əyanları hələ u zun müddət ərzində ġirvanĢahlar sülaləsinin
hakimiyyətdən devrilməsi və öz imtiyazlarının it irilməsi ilə barıĢ madılar.
Müstəqilliyə doğru ġirvanĢahların bu cəhdlərindən Osmanlı sultanları dəfələrlə
istifadə et miĢdilər.
ġirvan feodallarının separatçı əhvali-ruhiyyəsindən tezliklə ilk bəylərbəyi, I
Təhmasibin qardaĢı Əlqas Mirzə istifadə etdi. 1546-cı ilin əvvəllərində I ġah
Təhmasib qardaĢı ilə münasibətləri sülh yolu ilə həll etməyə cəhd göstərdi. Cavad
Ģəhərində tərəflərin nümayəndələrinin görüĢündə Əlqasın elçisi q iyama hazırlıq
haqqında Ģahın Ģübhələrini aradan qaldırmağa çalıĢdı. Əlqas hər il xəzinəyə min
Təbriz tüməni verəcəyin i və hərbi xid mət üçün min süvari göndərəcəyini vəd etdi.
Lakin Əlqas verdiyi vədi pozdu, məsciddə oxunan xütbəyə və kəsdirdiyi sikkə
üzərinə öz adını daxil etdi. Buna görə də 1547 -ci ilin əvvəllərində I ġah Təh masib
qardaĢının qiyamını yatırmaq üçün ġirvana doğru hərəkət etdi. Qəbələ yaxınlığında
və Samur çay ının sahilində Ģah qoĢununun hücumu qarĢısında dayana bilməmiĢ,
darmadağın edilmiĢ Əlqasın hərbi hissələri Ģahın tərəfınə keçməyə baĢladılar. Geri
çəkilmiĢ Əlqası izləyən qızılbaĢlar A xt ı nahiyəsindəki Misgincə kəndinə çatdılar.
Əlqas kiçik bir dəstə ilə Tarku ġamxalının ərazisinə qaçdı, oradan isə Krım vasitəsilə Ġstanbula yollandı. Bundan sonra Əlqasın tərəfdarları Gü lüstan və Dərbənd
qalalarında Ģah qoĢunlarına müqavimət göstərdilər. Gü lüstanın mühasirəsi üç ay
çəkdi və nəticə vermədi. Qala qadınların kö məyi sayəsində tutuldu. Həsən bəy
Ru mlu yazır ki, qalabəyinin özbaĢınalığ ından qəzəblənmiĢ qadınlar alaçıq
kəndirlərini ġamlı qorçilərinə ataraq onlan qala divarlarının üstünə qaldırdılar.
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Beləliklə, qala alındı və Ģahın əmri ilə dağıdıldı. Bundan sonra müəyyən müddət
ərzində Ģirvanhlar Dərbənd, Sulut və Gülüstan qalalarında Ģah qoĢununa müqavimət
göstərdilər. Beləliklə, ġirvan I ġah Təhmasib tərəfındən "ikinci dəfə" iĢğal olundu.
Əlqas Mirzə xəyanətkarcasına Os manlı sultanının yanında xid mətə girdi və I Sultan
Süley manın A zərbaycana yürüĢündə iĢtirak etdi.
Səfəvi sarayı Əlqasın qiyamını təzəcə yatırmıĢdı ki, ġirvanda yeni üsyanlar
alovlandı. 1547-ci ildə üsyanın baĢında II Xəlilullahın oğlu Bü rhan Əli Mirzə
dururdu. Əlqas Mirzənin yerinə ġirvanın hakimliy inə ġah Təhmasib gənc oğlu
Ġsmayıl M irzən i (gələcək II ġah Ġs mayıl) təyin etdi və onun lələsi Göyçə Sultan
Qacar o ldu.
Bu zaman Ġsmayıl Mirzə osmanlılarla müharibəyə getmiĢdi. Fü rsətdən
istifadə edən Bürhan Əli ġama xın ı tutdu. Osman lılar Azərbaycanın cənubundan
çəkildikdən sonra ġah Təh masib Ustaclı tayfasının baĢçısı Abdulla xanı ġirvan
bəylərbəyi edərək burada qiyamı yatırmağı ona tapĢırdı. Abdulla xan 1549-cu ildə
Buğurd vadisində qərar tutmuĢ ġirvan qiyamçılarına qarĢı mübarizəyə baĢladı.
Bürhanın ölü mündən sonra Ģirvanhlar onun yerinə gənc Mehrabı, Mehrabın
darmadağın
edilməsindən
sonra
isə
onun
qohumu
Qurbanəlini
təyin etdilər. Üsyançılar Xəzər dənizindəki adalardan birində (Derov adlanan
adada) gizləndilər. QızılbaĢlar ü zərək adaya çatdılar və qiyamçıları məhv etdilər.
Mərkəzi hakimiyyətə qarĢı baĢ vermiĢ bu yıxıĢlar ġirvan dövlətinin bərpasına
yönəlmiĢdi. Öz qüvvələrinə inan mayan ġirvan əyanları Osman lı sultanına yardım
üçün müraciət etdilər. Su ltan iĢğalçı məqsədləri güdür, Ģirvanhların əli ilə
qızılbaĢları ġirvandan, yaxın vilayətlərdən sıxıĢdırıb çıxarmağa və həmin əraziləri
Osmanlı imperiyasının tərkibinə daxil et məyə çalıĢırd ı.
ġəki xanlığın ın Səfəvilər dövlətinə b irləĢdirilməsi də bu dövrə təsadüf edir.
Həsən bəyin (1524-cü ildə vəfat et miĢdir) varisi DərviĢ Məhəmməd xanın dövründə
ġəkinin Səfəv ilər dövləti ilə münasibətləri pisləĢ miĢdi. ġirvanĢah ġahruxun Buğurd
qalasında I ġah Təhmasib tərəfindən mühasirəyə alın ması zamanı ġəki hakimi onun
kö məyinə gəlmiĢdi. ġirvanın Səfəvilər dövlətin in tərkibinə qatılmasından sonra
ġəki hakimi Ģahdan vassal asılılığını qəbul et miĢdi. DərviĢ Məhəmməd xan Ģaha
qarĢı mübarizədə Əlqası müdafiə et miĢ, qardaĢı ġahnəzər xanı qoĢunla kö məyə
göndərmiĢdi. Buna görə də 1548-ci ildə Os manlı sultanı I Süley manın
Azərbaycandan çəkilməsindən sonra I Təh masib KiĢ qalasında gizlənmiĢ ġəki
xanını cəzalandırmaq üçün Qarabağdan Sevindik bəy ƏfĢarı qorçiləri ilə oraya
göndərdi.
1551-ci ildə ġəkinin müstəqilliy inə son qoyuldu. ġəki xanına qarĢı yürüĢdə
Ģahın vassalı - Kaxeti çarı Levan da iĢtirak edirdi. DərviĢ Məhəmməd xanın Ģahın
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qərargahına gəlməkdən imt ina etməsi hərb i əməliyyatların baĢlanması üçün bəhanə
oldu. ġəkililər KiĢ və Gələsən-görəsən qalalarında, Qafqaz dağlarının ətəyindəki
sığınacaqda-Sığnaqda gizləndilər. On lar hücum edən Ģah qoĢunlarına güclü
müqavimət göstərdilər. QızılbaĢlar KiĢin müdafiəçilərinə qarĢı mü xtəlif mübarizə
vasitələrindən, toplardan istifadə etdilər; 20 gün ərzində KiĢin qala d ivarları və
bürcləri dağıdıld ı, müdafiəçilərin baĢçısı Mahmud bəy qapı açarlarını Ģaha təqdim
etdi. KiĢin süqutundan xəbər tutan Sığnaq müdafiəçiləri də müqaviməti
dayandırdılar. DərviĢ Məhəmməd xan öz dəstəsi ilə gecə ikən Gələsən -görəsən
qalasından qaçmağa cəhd göstərdi, lakin ələ keçirilərək ö ldürüldü. Toy günü bəy
Qacar ġəkinin ilk qızılbaĢ hakimi təyin edildi.
XVI əsrin ikinci rübündə Osmanlı iĢğalına qarĢı mübarizə. I Sultan
Süley man dövründə Osmanlı imperiyası yenidən Azərbaycanı iĢğal et mək
cəhdlərinə baĢladı. Ġstila edilmiĢ Avropa ərazilərində müqavimət in art ması sultanın
ġərqə doğru ekspansiyasını gücləndirdi. Maçanstana yiyələnmək uğrunda I Sultan
Süley man və Avstriya kralı I Ferd inand arasındakı müharibə tərəflərdən heç birinə
üstünlük qazandırmad ı. Dunayboyu vilayətlərdə ciddi müqavimət lə qarĢılaĢan
Osmanlı sultanı 1533-cü ildə Macarıstanın bölüĢdürülməsi haqqında Avstriya
kralı ilə sülh bağlamağa məcbur oldu. Beləliklə, I Sultan Süley man ġərqdə
ekspansiyanı həyata keçirmək üçün imkan qazandı. Os manlı imperiyası yüzilə qədər
gah Avropada, gah da Asiyada, bəzən isə eyni vaxtda hər iki qitəd ə iĢğalçılıq
müharibələri aparırdı.
1514-cü il Çald ıran döyüĢündən sonra Sultan Səlimlə ġah Ġs mayıl arasında
sülh müqaviləsi bağlanmamıĢdı. Ġraqi Ərəb və Kürdüstanın sünni hakimlərinin b ir
hissəsinə arxalanan osmanlıların cəhdləri uğursuz deyildi. QızılbaĢ lar da kü rd
hakimlərinin bir qismini öz tərəflərinə çəkməyə çalıĢırd ılar, onların sultandan
müstəqillik almaq səyini müdafıə edirdilər. Kürd əmirləri hər iki tərəfdən torpaqlar
alır, gah Səfəvi Ģahının, gah da Osmanlı sultanının tərəfınə keçirdilər. Bu,
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin cənub-qərb sərhədlərində daimi toqquĢmalar üçün
bəhanə olurdu. Hər iki dövlət arasında düĢmənçiliyin və rəqabətin dərin səbəbləri
var idi. Os manlı sultanı Ġraqi Ərəb i ələ keçirməyə səy göstərirdi. Ġraqi Ərəb Asiya
ilə Avropa arasında beynəlxalq ticarət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Qızğ ın
ticarət yolunda ġərqin ən böyük mərkəzlərindən biri Bağdad Ģəhəri idi. Əmtəələr
Hindistandan, yaxud Cənubi Ġrandan Ġran körfəzi və Bəsrə vasitəsilə Bağdada
gətirilirdi. Oradan isə Avropaya aparılmaq üçün Hələb vasitəsilə Aralıq dənizinə,
ya da Kiçik Asiyaya istiqamətləndirilird i.
QızılbaĢların vassalı, kürd sülaləsindən olan Əmir ġərəfin Bid lis qalasının
türklər tərəfındən ələ keçirilməsi cəhdi müharibə üçün bəhanəyə çevrildi. 1532-ci
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ilin əvvəllərində Diyarbəkirin Osmanlı hakimi Fil Yaqub paĢa 50 minlik qoĢunla
Bidlis qalasını aldı. Əmir ġərəf kö mək üçün Səfəvi Ģahına müraciət etdi. I ġah
Təhmasib özü qoĢunla kö məyə getdi və Bidlisi qaytardı. O, Bidlisin və digər
Kürdüstan vilayətlərinin idarə o lunmasın ı Əmir ġərəfə tapĢırdı.
I Su ltan Süley man 1534-cü ilin yayında baĢ vəzir Ġbrah im paĢanın baĢçılığ ı
altında Azərbaycana böyük ordu göndərdi. ġah Təh masib bu zaman qoĢunu ilə
özbək xan larının növbəti basqınını dəf et mək üçün Xorasana getmiĢdi. Osman lı
qoĢunu müqavimətə rast gəlmədən Səfəvilərin paytaxt ına yaxınlaĢdı, 1534-cü il
iyunun 3-də Təbrizi, sonra isə bütün Cənubi Azərbaycan vilayətlərin i ələ keçirdi.
Sultan Süley man yürüĢə baĢçılıq edərək əsas qüvvələrlə sentyabrın 27-də Təbrizə
daxil oldu. Təbriz əhalisi zü lm və qarət lərlə məĢğul olan əsgərlərə qarĢı partizan
mübarizəsi yolunu seçdi. ġah Təhmasib düĢmən haqqında xəbər tutdu, sürətlə
Xorasandan Azərbaycana döndü. Lakin qızılbaĢlar "payız yarpaqları və səhra
qumları" kimi (Həsən bəy Ru mluya görə) ço xsaylı olan Osman lı ordusunun əsas
qüvvələri ilə toqquĢmadan çəkinirdilər.
Sultan Süley man Sultaniyyəyə çatan zaman Ģiddətli Ģaxtalar baĢlanmıĢ və
xeyli qar yağ mıĢdı. Osmanlı o rdusu ərzaq çatıĢmazlığ ı və soyuqlar üzündən böyük
itkilər verd i. QızılbaĢların inadcıl müqaviməti və Os manlı ordusunun çətinliklərlə
üzləĢ məsi sultanı Azərbaycandan çıxmağa məcbur etdi. Su ltan Süley man böyük
əziyyətlə qızılbaĢ hakimin in tərk et miĢ olduğu Bağdada çatdı. Su ltan 1534-1535-ci
ilin q ıĢını Bağdadda keçirdi. Ġraqda Os manlı idarəçilik sistemi təĢkil olundu. Torpaq
sahibliyinin t imar sistemi tətbiq edildi və Os manlı feodalları timar, ziamətlər ald ılar.
Bu dövrdən etibarən Ġraqi Ərəb Osman lı imperiyasının tərkib inə daxil oldu.
QızılbaĢların bu əraziləri geri qaytarmaq cəhdləri heç bir nəticə verməd i.
Sultan Süley man 1535-ci il yazın əvvəllərində Bağdadı tərk etdi və ikinci
dəfə Azərbaycana yürüĢə baĢladı. Əhali ġah Təh masibin göstəriĢi ilə paytaxtdan
köçürüldü. Azərbaycanın cənub vilayətlərində yaĢayan tayfalar Fars vilayətinə və
Ġraqi Əcəmə köçürüldülər. Suvarma kanalları və kəhrizlər torpaqla dolduruldu, taxıl
və əkin sahələri yandırıldı, yerdə qalan nə varsa, heyvanlara yedirdildi. Təbriz
Ģəhəri ikinci dəfə Sultan Süley man tərəfindən tutuldu. Lakin il osmanlıların ġərq ə
irəliləmək cəhdləri müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. Onlann ön dəstələri Sultaniyyə
Ģəhəri yaxın lığ ında məğlub oldular.
Ərzaq çatıĢmazlığı və baĢlanmıĢ taun xəstəliyi Osmanlı qoĢununun
vəziyyətini daha da ağırlaĢdırdı. Os manlı ordusu bu dəfə də Azərbaycanda
möhkəmlənə b ilmədi və tələsik geri çəkilməli o ldu. QızılbaĢ qoĢunu yenidən geri
çəkilməkdə olan düĢməni təqib etdi və ona güclü zərbələr endirdi. Səfəvi ordusu
Kürdüstanda, Van qalası yaxın lığ ında Qazi xan Zü lqədər baĢda olmaqla Osman lı
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hakimi, Məhəmməd paĢanı ağır məğ lubiyyətə uğratdı, bir neçə Osmanlı sərkərdəsi
əsir alındı. QızılbaĢ sərkərdəsi Budaq xan Qacar tərəfındən Sinan paĢanın
ko mandanlığı alt ında olan ən böyük dəstələrindən biri də ƏrciĢ Ģəhəri yaxınlığında
darmadağın edildi. Sinan paĢanın ölüm xəbərini eĢidən sultan Ġbrahim paĢanın
rəhbərliy i alt ında seçmə hissəsini qızılbaĢlara qarĢı göndərdi, lakin onlar də məğlub
oldular.
Sultan Süley man 1548-ci ilin yazında A zərbaycana üçüncü yürüĢünə
baĢladı. Bu yürüĢə mükəmməl hazırlıq görülmüĢdü. Avropa, Asiya və Afrikada
sultana tabe olan bütün ərazilərdən böyük ordu toplanmıĢdı.
Osmanlıları dayandırmaq üçün kifayət qədər qüvvəsi olmayan ġah
Təhmasib paytaxtı tərk edərək ġərqə çəkild i və qoĢun toplamaq üçün Əhər çay ı
sahilində gözləməli o ldu.
Osmanlı ordusunun hərəkətini çətinləĢdirmək üçün sərhəddən baĢlayaraq
paytaxta kimi bütün yollar viran edilmiĢdi. Hər Ģey yandırılmıĢ, iĢğalçılar üçün "bir
toxu mcuq, ot saplağı" belə saxlanılmamıĢdı. Fədakarlığ ı ilə məĢhur olan Təbriz
sakinləri su mənbələrini, suvarma kanalların ı (qanov və kəhrizləri) elə bağladılar
ki, "hətta özlərinin içməsi üçün belə lazım o lan qədər su qalmadı".
Sultan Süley man əsas qüvvələrlə Təbrizə daxil o ldu. Lakin o, bu dəfə
paytaxtda yalnız 4 gün qala bildi. Bu günlər osman lılar üçün çox sıxıntılı keçdi.
Yemin çatıĢmaması üzündən onların min lərlə atı, dəvəsi və qatın məhv oldu.
ġəhərdə ərzaq olmad ığına görə əsgərlər Ģəhərlilərin Ģəxsi əmlakını qarət etməyə
baĢladılar. Əhali os manlılara qarĢı üsyan qaldırdı. Salnaməçi qeyd edir ki,
"Təbrizin qara camaatı və pozğun ünsürləri zorakı əllərini sultanın atlarına və
məiyyətinə uzadaraq, onun adamlarının ço xunu qətlə yetirdilər".
QızılbaĢ qoĢunu da osmanlılara rahatlıq vermirdi. QızılbaĢlar gecə -gündüz
onlara gözlənilməz basqınlar edir, əsas qüvvələrdən uzaqlaĢmıĢ olan ayrı-ayrı
dəstələri məhv edir və əsir alırdılar. Osmanlılar hətta özlərinə yemək tap maq üçün
düĢərgələrindən bir addım belə uzaqlaĢa bilmirdilər. A zərbaycan xalqının artan
müqavimət i, q ızılbaĢ qoĢununun hücumları və ərzaq cəhətdən dözülmə z vəziyyət
Osmanlı ordusunu yenidən Azərbaycandan çıxmağa məcbur etdi. Beləliklə,
Osmanlı sultanının Azərbaycana üçüncü yürüĢü də uğursuzluqla nəticələndi.
DüĢmən tərəfınə keçmiĢ bəzi qızılbaĢ əmirlərinin və hakimlərin in qiyamları
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin müdafıə qabiliyyətini zəiflədirdi. 1530 -1531-ci
illərdə Təbriz bəylərbəyi Üləma bəy Təkəli naib vəzifəsini ələ keçirməyə cəhd
göstərdi, lakin müvəffəq iyyətsizliyə uğradı, qoĢunun bir hissəsi ilə Türkiyəyə qaçdı.
O, Os manlı sultanının A zərbaycana üç yürüĢünün hamısında fəal iĢtirak et miĢdi.
1547-ci ildə ġirvan bəylərbəyi, ġah Təh masibin qardaĢı Əlqas Mirzə də Ģah
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qoĢununa müqavimət göstərə bilməmiĢ, Ġstanbula qaçmıĢdı. Əlqas Mirzə də
osmanlıların Azərbaycana üçüncü yürüĢündə iĢtirak et miĢdi, lakin 154 9-cu ildə
Ģahın əlinə düĢərək Qəhqəhə qalasına salın mıĢ və qətlə yetirilmiĢdi.
1552-ci ildə Səfəvi ordusu müdafiədən fəal hücum əməliyyatlarına keçdi.
Buna Ərzuru mdakı Os manlı hakimi Ġsgəndər paĢanın Xoy və Çuxursəd
bölgələrinə basqınları səbəb olmuĢdu. On a qarĢı Ģah oğlu Ġsmayıl M irzənin
baĢçılığı altında qoĢun göndərdi. Ərzu ru m qalası yaxınlığında osmanlılar
qızılbaĢlar tərəfindən məğlub edildilər.
Osmanlıların Azərbaycana yeni yürüĢlərini çətinləĢdirmək, qənimət əldə
etmək məqsədilə q ızılbaĢ qoĢunu Kürdüstandakı Osman lı sərhəd bölgələrin i
xarabazarlığa çevirdi. YürüĢlərdən birində böyük qənimət (30 min qoyun, 10 min
iribuynuzlu mal-qara və 3 min at) ələ keçirilmiĢdi. ġah Təh masib bu hərbi
əməliyyatda Ģəxsən özü iĢtirak et miĢdi.
I Sultan Süley man 1554-cü ilin yazında Azərbaycana dördüncü yürüĢünə
baĢladı və Naxçıvanı tutdu. ġah Bazarçaya doğru geri çəkildi. DüĢmən in əsas
qüvvələri ilə ü z-ü zə gəlməmək takt ikasına əməl edən qızılbaĢ dəstələri düĢmənin
hərəkət etdiyi yollara gözlənilməz basqınlar ed ir, onun canlı qüvvəsinə zərbələr
endirir və xeyli əsir alırd ılar. Tezliklə kəskin ərzaq çatıĢmazlığ ı hiss edən sultan
Naxçıvan Ģəhərini tərk et mədən öncə onu yandırıb, Azərbaycandan Kiçik Asiyaya
geri döndü. Geri çəkilməkdə olan düĢməni təqib edən Səfəvi qoĢunu Osmanlı
ərazisinə daxil oldu. DöyüĢdl böyük Osmanlı dəstəsi məhv edild i və sultanın
yaxın adamlarından biri olan Sinan bəy əsir alındı.
Naxçıvan və Ġrəvana doğru hərəkətlə eyni vaxtda Sultan Sü ley man
Azərbaycana Ģimaldan da zərbə endirməyə cəhd göstərdi. Bu məqsədlə ġirvanĢahlar
nəslindən olan Qasım Mirzə yeniçər dəstəsi ilə Kafaya göndərild i. Dağıstanda
Ku mık və Qaytaq hakimin in dəstəsi sultanın göstəriĢi ilə onunla birləĢdi. Qasım bu
dəstələrlə Dərbənddən keçərək ġirvana soxuldu. Bu zaman Səfəvi qoĢununun bö yük
bir hissəsi cənuba, sultanın əsas qüvvələri ilə müharibəyə getmiĢ və ġirvan
bəylərbəyi Abdulla xan Ustaclının sərəncamında cüzi qüvvə qalmıĢdı. Qasım M irzə
Buğurd qalasını ələ keçirdi. Gülüstan qalası ətrafında baĢ vermiĢ həlledici döyüĢdə
Qasım Mirzə Gürcüstan isə Osmanlı hakimiyyəti alt ına keçdi. Qars vilayəti
boĢaldılmıĢ ərazi kimi tanındı və qərara alındı ki, onun əhalisi köçürü lsün. Bağdadla
birlikdə Ġraqi Ərəb sultanın əlində qald ı.
1555-ci ildə, osmanlılarla sülh müqaviləsi bağlanmasından dərhal sonra ġah
Təhmasib dövlətin paytaxtını Təbrizdən Qəzv inə köçürdü və ömrünün sonunadək
orada yaĢadı. Bu tədbirin əsas səbəbi Təbrizin hər dəfə Osmanlı iĢğalına məru z
qalması idi.
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XVI əsrdə iĢğal etdiyi ölkələrin maddi ehtiyatları və çoxsaylı canlı
qüvvələrini ö z əlində cəmləĢdirmiĢ Osmanlı imperiyası in kiĢafının zirvəsində idi.
Azərbaycan Səfəvilər dövləti həm Osmanlı ımperiyasına, həm də daim qızılbaĢ
ərazisi olan Xorasana soxulan ġeybanilər dövlətinə qarĢı müharibə aparmalı
olmuĢdu. Osmanlı diplo mat iyası s ünni hakimlərini, o cü mlədən də ġeybaniləri
"qızılbaĢ kafirlərə" qarĢı müharibədə Sultanla birləĢ məyə təhrik edird i. Bu
müharibədə Osmanlı imperiyası istilaçı, hüçum edən tərəf idi. Buna görə də
qızılbaĢlar öz strategiyasını əsas etibarilə müdafıə üzərində qururdular.
"YandırılmıĢ ərazi" taktikasından faydalanan qızılbaĢlar hər dəfə Osman lı ordusunu
geri dön məyə məcbur edirdilər. Osmanlıların A zərbaycan və qonĢu ərazilərə
basqınları uğursuzluqla nəticələndi. Lakin onlar Səfəv ilər dövlətinə böyük ziyan
vurdular.
Səfəvi o rdusu çevik idi və manevret mə qabiliyyətli süvari h issələri ilə
tanınırdı. Buna görə də Səfəvilərin strategiyası bu üstünlükdən maksimu m istifadə
etməyə yönəldilmiĢdi. QızılbaĢ süvari dəstələri bəzən düĢməni geri çəkilməyə
məcbur et mək üçün onun üzərinə qəfil basqınlar edir, habelə hücum edən ordunun
arxasına keçir, ona gözlənilməz zərbələr endirirdilər.
Azərbaycan Səfəvilər dövləti nin süqutu. Osmanlı imperi yasının
Azərbaycanı zəbt etməsi. ġah Təh masibin ölü mündən sonra hakimiyyət uğrunda
Ģahın iki oğlu (Heydər və Ġsmayıl) arasında kəskin mübarizə baĢlandı. Bu
hadisələrdən xeyli əvvəl saray əyanları arasında parçalanma baĢ vermiĢdi.
Heydərin əsas dayağını güclü Ustaclı tayfası təĢkil ed irdi. Ustaclı əyanları
Heydərin hakimiyyət iddiasını müdafiə et məklə ö zlərinin dövlət aparatındakı
aparıcı rollarını saxlamağa çahĢırdılar. Buna qarĢı birləĢmiĢ əksər qızılbaĢ tayfaları
(Ru mlu, ƏfĢar, Türkman, ġamlı, Qacar, Zülqədər, Bayat, Varsaq) Ġsmay ılın
namizədliyini müdafıə edir, Ustaclı feodalların ı yüksək v əzifələrdən uzaqlaĢdırmaq
və onların torpaq mülkiyyətini ələ keçirmək istəyirdilər.
1576-cı il may ın 14-də Qəzv ində, Ģah sarayındakı qanh toqquĢma
nəticəsində Ġsmayılın tərəfdarları Ģahzadə Heydəri öldürdülər. 20 ilə yaxın
Qahqəhə qalasında həbsdə saxlanılan Ġsmay ıl azad edild i və Ģah elan olundu.
Ustaclı tayfası təqib lərə məru z qald ı. 14 may hadisələrin in iĢtirakçısı o lmuĢ Ustaclı
əyanlarının ço xu II ġah Ġsmayılın əmri ilə edam edildi.
II ġah Ġsmay ıl ö zünün qısamüddətli hakimiyyəti dövrü ndə (22 avqust 1576 24 noyabr 1577) kütləv i cəza tədbirləri ilə hakimiyyətini möh kəmləndirməyə cəhd
göstərdi. Bu hökmdarın ölü mü haqqında mü xtəlif ehtimallar vardır. Lakin həqiqətə
yaxın belə bir məlu matı qəbul et mək olar ki, Ģah kütləvi əzablar verdiy inə və Ģiəliyə
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mənfı münasibət bəslədiyinə görə qızılbaĢ əsilzadələrin sui-qəsdi nəticəsində
öldürülmüĢdü.
ġah Məhəmməd Xudabəndinin (13 fevral 1578-1587) hakimiyyətə
keçməsindən sonra ölkədə mərkəzi hakimiyyət xey li zəifləmiĢ oldu. Dəyəri 900
min tü mən olan dövlət xəzinəsi bir il müddətində boĢaldıldı. Salnaməçi Ġsgəndər
bəy MünĢi yazırdı: "Divanın yüksək vəzifəli Ģəxsləri qarĢısında qazanc qapıları
açıld ı və rüĢvətxorluq artdı"- QızılbaĢ əyanları qarĢısında aciz qalmıĢ Ģah və
tərəfdarları ço xlu pul və torpaq paylamaqla onların sədaqətini satın almağa cəhd
edirdilər.
Osmanlı sultanı III Murad (1574-1595) A zərbaycana qarĢı yeni müharibəyə
ciddi hazırlıq görürdü. O, sərhəddəki kürd tayfaların ı ayağa qaldırdı. Os manlıların,
Van hakimi Xosrov paĢanın kürdlərlə birlikdə Xoya hücum et məsi ilə 1555-ci il
müqaviləsi pozu ldu. Sultanın təhriki ilə Bürhanın oğlu Əbubəkrin baĢçılığı alt ında
ġirvanda qızılbaĢlara qarĢı yeni üsyan təĢkil edild i. Ġstanbula yollanmıĢ ġirvan
əyanları isə vahid məzhəbin, yəni sünniliyin müdafiəsi bəhan əsi ilə q ızılbaĢ
zülmündən qurtulmaq üçün sultandan yardım istədilər. Osman lı sultanı Mustafa
Lələ paĢanın baĢçılığı alt ında yüz minlik qoĢunu Gürcüstana yolladı. O, vassalı olan
Krım xanı II Məhəmməd Gəraydan (1577-1584) q ızılbaĢlara qarĢı müharibədə
iĢtirak et məyi tələb etdi. Dağıstan hakimləri (Ku mık və Qaytaq, Tabasaran və Avar)
isə ġirvanın iĢğalına hərbi yard ım göstərmək barədə sultandan sərəncam almıĢdılar.
Çu xursəd hakimi Məhəmməd xan To xmaq Ustaclı osmanlıların Gürcüstana
yolunu kəsməyə cəhd etdi, Qarabağ hakimi Ġmamqu lu xan Qacarı və Təbriz hakimi
Əmir xan Türkman ı yardıma çağırdı. Lakin Təbriz hakimi Tü rkman və Ustaclı
tayfaları arasmda düĢmənçilik olduğu üçün istəyirdi ki, "rəqib tayfadan bir nəfər də
adlı-sanlı adam qalmasın". Buna görə də o, yardım haqqında çağırıĢa cavab
verməd i. Nət icədə qızılbaĢlar Çıldır gölü yaxınlığındakı döyüĢdə darmadağın
edildilər və beləliklə, Gü rcüstana yol açıldı. Gürcü çarları arasında da daxili ədavət
vardı və belə təhlü kəli məqamda onlar da birləĢə bilməd ilər.
Ġsgəndər bəy MünĢi Os manlı basqınını dəf et mək üçün Azərbaycan və
Gü rcüstan qüvvələrinin birləĢdirilməsinin əhəmiyyətini belə səciyyələndirird i:
"Əgər qızılbaĢ əmirləri arasında yekdillik olsaydı, 50 min nəfəri təĢkil edən
Azərbaycan və ġirvanın bütün qoĢun hissələri birləĢsəydi, gürcü çarları da onlara
qoĢulsaydı, o zaman Lələ paĢanın bu diyara basqını belə asan olmazdı. Lakin
əmirlərin ədavəti, tayfalar arasındakı çəkiĢ mələr və təĢəbbüssüzlük üzündən nəinki
ölkə itirildi, habelə qızılbaĢların nüfuzlu baĢçıla rı həlak o ldu. Azərbaycan qoĢunu
məhv edildi".
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1578-ci il avqustun 9-da Çıldır gölünün (Qarsın Ģimal-Ģərqi) yaxın lığ ındakı
qələbədən sonra Mustafa Lələ paĢa baĢda olmaqla Os manlı o rdusu Axaltsixi ələ
keçirdi və Kaxetə daxil o ldu.
Avqustun 24-də osmanlılar əhalin in tərk etdiyi Tiflisi, sonra isə Qorin i və
Zəyəmi ələ keçirdilər. ġirak çö lündən adlamıĢ Os manlı ordusu Qanıx (Alazan)
çayını keçdi və ġirvana daxil o ldu. ġirvan bəylərbəyi Aras xan Ru mlu düĢmənin
qat-qat üstün qüvvələri qarĢısında ġirvanı tərk edərək, Kürün cənub sahilinə geri
çəkildi. Os manlılar ġəki, ƏrəĢ, ġamaxı, Qəbələ, Bakı, ġabran, Mah mudabad və
Salyan Ģəhərlərin i asanlıqla tutdular. ġirvan əhalisi qızılbaĢlara qarĢı qiyam
qaldırdı. Dərbəndin qızılbaĢ hakimi Çıraq xəlifə osmanlıların Ģəhərə daxil olması
ərəfəsində üsyan qaldırmıĢ Ģəhərlilər tərəfındən öldürüldü.
ġirvanın Osman lı hakimi Özdəmir oğlu Osman paĢa Əbubəkri müdafiə edən
ġirvan əyanlarına qarĢı çıxdı, onları tərk etdi və Dərbəndi özünə iqamətgah seçdi.
ġirvan ərazisi hər biri 16 və 8 sancaqdan ibarət olan ġamaxı və Dərbənd
vilayətlərinə bölündü. Əbu-bəkr Mirzəyə ġirvanda Osmanlı hakimiyyətini
möhkəmləndirmək üçün Osman paĢaya kömək et mək göstəriĢi verilmiĢdi. Bununla
da Osmanlı sultanı ġirvan feodallarının keçmiĢ müstəqilliy i bərpa e tmək ü mid lərini
puça çıxard ı.
Lələ paĢa Ġstanbula qayıtdıqdan sonra Aras xan Ru mlu Kürü keçd i və
Osman paĢanı ġamaxıdan çıxarmağa cəhd göstərdi. Lakin bu zaman Ģimaldan
ġirvana soxulmuĢ Krım xanının ordusu mühasirədə olan düĢmənin kö məyinə
yetiĢdi. Bərabər olmayan Ģiddətli döyüĢdə mühasirəyə düĢmüĢ qızılbaĢ dəstəsi
darmadağın ed ild i, Aras xan isə öldürüldü.
Elə bu zaman qızılbaĢların əsas qüvvələri Ģahın oğlu Həmzə Mirzən in
baĢçılığı alt ında düĢməni ġirvandan qovub çıxarmaq məqsədilə Qəzvindən
Qarabağa hərəkət edird i. 1578-ci il noyabrın 28-də Ağsu çayı sahilindəki
Mollahəsən adlı yerdə Abdulla xanın oğlu Həmzə xan Ustaclın ın baĢçılığ ı alt ında
qızılbaĢ qoĢunu Osman paĢanın köməyinə gəlmiĢ Krım xan ı Adil Gərayın ordusu
ilə toqquĢdu. Bütün gün ərzində davam ed ən qanlı döyüĢdə Krım qoĢunu
darmadağın olundu, Adil Gəray isə əsir düĢdü. Hücumu davam etdirən qızılbaĢlar
ġamaxını ələ keçirdilər və ġabrana kimi irəliləd ilər. ġirvan osmanlılardan azad
edildi, lakin onların dayaq məntəqəsini - Dərbəndi geri almaq mü mkün olmad ı.
Bu, qızılbaĢ qoĢununun müharibədə sonuncu böyük müvəffəqiyyəti idi.
Bundan sonra Azərbaycan Səfəvilər dövlətini daxili çəkiĢ mələr, Ġran etnik
ünsürlərin in mühüm mövqelər uğrunda mübarizəsi bürüdü. ġah Məhəmməd
Xudabəndənin arvadı (əslən mazandaranlı olan Xeyrannisə bəyim) isfahanh baĢ
vəzir Salmanın yardımı ilə yüksək vəzifələrə "tacikləri" (fars mənĢəli Ģəxsləri) cəlb
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edir, dövlət i idarəet mə iĢlərində Azərbaycan əmirlərin in ro lunu zəiflət məyə
çalıĢırdı. Bu, nüfuzlu əmirlərin kəskin etirazına səbəb oldu və onları intiqamçı,
hökmlü Ģah arvadının, M irzə Salmanın ö zbaĢınalıq larına son qoymaq üçün əlbir
olmağa vadar etdi. Saraydakı əmirlər Ģahdan vəziri aradan götürməy i, "mələkəni"
hakimiyyətdən uzaqlaĢdırmağı tələb etdilər. Lakin onun aciz o lduğunu görüb,
özləri saraya soxularaq Ģahın arvadını qətlə yetirdilər.
1579-cu ilin yayında Krıra xanı Məhəmməd Gəray yüz min lik ordu ilə
Bağçasaraydan hərəkətə baĢlayıb, ġimali Qafqazdan keçdi və ġirvan sərhədinə
yaxınlaĢdı. Krım tatarları Os man paĢa ilə birlikdə ġamaxıya və Bakıya yürüĢ
etdilər. On lar Kürü keçərək ƏrəĢ, Gəncə, Qarabağ və Muğana hücum etdilər və
Qızılağaca qədər irəlilədilər. Lakin q ızılbaĢ qoĢununun ġirvana daxil o lması
xəbərin i almıĢ Krım xan ı tələsik Ģimala yollandı və xeyli əsir apardı.
1578-1579-cu illərdə Osman lı-Krım ordusunun törətdiyi hərbi əməliyyatlar,
dağıntılar, qarət lər nəticəsində Azərbaycanda Ģiddətli aclıq və taun xəstəliyi tüğyan
edirdi. Əvvəllər əhalinin sıx olduğu bəzi bölgələr viran qalmıĢdı.
1580-ci ildə Təbrizdə Türkman və ġamlı əmirləri arasında ixt ilaflar
gücləndi. ġamlı əyanları arasında da parçalan ma baĢ verdi. 1581-ci ildə qiyamçı
ġamlı əmirlərinin Heratda I Abbası Ģah elan etməsi Xorasanın Səfəvilər
dövlətindən aynlmasına səbəb oldu. 1580 və 1581-ci illərdə Krım xan ının
qardaĢları Qazi Gəray ın və Səfı Gərayın baĢçılığı ilə tatar ordusu daha iki dəfə
ġirvana soxuldu. Krım tatarları dağıntılar, qarətlər törətdilər və tezliklə Dərbənddən
keçərək vətənə qayıtdılar.
Sonuncu yürüĢ zamanı Peykər xan Qacarın rəhbərliy i altında qızılbaĢ dəstəsi
Krım tatarlarını ġabranla ġamaxı arasındakı ərazidə qarĢılad ı. QızılbaĢlar Ģiddətli
döyüĢdə ġirvan qiyamçılarını, Os manlı hissələrini və tatarları ağır məğ lubiyyətə
uğratdılar. Qazi Gəray əsir düĢdü. Lakin bu müvəffəq iyyət ġirvandakı ü mu mi
vəziyyəti Səfəv ilərin xeyrinə dəyiĢdirmədi. Dərbənddə qərar tutmuĢ Osman paĢa
ərzaq qıt lığı nəticəsində qızılbaĢ qoĢununun ġirvanı tərk et məsindən sonra yenidən
bu diyarı ələ keçirdi.
Beləliklə, Krım tatarları osman lılara ġirvanda hakimiyyəti saxlamaqda ço x
mühü m kö mək göstərdilər. Lakin burada Osman lı ağalığının bərqərar olması yerli,
Dağıstan hakimlərinin ürəy incə deyild i.
Tarku ġamxalı və Əbubəkr Mirzə Qarabağın q ızılbaĢ hakimi Ġmamqulu xan
Qacara Os man paĢaya qarĢı birgə mübarizə təklifi ilə mü raciət et miĢdilər. 1583-cü
ildə Samur çayı yaxınlığında baĢ vermiĢ döyüĢlərdən birində Əbubəkr Mirzə
qızılbaĢlar tərəfində Osman paĢaya qarĢı çıxıĢ etmiĢdi. Bu fakt sübut edir ki,
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Ģirvanlılar bu vaxtdan etibarən osman lıların yard ımı ilə müstəqillik almaq ü midin i
itirmiĢdilər.
1582-ci ildə III Su ltan Murad qızılbaĢlarla sülh danıĢıqlarına baĢlamıĢ Sinan
paĢanı vəzifəsindən götürüb, Fərhad paĢanı ġərqə yürüĢünün rəhbəri təyin etdi.
1583-cü ilin yayından Fərhad paĢa Qarsdan hərəkətə baĢlayaraq Çuxursədi
tutdu, orada qala tikdirib qoĢun yerləĢdirdi. Çu xu risəd hakimi Məhəmməd xan
Toxmaq heç bir kö mək almayaraq öhdəsindəki cüzi qüvvə ilə Naxçıvana geri
çəkilməyə məcbur oldu. Ġsgəndər bəy MünĢi ümu mxalq, ü mu mdövlət mənafeyini
deyil, ö z Ģəxsi və tayfa menafeyin i hər Ģeydən üstün tutan və Çu xursəd kimi "abad
bir vilayətin" itirilməsinə səbəb olan əmirləri məzəmmət edird i. QızılbaĢ rəhbərləri
bütün qüvvələri səfərbərliyə alaraq düĢmənin hücumunu dəf etmək əvəzinə daxili
mübarizə və fitnə-fəsadla məĢğul idi. Tü rkman tayfasının baĢçısı Əmir xan həbs
olundu' və Qəhqəhə qalasında öldürüldü. Bundan sonra Türkman və Təkəli tayfaları
bütün ölkədə mərkəzi hakimiyyətə qarĢı qiyam qaldırdılar. QızılbaĢ tayfaları
arasında çəkiĢmə və mübarizə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin xarici düĢ mənlərə
qarĢı müqavimət qüvvəsini xeyli sarsıt mıĢ, Os manlı ordusunun iĢğallarını
asanlaĢdırmıĢdı. QızılbaĢ dövlətinin ağır daxili vəziyyəti haqqında xəbərdar edilmiĢ
Osmanlı sultanı döyüĢkən ruhlu Özdəmir oğlu Os man paĢanı Dərbənddən Ġstanbula
çağıraraq onu Ģərq yürüĢünə rəhbər təyin etdi. 1585-ci ilin yayında Osman paĢa 200
minlik ordu ilə Pasinabad-Çaldıran-Xoy-Mərənd-Su fıyan-Təbriz istiqamətində
Azərbaycana hərəkət etdi. ġah Məhəmməd və atasının əvəzinə bütün dövlət iĢlərini
idarə edən oğlu Həmzə M irzə 20 minlik qoĢunla Təbrizə doğru irəliləyən
osmanlıların qarĢısını kəs mək üçün tələsdilər. Sufiyan ətrafında qızılbaĢların ön
hissələri düĢmən qoĢunu ilə döyüĢə girdilər, lakin qüvvələr bərabər olmad ığı üçün
geri çəkilməyə məcbur oldular.
Təbrizə yaxın laĢmıĢ Osman paĢa Ģəhəri dinc yolla təslim et mək tələbi ilə
əhaliyə müraciət etdi. Lakin gözlənilən cavab alın madı və osmanlılar sentyabrın 20də hərbi əməliyyata baĢladılar. Öncə düĢmənin Təbrizə soxu lmaq cəhdi baĢ
tutmadı. ġotorbanan küçəsi ilə hərəkət edən yeddi min lik Os manlı dəstəsi süni
maneələrlə saxlan ıld ı. 170 nəfər it irən osman lılar Ģəhər xaricindəki ilkin
mövqelərinə qayıtdılar. Təbrizlilər düĢmənlə ilk döyüĢlərdə böyük igid lik və
qəhrəmanlıq nü mayiĢ etdirdilər.
Ertəsi gün Osmanlı art illeriyasından süni maneələrə Ģiddətli atəĢ açılması
nəticəsində düĢmən qoĢunu Ģəhərə daxil oldu və küçə döyüĢləri aparmağa baĢladı.
QızılbaĢlar Ģəhəri tərk etdilər. Kö məksiz qalmıĢ təbrizlilər bir müddət Ģiddətli
müqavimət göstərdilər. ġəhər əyanları öz həyatlarını, hab elə əmlakların ı talandan
qorumağa cəhd edərək Qazi Kamran bəy Əvhədi, ġey xülislam Məhəmməd Əli və
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digər Ģəxslərdən ibarət nü mayəndə heyətini Os man paĢanın yanına yolladılar. Lakin
Ģəhərlilər inadlı müqavimət göstərdiklərinə görə Osman paĢa öz əsgərlərinə T əbrizi
talan və qarət etmək əmrini verdi. Hadisələrin müasiri yazırdı: " Yeniçərlər həyət və
evləri axtararaq tapdıqları hər Ģeyi mənimsəyirdilər". ġəhərin çoxlu gözəl b inası
dağıdıldı. Əzəmət li məscidlər daĢ qalaqlarına və külə çevrild i. "Qeysəriyyə"
adlanan ən böyük örtülü bazarın malları qarət ed ild i, bazar isə yandırıld ı.
Bir aydan sonra Osman lı qoĢunu Təbrizi tərk et məyə məcbur oldu.
ġəhərlilərin qəhrəmancasına mübarizəsi, q ızılbaĢ qoĢununun Təbriz ətrafında
yerləĢmiĢ Osmanlı qüvvələrinə dəfələrlə hücumları nəticəsində düĢmənin mənəvi
ruhu sarsıldı. QızılbaĢlar Təbriz yaxınlığında Osman lı dəstələrin i iki dəfə
məğ lubiyyətə uğratdılar (ilk dəfə Qulu bəy ƏfĢarın, ikinci dəfə isə Həmzə Mirzənin
baĢçılığı ilə). Osmanlı qoĢun baĢçıları q ızılbaĢlara əsir düĢdü lər. Sonuncu döyüĢdə
məĢhur tarixi-coğrafi əsərin müəllifı olan Oruc "əy Bayat (Don Juan) da iĢtirak
etmiĢdi.
Ġki dövlət arasında baĢlanmıĢ sülb danıĢıqları Həmzə M irzən in sui-qəsd
nəticəsində qətl edilməsi ilə (1586-cı ilin sonunda) dayandırıldı. Bundan sonra
Səfəvi ərazisində mərkəzi hakimiyyət bir müddət son dərəcə zəiflədi və ölkədə
özbaĢınalıq hökm sürdü. QızılbaĢ əyanların ın əsas hissəsi ġah Məhəmməd
Xudabəndədən üz döndərdi və Xorasanda Abbas Mirzən i taxta oturdan
qiyamçıların tərəfinə keçd i.
Osmanlı hərb i ko mandanlığı Həmzə M irzənin ö lü mündən və Azərbaycan
Səfəvilər dövlətindəki ağır daxili vəziyyətdən istifadə etməyi qərara ald ı. Sülh
danıĢıqları kəsildi. Təbrizdəki Os manlı baĢçısı Cəfər paĢa Ģəhərdən çıxıb Cənubi
Azərbaycanın bir ço x vilayətlərin i tutdu. Nizami Os manlı qoĢunu isə Qarabağı və
ölkənin d igər ərazilərini ələ keçirdi.
Beləliklə, 1586-1589-cu illərdə təqribən bütün Azərbaycan III Sultan
Muradın ordusu tərəfindən tədricən ələ keçirild i. Os manlıların müvəffəq iyyətini
özbək hakimlərinin Xorasana basqınları da təmin etmiĢdi. Yen i Səfəvi Ģahı I Abbas
sultanla sülh danıĢıqlarına baĢlamağa tələsdi. O, yerdə qalan əraziləri əldə saxlamaq
üçün sülhün ağır Ģərtlərin i qəbul et məli oldu. 1590-cı il Ġstanbul sülhü nün Ģərtlərinə
əsasən Azərbaycan (Qaradağ, Ərdəbil və TalıĢ vilayətləri istisna olunmaqla),
Cənubi Qafqaz əraziləri və Ġran ın bəzi qərb v ilayətləri Os manlı imperiyasının
tərkib inə daxil edildi.
Səfəvilər dövlətinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri. A zərbaycan Səfəvi
dövlətinin yaranması, bu dövlətin banisi I ġah Ġsmay ılın fəal xarici siyasət yerit məsi
Avropa diplomatiya dairələrində belə bir ü mid doğurdu ki, Səfəv i dövləti Os manlı
Türkiyəsi ilə hərbi-siyasi qarĢıdurmada Avropa dövlətlərinin müttəfiqi o la bilər.
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Lakin Avropa dövlətləri bu qarĢıdurma prosesində əsas ağırlıq mərkəzini ġərq
istiqamət inə yönəltməyə çalıĢırdılar.
I ġah Ġsmayılın diplo matik münasibətlər yaratmağa can atdığı ilk Avropa
dövləti Venesiya Respublikası idi. 1505-ci ildə ġah Ġs mayıl Venesiya doju
Leonardo Loredanoya məktub göndərmiĢ, məktubda özünün dostluq və səmimiyyət
hisslərini izhar et miĢdi. Venesiyaya rəsmi səviyyəli elçi heyəti də göndərilmiĢ,
heyətin qarĢısında Osmanlı Türkiyəsi əleyhinə itt ifaq münasibətlərin i yarat maq
məqsədi qoyulmuĢdu. 1507-1508-ci illərdə Venesiyaya gəlmiĢ qızılbaĢ elçiləri
Venesiya dojunu Osmanlı Türkiyəsinə qarĢı dəniz həmləsinə təhrik edirdilər. Onlar
Leonardo Loredanonu əmin edirdilər ki, venesiyalıların dəniz həmləsi ilə eyni
zamanda I ġah Ġsmayıl quruda osmanlılara qarĢı hərbi əməliyyatlara baĢlayacaq.
Lakin Avropa dövlətləri arasında mövcud olan ziddiyyətlər onların vahid cəbhədə
birləĢməsinə, Səfəvi dövləti ilə yaxınlaĢ maya maneçilik törətdi. Ro ma papası II
Yu liyə (1503-1513) qarĢı çəkiĢ mələrdə iĢtirak edən Venesiya rəhbərləri I ġah
Ġsmayılın hərbi-siyasi planlarına lazımi əhəmiyyət vermədilər. Venesiya 1503-cü
ildə imzalan mıĢ Os manlı - Venesiya sülh müqaviləsini də pozmaq istəmirdi.
QızılbaĢ səfırləri dəniz yolu ilə Venesiyadan Kiprə qayıtdılar və oradan Suriyaya
getdilər. Onlar DəməĢqdə Venesiya konsulu Petrus Zeno ilə görüĢərək xüsusi
müĢavirədə iĢtirak etdilər. Os manlı casusları bu görüĢ haqqında məlu mat ı sultana
çatdırdılar. II Bayazid in təhriki ilə Misir sultanı qızılbaĢ səfırlərini həbs etmək
sərəncamını verdi.
1514-cü ildə Çaldıran döyüĢündəki məğlubiyyətdən sonra I ġah Ġsmayıl
Avropa dövlətləri ilə d iplo matik, hərb i, siyasi münasibətlər yaratmaq istiqamət ində
daha fəal tədbirlər görməyə baĢladı. 1515-ci ildə Səfəv i hökmdarı özünün səfıri
vasitəsilə Rodos adasında qərar tutmuĢ xaçpərəst-ioannitlərin baĢçısına Os manlı
Türkiyəsinə qarĢı ittifaq bağlamaq təklifıni çatdırdı. I ġah Ġs mayıl zənn edirdi ki,
Rodos adasının ruhani hakimi Avropanın xristian dövlətlərin i vahid cəbhədə
birləĢdirə bilər. Ro ma papası X Lev PolĢa kralı I Sigizmunda göndərdiyi
məktubunda bildird i ki, Rodos hakimindən məktub alın mıĢdır, "Sofi" (qızılbaĢ Ģahı)
Avropa dövlətlərindən hərbi yardım təminatı Ģərtilə "türk zalımına" qarĢı hərbi
əməliyyatlara baĢlamağa razıdır, Səfəvi o rdusu müharibəyə hazırdır. Məktubda
qeyd edilird i ki, I ġah Ġs mayıl qələbə qazan ılacağ ı təqdirdə keçmiĢdə xristianlara
məxsus olmuĢ əraziləri Avropa dövlətlərinə qaytar-mağa söz vermiĢdir.
Çaldıran döyüĢü ardınca Suriya və Misirin Sultan Səlim tərəfindən zəbt
edilməsi Os manlı imperiyasını xey li qüvvətləndirdi. Onun ən güclü rəqiblərindən
biri Məmlü k dövləti tamamilə aradan qaldırılmıĢ, digər rəqibi -Səfəv ilər dövləti isə
zəifləmiĢdi. Osmanlı imperiyası hərbi-siyasi in kiĢafının ən yüksək mərhələsinə
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çatmıĢdı. Beləliklə, Avropa yeni Osmanlı iĢğalları qarĢısında böyük təĢviĢ keçirir,
Səfəvi dövləti ilə Avropa dövlətləri arasında diplo matik miinasibətlər yeni
mərhələyə daxil olur.
Məhz bu zaman Avropa dövlətləri ilə ġah Ġsmay ıl arasında Osmanlı
imperiyasına qarĢı yönəldilmiĢ hərbi ittifaq yaratmaq t əĢəbbüsləri güclənir,
Osmanlı dövlətini məhv etmək plan ları tərtib edilir. Ro ma papasının xristian dövlət
baĢçılarına göndərdiyi məktublardan bu planın bəzi təfərrüatı məlu mdur. Buna
görə Almaniya kralı V Karl Habsburq və onun müttəfıq ləri sultana qarĢıf
müharibəni 1518-ci ilin yayında Afrikada yerli hakimlərin dəstəyi ilə baĢlayaraq,
Misirdən keçməli idilər.
Eyni zamanda PolĢa kralı Sig izmundun Macarıstan və Avstriyaya qoĢunu ilə
qonĢu Osmanlı ərazisinə hücumu nəzərdə tutulmuĢdu.. 1519-cu ildə Afrikadakı
əməliyyatlan imperator Maksimilian ve Portuqaliya kralı davam etdirməli və onlara
Ġngiltərə kralı da qoĢulmalı, müttəfıqlər Nil çayını keçən zaman müharibəyə ġah
Ġsmayıl daxil olmalı id i. Həmin vaxt Fransa kralı I Fransisk Bosniyaya soxulmalı,
PolĢa kralı bildirki hücumunu davam etdirməli, bundan sonra qüvvələrini Fransa ilə
birləĢdirməli və onlar birlikdə Kiçik Asiyaya daxil olmalı, müharibənin üçüncü
ilində, yəni 1520-ci ildə Afrikada hərb i əməliyyatlar sona çatmalı, bütün ordular
birləĢməli Ġstanbul fəth olunmalıydı. Bundan sonra Kiçik Asiya müttəfıq qüvvələr
tərəfındən iĢğal edilməli idi; Anadolunun Ģərq hissəsi ġah "Ġsmayılın hakimiyyəti
altına keçməli, qərb hissəsi xristian dövlətləri arasında bölüĢdürülməli idi. Lakin
Qərbi Avropanın rəhbər siyasi dairələrində hazırlanan bu plan ancaq kağız
üzərində qaldı, çünki Avropa dövlətlərinin bir -biri ilə toqquĢan mənafeləri,
aralarında mövcud olan siyasi, iqtisadi ziddiyyətlər onların b ir ittifaqda
birləĢməsinə və vahid qüvvə kimi çıxıĢ et məsinə imkan vermird i. Bu baxımdan
Səfəvi Ģahı ilə Habsburq kralı arasındakı rəs mi yazıĢ ma da diqqəti cəlb edir. ġah bu
dövlətlə Türkiyəyə qarĢı hərbi-siyasi ittifaq yaratmağa can atırdı. 1518-ci ildə I ġah
Ġsmayıl Livanda yaĢayan xristian-maronit keĢiĢi Pyotr vasitəsilə Habs burq kralı V
Karla məktub göndərmiĢdi. Səfəvi Ģahı həmin Ģəxsə Macarıstan kralı II Lüdovikə
çatmalı məktubu da həvalə etmiĢdi (Macarıstan kralın ın səfiri bir qədər əvvəl
Təbrizdə, Ģah sarayında olmuĢdu). I Ġs mayıl V Karla yazdığ ı məktubda osmanlılara
qarĢı birgə hərbi əməliyyatlara aprel ayında baĢlamağ ı təklif etmiĢdi. V Karl bu
məktubu bir neçə ildən sonra Ġspaniyanın Toledo Ģəhərindəki iqamətgahında
almıĢdı, art ıq yazılmıĢ rəsmi məktub öz əhəmiyyətini itirmiĢdi. KeĢiĢ Pyotr V
Karlın cavab məktubunu 1525-ci ilin avqustunda Səfəvi Ģahının Təbrizdəki sarayına
yetirdi. Lakin I ġah Ġsmayıl artıq dünyasını dəyiĢmiĢdi.
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QızılbaĢ dövləti ilə mənafeləri uzlaĢmayan ilk Avropa dövləti portuqaliya
oldu. Hindistana gedən dəniz yolunda inhisar mövqeyini möhkəmləndirmə yə can
atan Portuqaliya 1515-ci ildə Ġran körfəzindəki adaların çoxusunu ələ keçirdi və
QızılbaĢ dövləti ərazilərinə xeyli dərəcədə yaxınlaĢdı. Portuqaliyalılar Osman lı
Türkiyəsinə qarĢı mübarizədə Səfəvi dövlətindən istifadə et mək istəyir, q ızılbaĢlar la
əməkdaĢlıq edird ilər. Bəzi mənbə məlu matlarından aydın olur ki, Portuqaliya I ġah
Təhmasibə hərbi yardım edirdi. Mənbələrdə iddia edilir ki, portuqaliyalılar 1549 -cu
ildə Səfəvi Ģahının ixtiyarına 10 min tüfəng və 20 top vermiĢdilər. Bununla əlaqədar
olaraq qeyd etmək maraqlıd ır ki, Səfəvilərin saray tarixçiləri salnamələrində I
Təhmasibin sarayına yalnız iki "Firəng" (Avropa) səfırliyin in gəldiyini
göstərmiĢlər. Hər iki d iplo matik heyət Portuqaliyadan göndərilmiĢdi. Po rtuqaliya
kralı III Juanın (1502-1557) 1551-ci ildə Qəzv inə, Ģah sarayına gəlmiĢ səfırlər
qonaqpərvərliklə qarĢılan mıĢdılar. Bu zaman Osman lı-Səfəvi müharibəsi davam
etməkdə idi. III Juanın xələfı o lan Don Sebastyan tərəfındən 1557 -1558-ci illərdə
göndərilmiĢ səfır heyətini isə I ġah Təhmasib qəbul etmədi. Həsən bəy Rumlu qeyd
edir ki, portuqaliyalıların Ġran körfəzindəki ö zbaĢına hərəkət ləri, b ir ço x adaların
iĢğalı Səfəv i Ģahının qəzəbinə səbəb olmuĢdu. Həsən bəy Rumlu göstərir ki,
portutaliyalılar "müsəlman əhalisinə qarĢı hörmətsizlik" etmiĢdilər. Lakin ehtimal
etmək olar ki, bu hadisənin baĢqa bir səbəbi vardı: Ģah Osmanlı və Səfəvi dövlətləri
arasında 1555-ci ildə bağlanmıĢ sülh müqaviləsinin Ģərtlərin i pozmaq istəməmiĢ,
osmanlıların baĢlıca düĢmənlərindən biri o lan Portuqaliyanın səf ırlərini məhz buna
görə qəbul etməmiĢdi. 1572-ci ildə Ro ma papası V Piy I ġah Təh masibə məktub
göndərdi. Roma papası Ģahı inandırmağa çalıĢırd ı ki, Os manlı türklərinə qarĢı birgə
çıxıĢ etmək məqamı gəlib çatmıĢdır. V Piy ġah Təhmasib in qarĢıdakı müharibədə
qələbə qazanacağına əmin olduğunu bildirmiĢ, Dəclə və Fərat Çayları arasındakı
ərazini, Suriyanı qızılbaĢlara vəd etmiĢdi. Ro ma Papası qeyd edirdi ki, Osman lı
Türkiyəsi iki cəbhədə müharibə aparmaq iqtidarında olmayacaq və müharibə
tezliklə müttəfıq lərin zəfəri ilə baĢa çatacaq. Lakin Avropa diplo matiyasının
cəhdləri boĢa çıxdı. I ġah Təhmasib Osmanlı Türkiyəsi ilə münasibətləri daha da
kəskin ləĢdirmək istəmirdi. QızılbaĢlar baĢa düĢmüĢdülər ki, onları Osman lı
Türkiyəsinə qarĢı müharibəyə sövq edən Avropa dövlətləri müĢahidəçi mövqeyində
duracaqlar. 1578-ci ildə Os manlı Türkiyəsi Avropadakı hərb i əməliyyatlardan sonra
Səfəvi dövlətinə qarĢı müharibəyə baĢladı. Osman lılar Cənubi Qafqazı iĢğal etdilər.
ġah Məhəmməd Xudabəndə Portuqaliyaya nümayəndələr göndərərək, Avropanın
bütün dövlətlərini Osman lı təcavüzü əley-hinə çıxıĢ etməyə çağırmalı oldu. Bu dəfə
də heç bir Avropa dövləti Səfəvi hökmdarının çağırıĢına qoĢulmadı, Osman lı
Türkiyəsinə qarĢı hərbi əməliyyatlara baĢlamadı.
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Azərbaycan Səfəvi dövlətinin Ġngiltərə ilə əlaqələri XVI əsrin ikinci
yarısında təĢəkkül tapmağa baĢlamıĢdı. Məhz bu dövrdən baĢlayaraq ingilis ticarət
burjuaziyası Vo lqa-Xəzər yolundan istifadə edərək Azərbaycana, Ġrana və
Hindistana iqtisadi müdaxiləyə çalıĢırd ı. 1562-ci ildə Londonda "Moskva Ģirkəti"
yaradıldı. ġirkət t icarət nü mayəndəliklərin i təĢkil edir, onları Moskva dövlətinin
ərazisindən keçirərək ġərq ölkələrinə göndərirdi. 1562 -ci ildə ingilis taciri Antoni
Cenkinson Azərbaycana gəldi. 1563-cü ildə Olkok, Renn və Çini, 1565-1567-ci
illərdə Conson, Kitçin və Edvards, 1568-1569-cu illərdə isə Edvards, Spark və digər
ingilis tacirləri A zərbaycanda olmuĢlar. Ben isterin və Deket in baĢçılığ ı ilə 15691574-cü illərdə Azərbaycanda olmuĢ ingilis tacir heyətinin Səfəvilər dövlətindən
ticarət imtiyazları qoparmaq istiqamətindəki cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi.
"Moskva Ģirkəti" nü mayəndələrin i A zərbaycana altıncı (sonuncu) səfəri 1580-ci ildə
oldu. Ġngilisləri Moskva dövləti bazarlarında möhkəmlən mək, Azərbaycanda
ticarətdə inhisar mövqeyi qazan maq üçün həyata keçird ikləri tədbirlə nəticəsiz
qaldı. Rus dövləti ingilis burjuaziyasının bu cəhdlərin in qarĢısını qətiyyətlə aldı.
Çünki o, Cənubi Qafqazda (eləcə də Azərbaycanda) özü möhkəmlən mək istəyirdi.
Rus tacirləri A zərbaycana ucuz xammal mənbəyi və əlveriĢli satıĢ bazarı kimi
yanaĢır, rus hökumətindən xarici siyasətdə ardıcıl və qəti mövqe tutmağı tələb
edirdilər.
Siyasi quruluĢ, idarə sistemi, hərbi qüvvələr. Səfəv i dövləti quruluĢ
etibarilə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin ənənələr ini davam etdirirdi.
Dövlətin tarixin in ilk mərhələsində ( I Ġsmayılın dövründə) sadəliyi ilə seçilən
mərkəzi bürokratik idarə aparatı sonralar xeyli mü rəkkəbləĢdi.
Dövlətin baĢında özündə ali dünyəvi və eləcə də Ərdəbil "Səfəviyyə" Ģiə
ordeninin irsi baĢçısı kimi dini hakimiyyəti təcəssüm etdirən Ģah dururdu. Müstəbid
hakimiyyətinin bu teokratik çaları onun mövqeyini xeyli dərəcədə
möhkəmləndirirdi.
ġahın yanında məĢ vərətçi səslə dövlət aparatında yüksək mövqe tutan
Ģəxslərdən və Azərbaycan tayfalarının ən nüfuzlu əmirlərindən ibarət olan Dövlət
ġurası - Ali məclis fəaliyyət göstərirdi. Venesiyalı Allessandrinin məlu mat ına görə,
bu Ģura 12 nəfərdən ibarət idi. O, I Təh masib dövründə Ģuranın iĢini belə təsvir
edirdi: "ġah yerdən çox da yüksək olmayan taxtda əyləĢirdi və arxasında oğlanları,
xüsusilə Ģahın diqqət dairəsindən çıxmayan müavin i Heydər Mirzə otururdu. 4
nəfərdən ibarət Ģah müavin ləri heyəti qarĢıda otururdu. ġah suallar verir, oturanların
rəyini soruĢurdu. Onlardan hər biri ö z fıkrini ifadə edərkən ayağa qalxır və ucadan
danıĢaraq Ģaha yaxınlaĢırd ı ki, həmkarları onu eĢidə bilsin. Əgər mü zakirə zamanı
Ģah maraq lı bir Ģey eĢidirdisə, bu (onun iĢarəsi ilə), yüksək məĢvərətçilər tərəfındən
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qeydə alınırd ı və ço x vaxt hökmdar ö zü onu dəsti-xətti ilə yazırd ı. Beləliklə, hər kəs
növbə ilə Ģahın xahiĢinə əməl edir, öz fıkrini söyləyirdi. Məsələnin mahiyyətinə
dair Ģahda Ģübhə qalmırd ısa, o, birinci toplantıda həll olu nurdu. ġahın Ģübhəsi
olurdusa, bütün Ģuranın rəyinə qulaq asır, sonra isə onu Ģəxsən nəzərdən keçirir və
həll ed irdi".
Səfəvi dövlətinin ərazisi iki hissəyə (divan vilayətlərinə və xassə
vilayətlərinə), yəni dövlət torpaqlarına və Ģah ailəsin in mülklərinə bölünürdü. Bu
bölgüyə uyğun olaraq onlar ü zərində idarəçilik üçün iki xüsusi qurum mövcud idi:
divani-məmalik və divani-xassə. Bu idarələr Səfəvi dövlətinin əsas maliyyə
müəssisələri sayılırdı. Divani-xassəyə aid olan vilayətlər Ģəxsən Ģaha və Ģah
ailəsin in digər nü mayəndələrinə məxsus idi. On lar Ģah müvəkkilləri - vəzirlər
tərəfındən idarə olunurdu. Xassə torpaqları sırasına Ərdəbil mahalından baĢqa
Ġsfahan, Fars və Heratdakı ərazilər də daxil idi.
ġahın istər dünyəvi, istərsə də dini iĢlərdə tamhüquqlu mü avin i olan vəkil
Ģahdan sonra ikinci Ģəxs sayılırdı. Vəzifənin əhəmiyyəti onda görünür ki, bu
mövqedə olmuĢ ilk Ģəxs I Ġsmayılın tərbiyəçisi (lələ) Hüseyn bəy ġamlı id i. AzyaĢlı
I ġah Təhmasibin dövründə, yuxarıda göstərildiyi kimi, vəkalət vəzifəsi qızılbaĢ
əmirləri arasında amansız mübarizə obyektinə çevrilmiĢdi. Bu vəzifədə qızılbaĢ
tayfaları baĢçılarından Div Sultan Ru mlu, Çu xa Sultan Təkəli və Hüseyn xan ġamlı
ardıcıl surətdə bir-biri ilə əvəz olun muĢdular.
Səfəvi y ığ ma qoĢunlarının baĢçısı əmir-ül-üməra (xanlar xanı) id i. Hərb i iĢ
bütövlüklə azərbaycanlıların əlində olduğu üçün bu vəzifə A zərbaycan əyanlarının
inhisarında idi. Bu vəzifən i tutanlar arasında Məhəmməd bəy Ustaclı (Çayan
Sultan), onun oğlu Bayazid Sultan, Hüseyn xan ġamlı, Abdulla xan Ustaclı və b.
vardı.
ġahın Azərbaycan tayfalarının döyüĢçülərindən ibarət olan xüsusi hərbi
dəstəsinə qorçibaşı rəhbərlik edirdi. Bu vəzifənin əhəmiyyəti I ġah Təh masibin
dövründə xüsusilə artdı, halbuki onun sələfın in vaxtında qorçibaĢı siyasi həyatda
gözəçarp mayan sima id i. Sonralar bu vəzifəni Ģaha son dərəcə yaxın olan qorçibaĢı
Sevindik bəy ƏfĢar, Allahqulu bəy ƏfĢar, Qulu bəy ƏfĢar kimi Ģəxslər tutdular.
Qulu bəy ƏfĢarın Məhəmməd Xudabəndənin sarayında böyük nüfuzu vardı.
QorçibaĢıların təqribən hamıs ı ƏfĢar tayfasından idi.
Mülki idarəçiliy in ənənəvi baĢçısı vəzir idi. I ġah Ġs mayılın dövründə vəzir
nüfuza malik deyild i. Çünki vəkil və əmir əl-ü məra dövlət idarəçiliyi iĢlərində
hakim mövqe tuturdular. I ġah Abbasın hakimiyyətinə qədər vəzirin vəzifəs i
maliyyə əməliyyatları ilə məhdudlaĢırdı. Vəzir əsasən dövlət xəzinəsi və saray
müəssisələrinin mədaxil və məxaricinə nəzarət edird i. Vəzirlər arasında Zəkəriyyə
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Keçəçi, Qazi Cahan Qəzvin i, M ir Cəfər Savəci, Əh məd bəy Nur Kamal Ġsfahani,
Xacə Sədəddin Ġnayətulla Xu zani və Məsum bəy Səfəvini göstərmək olar. Məsum
bəy Səfəvi "divan əmiri ikən yüksək vəzarət vəzifəsinə ucaldılmıĢdı və Ģahın daimi
rəğbətini qazan mıĢdı".
Vəqfləri idarə edən dini təsisatın baĢında sədr dururdu. Sədr həmçinin
mü xalifətçi, bidətçi təlimlərin qarĢısını almalı, Ģiəliy in yayılmasına çalıĢ malı idi.
Birinci sədr Mövlana ġəmsəddin Lahici hələ Lah icanda yeniyetməlik dövrünü
keçirən Ġs mayıhn tərbiyəçisi olmuĢdu. Mövlana ġəmsəddin ona Quranı, fars və ərəb
dillərini öyrət miĢdi. Qazi Məhəmməd KaĢani, Sey id ġərifəddin Əli ġirazi,
Nizamədd in Əbdülbaqi Yəzd i, Cəmaləddin Məhəmməd Astrabadi də sədr
vəzifəsini tut muĢdular.
Bəzən vəzir və sədr vəzifəsini eyni zamanda iki Ģəxs icra cdirdi. Bunlar
arasındakı vəzifə bölgüsü ərazi prinsipi üzrə həyata keçirilirdi. Onlardan biri divan
ərazisinə, o biri xassə (sülalə) mülklərinə nəzarət ed ird i.
Maliyyə idarəsinin baĢında duran müstovfı əl-məmalik idi. O, verg i aparatına,
büdcənin təĢkilinə nəzarət edir, vergi siyahılarını, hərbi və mü lki vəzifəli Ģəxslər
üçün məvacibi, pulları və mü kafatların növlərini təsdiq edirdi. Vergi borcları ü zrə
xəzinədar da mövcud idi (müstovfiyi-bəkaya).
Saray təsərrüfatı rəhbəri (naziri-buyutat) Ģah və hakim sülalə ü zvlərinin,
eləcə də saray əyanlarının mən zil, paltar, əy ləncə və zinətə olan tələbat və
ehtiyacların ın ödənilməsinə nəzarət edird i. Onun idarəçiliyində kitab xanalar,
mü xtəlif anbarlar, tövlələr, sikkəxana, cəbbəxana, eləcə də sarayda yerləĢən tikiĢ,
zərgərlik, dəmirçilik, bədii və digər emalat xanalar var idi. O, saray mətbəxini də
idarə edirdi.
Ərdəbil ordeni mü rid lərinin geniĢ yayılmıĢ Ģəbəkəsinin baĢçısı xəlifət əlxüləfa idi. Səfəv ilər öz müridlərin in yaxĢı təĢkil edilmiĢ Ģəbəkəsi sayəsində lazım
olan vaxtda geniĢ ərazidə yayılmıĢ qızılbaĢ tayfalarının ö z bayraqları alt ına cəlb edə
bilird ilər. Ġsmay ılın ən yaxın silahdaĢlarından biri ordenin iĢlərinə nəzarət edən və
özünü bacarıqlı sərkərdə kimi göstərmiĢ Ru mlu tayfasından olan Xadim bəy Xü ləfa
idi. Bu vəzifəni yalnız qızılbaĢ tayfalarının imt iyazlı təbəqəsinin nümayəndələri
tuturdular. Xəlifət əl-xüləfa Ģahın orden iĢləri üzrə müavin i hesab olunurdu.
Mərkəzi saray aparatında digər vəzifələr də vardı. Sarayda baĢ təĢrifat
məmu ru eĢikağası və yaxud eşikağasıbaşı idi. O, əsasən, tabeliyində böyük
xid mətçilər Ģtatı - yavərlər, yasavullar, qapıçılar, carçılar və b. olmaqla saray
yığıncaqlarında və təntənələrində təĢrifatı idarə edirdi.
Mirşikarbaşı Ģahın ov tədbirlərin in baĢçısı idi. Ovçubəyilər, Ģahin
saxlayanlar (quĢçular) və b. ona tabe idilər. Ov yaln ız əyləncə xarakteri daĢımayan
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mühü m tədbir sayılırd ı. ġahdan və onun məiyyətindən əlavə, on minlərlə
döyüĢçünün, heyvanları qovan kəndlilərin iĢtirak etdiyi, geniĢ əraziləri əhatə edən
böyük ov mərasimləri əslində hərbi manevrləri xatırladırd ı.
Mühtəsib əlməmalik (dövlət mühtəsibi) - Ģəhər bazarlarını nəzarətdə
saxlayan, əmtəələrə qiy məti təsdiq edən mərkəzi aparat memuruna deyilirdi. Onun
vəzifəsi ticarətin düzgün aparılmasına, ölçü və çəkilərə əməl olun masına,
fırıldaqçılığa yol verilməməsinə nəzarət etmək id i. Mühtəsib əl-məmalikin bütün
vilayətlərdə ö z nü mayəndələri vardı.
Mərkəzi aparatda münşi əl-məmalik - dövlət katibi, müəyyər əl-məmalik pul iĢinə rəhbərlik edən, möhrdar - Ģahın möhürünü saxlayan, miraxurbaşı –
mehtərlərin rəisi, mehmandarbaşı - xarici, səfırlərin və qonaqların qəbuluna baxan
rəis, süfrəçibaşı, halvaçı- başı, münəccimbaşı və b. vəzifə sahibləri çalıĢırdı.
Səfəvilər dövründə Azərbaycan ərazisi Ģah caniĢinləri - bəylərbəyilər
tərəfindən idarə o lunan vilayətlərə bölünmüĢdü. Bəylər bəyilər (mənbələrdə daha
çox ərəbcə sinoniminə - əmir əlüməraya rast gəlmək o lur) yaln ız Azərbaycan hərbi
əyanları tərəfındən təyin edilirdilər. Onlar öz məmu rları tərəfindən əhalidən yığılan
vergiləri xəzinəyə göndərir, müəyyən miqdarda hərbi qüvvə saxlayırdılar.
Bəylərbəyilər Ģahın əmri ilə hərb i yürüĢlərdə iĢtirak et məyə borclu idilər. On ların
daxili iĢlərdə böyük müstəqilliyi vard ı.
Əyalət idareçiliyi sistemi bir ço x cəhətdən mərkəzi idarəçiliyə oxĢar idi.
Bəzi bəylərbəyilər o qədər güclü idilər ki, ö z saraylarının zənginliyi baxımından
Ģahı təqlid edirdilər. Misal üçün, Abdulla xan Ustaclı 1549 -cu ildə ġirvan
bəylərbəyi vəzifəsinə təyin olundu və ölənədək (17 il ərzində) bu vəzifədə qaldı. O,
ġirvan əyanlarının separatçı qiyamlarını yatırmağa və burada hakimiyyətini möh kəmləndirməyə nail olmuĢdu. Bundan sonra Abdulla xanın nüfuzu o qədər artmıĢdı
ki, hətta dayısı I ġah Təhmasib də onunla hesablaĢırdı. Cen kinson öz qeydlərində
Abdulla xanın əzəmətli, təmtəraq lı sarayın ın təsvirinə xeyli yer ayırmıĢ, onu
"ġirvan kralı" adlandırmıĢdı.
Qüdrətli qızılbaĢ əyanları bəylərbəyi, əmir əl-ü məra və hakim kimi
vilayətləri ço x vaxt irsi olaraq idarə edird ilər. Qarabağ və Astrabad Qacar
tayfasının, ġirvan və Çu xu rsəd Ustaclı tayfasının, Təbriz Təkəli və Türkman
tayfaların ın, Fars vilayəti Zü lqədər tayfasının, Girman ƏfĢar tayfasının, Həmədan
Təkəli tayfasının, Herat ġamlı tayfasının nü mayəndələri tərəfındən idarə olunurdu.
Bəylərbəyiliklərin irsiliy inə ən bariz misal mərkəzi Gəncə olan Qarabağ
bəylərbəyiliyidir. XVI əsrin 40-cı illərində buranın bəylərbəyi vəzifəsinə ġah
Təhmasib ġahverdi Ziyadoğlu Qacarı təyin etdi. Ziyadoğlu nəsli Qarabağı k içik
fasilələrlə XIX əsrin əvvəlinədək idarə et miĢdir. Qacarlar Qarabağın sakinləri kimi
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burada "qıĢlaq və yaylaqlara, mülklərə əmlak və bağlara" sahib olmuĢlar (Ġskəndər
bəy MünĢi).
ġərh edilənlərdən görünür ki, mərkəzdə və yerlərdə hakimiyyət Azərbaycan
hərbi feodallarının əlində idi. Farslar və digər etnik qruplar isə əsasən maliyyə
iĢlərində, məhkəmədə və dəftərxanada təmsil o lun muĢdular.
Qulluq adamlarına məvacib daha çox tiyul, bəzi hallarda isə soyurqal
verilməsi ilə həyata keçirilirdi. Bəzi vəzifəli Ģəxslərə rəiyyətdən (kəndli və
sənətkarlardan) vergi Ģəklində alınan daimi rüsum hüququ verilmiĢdi.
Mükafatlandırmanın geniĢ təcrübədən keçirilən formalarından biri
"düĢüllük" idi və bu, dövlət idarəsi tərəfındən həyata keçirilən ödənclərin məlu m
faizi Ģəklində tutulan məbləği bildirirdi.
Azərbaycan Səfəvi dövləti n izami orduya malik deyild i. Bu cəhətdən ilk
Səfəvilər ö z sələfləri olan Ağqoyunlu dövlətindən irəli get məmiĢdilər.
QızılbaĢ ordusu müharibələr zamanı əyalət hakimlərinin - bəylərbəyilərin
yığma qoĢunlarından təĢkil edilirdi. Bunlar feodalların Ģəxsi hesablarına saxlanılan
və təchiz edilən atlı dəstələr idi. Müharibə zamanı əməliyyatlarda 60-70 minə yaxın
qızılbaĢ qoĢunu iĢtirak edird i. Venesiyalı M inadoi hesab edirdi ki, əgər bütün
əyalətlərin hakimləri öz qoĢunların ı mərkəzi höku mətin çağırıĢı ilə toplasaydılar,
Səfəvilər o rdusunun sayı 130-140 minə çata bilərdi.
ġahın hüzurunda sayı 4 mindən 6 minə qədər o lan qorçilərin xüsusi dəstəsi
mövcud idi. Bunlar qorçibaĢının rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən, Azərbaycan
tayfalarından olan, öz qorxmazlığı və döyüĢkənliyi ilə tamnan seçmə döyüĢçülər
idi. Həmçinin baĢda yasavulbaşı olmaqla 700 nəfərdən ibarət yasavul dəstəsi də
vardı.
QızılbaĢ qoĢunu texniki təchizat cəhətdən öz müasiri və rəqib i olan Os manlı
ordusundan geri qalırd ı. Orduda soyuq silahlar - yay, n izə, q ılınc, qalxan, dəbilqə,
döyüĢ baltaları və s. üstünlük təĢkil edirdi. Odlu silah iĢlədilsə də, geniĢ
yayılmamıĢdı.
VII FƏSĠL
XVI ƏSRDƏ
AZƏRB AYCANIN ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠS ADĠ HƏ YATI
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər. Səfəvi hakimiyyətinin bərqərar
olması ərəfəsində Azərbaycan (ġirvan istisna edilməklə) u zun müddətli iqtisadi
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durğunluq mərhələsində id i. Ġlk Səfəvi hökmdarları iqtisadi həyatın normal məcraya
salın ması və dövlət xəzinəsinə daxil olan vəsaitin art ırılması məqsədilə kəndlilərin
vəziyyətini b ir qədər yüngülləĢdirən tədbirlər həyata keçirməyə məcbur o ldular.
ġah Ġsmayılın dövründə mərkəzi hakimiyyətin güclən məsi, qızılbaĢ feodalların ın
separatizmin in aradan qaldırılması, XVI əsrin ilk rübündə daxili feodal
müharibələrin in, çəkiĢ mələrin in azalması və d igər amillər kənd təsərrüfatının,
iqtisadiyyatın baĢqa sahələrinin dirçəliĢ prosesinə təkan verdi. Əkinçilik əhalin in
baĢlıca məĢğuliyyət sahəsi idi. Taxıl bitkiləri (buğda v ə arpa) təqribən
Azərbaycanın bütün bölgələrində (ġirvan, Muğan və Aranda, eləcə də cənub
vilayətləri olan Ərdəbildə, Xalxalda) əkilib-becərilird i. Səfəv i dövləti ərazisində
buğdanın bolluğu da təsdiq edilmiĢdir. Anonim Venesiya tacirin in məlu matına
əsasən Təbriz bölgəsində " xeyli arpa, bol buğda və çovdar əkilirdi".
Kənd sakinlərin in əsas və ənənəvi məĢğuliyyət sahələri bağçılıq, bostançılıq
olmuĢdur. Əmin Əh məd Razi Təbriz bölgəsində becərilən almanın, armudun,
gavalının, g ilənarın, ü zü mün əla dad keyfıyy ətinə malik olduğunu göstərir,
Ərdəbil, Xalxal, Ordubad, Marağa, ġamaxı bölgələrində barlı meyvə bağlarının
mövcudluğunu təsdiq edirdi. Anonim tacir Sufıyan, Mərənd və Xoy bölgələrində
də gözəl meyvə bağlarının olduğunu yazırd ı. A lessandri qeyd edir ki, "meyvələr
keyfiyyətinə və dadına görə dünyanın baĢqa bölgələrində becərilən meyvələrdən
üstün idi". Meyvə bağları və bostanlar Azərbaycan Ģəhərlərinin həyatında da
mühü m yer tutur Ģəhər sakinlərin in ehtiyacını ödəyird i. XVI əsrin əvvəllərində
Təbrizdə olmuĢ Venesiya taciri göstərir ki, "Ģəhər çoxsaylı bostanlarla bəzən miĢdi
və orada tərəvəz, mü xtəlif bitkilər becərilirdi".
Azərbaycanda tut ağaclarının becərilməsi ənənəvi olaraq barama qurdunun
bəslənilməsi və ipəkçiliklə əlaqədar olmuĢdur. Ġpəkçilik ġirvanda və ġəkidə
yayılmıĢdı. Bu istehsal yerli xammal bazasına əsaslanırdı. 1562-1563-cü illərdə
Azərbaycanda olmuĢ ingilis taciri və səyyahı Cenkinson qeyd edirdi ki, "bu ölkədə
mü xtəlif yüksək keyfiyyətli zəruri mallar - qo z və fındıq, çiy idli pambıq, zəy, xam
ipək, demək olar ki, ədviyyat və boyaqçılıq mallarının bütün növlərin i əldə etmək
mü mkündür. Lakin buranın əsas malı olduqca bol ipəyin hər cür növüdür".
Ġpək istehsalının baĢlıca bölgələrindən biri ƏrəĢ idi. ƏrəĢ ingilis tacirlərinin
qeydlərində tez-tez xatırlanır, əcnəbilər tərəfındən ipəyin alın ma obyekti kimi
təqdim o lunur. Avropada Azərbaycandan ixrac olun muĢ xam ipəyin mü xtəlif
növləri tanınırdı (məsələn, 'Mah mudabad ipəyi", "ġəki ipəyi", " Gəncə ipəyi",
"Qəbələ ipəyi" və s.). Ölkədən ixrac o lunan xam ipəyin miqdarı haqqında ingilis
ticarət nümayəndəsi Artur Edvardsın ġamaxıdan 1566-cı ildə yazdığı məktuba
əsasən mülahizə yürütmək mü mkündür. Artur Fdvards London Ģirkətin in
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rəhbərlərinə yazırd ı: "Sizi əmin edirəm ki, burada (Gürcüstan ipəyini nəzərə
almadan) 50-60 batman at yükü ilə 3-4 min atı ipəklə yükləmək olar". Bu isə orta
hesabla 200 min batmana bərabərdir. Əmin Əh məd Razinin verdiyi məlu mata görə,
Azərbaycanın ən iri ipəkçilik mərkəzlərindən biri o lan ġamaxıda hər il 20 min
xalvara yaxın ipək satılırd ı.
Azərbaycan əhalisinin bir qis mi yarımköçəri həyat keçirir və heyvandarlıqla
məĢğul idi. Mil və Muğan düzənliklərindəki q ıĢlaqlar, Qarabağın, Cənubi
Azərbaycamn dağlıq bölgələrindəki yaylaqlar qədim zaman lardan etibarən
heyvandarlıq təsərrüfatının uğurlu in kiĢafını təmin et miĢdir.
XVI əsrə qədərki dövrdə Azərbaycanda məskunlaĢmıĢ türk köçəri tayfaları
(Cəlairi, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və b.) tədricən yarımoturaq və oturaq həyat
tərzinə keçmiĢdilər. Bu proses çox ləng gedirdi: tayfaların yu xarı təbəqələ rindən
baĢlanır, daha sonra isə yoxsul, aĢağı təbəqələri əhatə edirdi. Siyasi hökmran lığa
malik o lan tayfa əyanları sarayda və ölkənin digər yerlərində yüksək, gəlirli
vəzifələri ələ keçirir, iri torpaq sahələrinin mü lkiyyətçilərinə çevrilir, ticarətlə və
Ģəhər iqtisadiyyatı ilə sıx əlaqələr yaradırd ılar, Həmin əyanlar yerli oturaq feodal
soyları ilə qohumluq münasibətlərinə daxil olu r və tədricən oturaq həyat tərzinə
keçirdilər.
Səfəvilər dövründə torpaq mülkiyyətinin əski formaları qalmaqda idi
(divani, xassə, vəqf və mülk). Dövlət torpaq sahələrinin və hakim sülaləyə məxsus
torpaq mülkiyyətinin geniĢlən məsi ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafı prosesində yeni
məqam olmuĢdur. I ġah Ġsmayıl Ağqoyunlu sülaləsi nümayəndələrinə, habelə
zəngin sünni ruhanilərə məxsus olan torpaq mülkiyyətini dövlətin ixt iyarına
keçirirdi.
Ġlk Səfəvi hökmdarları Ərdəbildən baĢqa Ġsfahanda, Fars vilayətində,
Heratda geniĢ torpaq sahələrinə malik idilər. Adətən, ən münbit və abad mülkləri
xassəyə daxil edirdilər. Bu minvalla Səfəvi sülaləsinin nü mayəndələri ö lkən in ən
iri feodallarına çevrilmiĢdilər.
Səfəvilər mərkəzləĢdirmə siyasəti naminə irsi xid mət müqabilində paylan mıĢ
torpaq mülkiyyətinin (soyurqal) məhdudlaĢdırılmasına can atırdılar. I ġah
Ġsmayıldan etibarən mərkəzi dövlət aparatı xəzinə torpaqlarının Ģahın vassalları
olan qızılbaĢ əmirlərinin irsi sahibliyinə keçməsinin qarĢısını almağa çalıĢırd ı. Ona
görə də Səfəvi hökmdarları feodal torpaq mülkiyyətinin yeni formasının - tiyulun
inkiĢafını təmin etməyə cəhd göstərirdilər. Tiyul irsi torpaq sahibliyi forması
deyildi, feodalın hərbi, yaxud in zibati xid mət müddətindən asılı idi.
Tiyuldar mərkəzi höku mət tərəfindən müvəqqəti bağıĢlanmıĢ ərazidən əldə
edilmiĢ vergini mənimsəyə bilərd i, lakin onun tiyulu idarə etmək hüququ məhdud

204

idi. Tiyullar baĢlıca olaraq qızılbaĢ tayfalarının feodal əyanlarına verilirdi.
Soyurqallar öz məzmununu dəyiĢmiĢdi: onlar artıq Ģiə ruhanilərinin və inzibati
bürokratiyanın ixt iyarında olan xırda kəndlər, digər yaĢayıĢ məntəqələrindən ibarət
idi.
Hakim sin if əsasən 5 qrupdan ibarət olmuĢdur: Ģah və hakim sülalənin
üzvləri, qızılbaĢ tayfalarının hərbi əyanları, ali Ģiə ruhaniləri, mülki bürokratiyanın
və oturaq əyanların nümayəndələri. Səfəvi dövləti ərazisində bütün siyasi və hərbi
hakimiyyət qızılbaĢ əyanlarına məxsus idilər. Nəinki mərkəzdə, habelə ətraf
nahiyələrdə, dövlətin bütün vilayətlərində Azərbaycan feodal əyanları hakim
mövqelərə malik olmuĢlar. Feodalların bütün digər qrupları Azərbaycan əyanlarma
nisbətən tabe, asılı vəziyyətdə idi. Azərbaycan feodallarının siyasi cəhətdən aparıcı
rola malik olması ondan irəli gəlirdi ki, q ızılbaĢ tayfaları ordunun baĢlıca kütləsin i
təĢkil edirdilər. Orduda ali vəzifələri tayfalara baĢçılıq edən və xid mətdə olan
qızılbaĢ əyanları tuturdular.
Əmirlər hərbi-feodal əyanların ın yuxarı zü mrəsində dayanırdılar. "Ölkə",
"yurd", "ocaqlıq" adlanan müəyyən ərazilər əmirlər tərəfındən idarə edilir və
onların maddi təminatını ödəyird i. Həmin ərazilər t iyul, soyurqal kimi və ya vergi
toxunulmazlığ ı təmin olun maqla, idarə hüququ əsasında feodal əyanlarının
ixt iyarına verilirdi. Əmirlər yalnız dövlətdə Ģərəfli və mənfəətli vəzifələr tutduqları
lıalda, bağıĢlan ılmıĢ torpaqlara sahib olduqları təqdirdə Ģaha sədaqətlə xid mət
edirdilər. Narazı qalmıĢ əmirlər ço x zaman q iyam qald ırırd ılar.
Divanın 1576-cı il tarixli siyahısında 114 əmir o lduğu göstərilir. Ustaclı
tayfasından olan əmirlərin sayı 15-ə çatırd ı (onlardan 10 nəfəri "'böyük əmir"
olmuĢdur). Adı çəkilmiĢ 72 əmirdən 56 nəfəri qızılbaĢ tayfalarına mənsub idi.
Digər əmirlər bu tərkibə daxil deyildi, çünki onlar Səfəvi dövlətinin yaradılmasında
iĢtirak et məmiĢ, əmir rütbəsinə dövlətin meydana gəlməsindən sonra çatmıĢdılar.
Ali ruhanilər Səfəvi dövlətinin müdafiəçisi idilər və hakim sülalənin
himayəçiliy indən bəhrələnirdilər. Din i təĢkilatlar (məscid lər, xeyriyyə evləri, Ģiə
müqəddəslərinin məzarları və s.) böyük var-dövlətə malik idi. GeniĢ torpaq
sahələri, dükan lar, sənətkarlıq emalat xanaları, karvansaralar, bağlar və s. kimi
obyektlər vəqf mü lkiyyətini təĢkil ed ird i.
Xristian ruhani təbəqəsinin (habelə erməni kilsəsi) də bir sıra imt iyazları
vardı. Erməni ruhani təbəqəsi vergi to xunulmazlığı hüququ olan monastır
mü lklərindən istifadə edirdi.
Torpaq mü lkiyyətinə malik olmayan kəndlilər ağır Ģərtlərlə dövlətdən,
qızılbaĢ xanlarından, mü lk sahiblərindən, vəqf mütəvəllilərindən və digər
sahibkarlardan kiçik torpaq sahələri icarə et məli o lurdular. Gen iĢ kütlələrin
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qoĢulduğu qızılbaĢ hərəkatı sayəsində hakimiyyətə gəlmiĢ Səfəvilər sülaləsinin
hökmdarları zəh mətkeĢlərin həyat Ģ əraitini yüngülləĢdirən əsaslı tədbirlər
görmədilər. Lakin dövlətin iqtisadi sistemin in iflasına yol verməmək naminə Səfəvi
Ģahları bəzən vergiləri azalt malı, hətta ləğv et məli o lurdular. Məsələn, Ģah hökuməti
osmanlılarla müharibədə (1555-ci ildən etibarən) xalq kütlələrinin düĢdüyü ağır
Ģəraiti nəzərə almalı oldu, malcəhəti (xəracı) və baĢqa vergiləri bir qədər azaltdı.
Məhsulun 6/1-dən 3/1-ə qədərini təĢkil edən malcəhət (bəhrəçə, dəhyek) torpaqdan
istifadə müqabilində kəndlilərdən alınan əsas vergi olmuĢdur. Bu vergi əsasən
məhsulla (buğda, çovdar, arpa, ipək və s.) ödənilirdi.
İxracat və şütaqat istilahları ilə adlanan vergi və mükəlləfıyyətlər kəndlilərə
hədsiz əziyyət verird i. Kəndlilər nəinki qoĢunu ərzaqla, habelə onun çevik
hərəkətdə olan heyvanlarını da ot və ələflə təchiz edirdilər. Bu mükəlləfiyyətlərə
görə, kəndlilər öz evlərini Ģah elçilərinin, əcnəbi səfırlərin və digər məmurların
ixt iyarına verməli (qonalqa, xane-nüzul), bir çox dövlət məmurların ın məvacib lə
təmin olun masının ağırlığın ı çəkməli idilər (ixlas, ümmal, mü mayyizanə, daruğəki,
kələntəri, mirabi və s.). Məcburi bəxĢiĢlər sistemi də mövcud olmuĢdur. Bu
bəxĢiĢlər torpaq sahiblərinə, Ģahın məmurlarına, xid mətçilərinə verilirdi (düşüllük,
novruzi, peşkəş, şilan-bəha, eydi və s.). Kəndlilər və köçəri maldarlar otlaqlardan
istifadə müqabilində dövlətə çobanbəyi vergisi ödəməli idilər. Dövlətin və
feodalların xeyrinə toplanan vergilər, yerinə yetirilməli olan mükəlləfiyyətlər
(çərik, tərh, ulaq, ulam, biyar və s.) əhalin i mü flisləĢməyə gətirib çıxarırdı.
ġəhərlər. Sənətkarlıq. XVI əsrdə Azərbaycanda 50-dən artıq Ģəhər vardı.
Təbriz Səfəv ilər dövlətinin ilk paytaxtı id i. O, dövlət paytaxtının 1555 -ci ildə
Qəzv inə köçürülməsindən sonra da ən mühüm iqtisadi, mədəni mərkəz kimi
qalırd ı. Bu hadisədən 15 il sonra Səfəvi dövlətinin bir sıra Ģəhərlərini ziyarət etmiĢ
ingilis taciri Artur Edvards Təbriz Ģəhərini "Ġranın paytaxtı" kimi təqdim edird i.
ġəhər əhalisinin sayı haqqında yalnız təxmin i məlu matlar mövcuddur. Anonim
tarixçi göstərir ki, qızılbaĢlar Təbrizi ələ keçirərkən (1501-ci il) orada 300 min
əhali yaĢayırdı. Digər tarixçilər (Xandəmir, Oruc bəy Bayat) Təbrizi "ġərqin
paytaxtı", "aləmin məskun olan dörddə bir h issəsinin ən abad Ģəhəri" kimi
qiymət ləndirmiĢlər.
Təbriz dəfələrlə Os manlı orduların ın əlinə keçmiĢ, qarətlərə məru z
qalmıĢdı. 1514-cü ildə Osman lı türkləri b ir neçə min ən yaxĢı Təbriz sənətkarın ı
(ailələri ilə birlikdə) əsir apardılar. 1562-ci ildə Ģəhərdə olmuĢ Cenkinson qeyd
edir ki, "Təbriz Ġranın ən iri Ģəhəridir". Lakin ing ilis səyyahı əlavə edirdi ki, "bu
Ģəhərin ticarət əhəmiyyəti əvvəlki dövrə nisbətən azalmıĢdı". Cenkinson belə

206

hesab edirdi ki, bunun əsas səbəbi türk sultanının hərbi yürüĢləri olmuĢdur. 1585 1586-cı illərin Osman lı iĢğalı zaman ı Təbriz ağır zərbələrə məru z qald ı.
Təbriz əhalisinin sayının ço x olması Ģəhərə müvafıq həcmdə ərzaq
mallarının gətirilməsin i tələb edirdi. Ətraf bölgələrdən Ģəhərə qoyun əti, buğda unu,
qırmızı və ağ Ģərablar gətirilirdi. Təbrizdən birgünlük məsafədə yerləĢən göldən
xeyli balıq hasil edilirdi. Həmçin in Ģəhərdə xeyli miqdarda yüksək keyfıyyətli kürü
vardı. Bu kürü Mah mudabaddan gətirilird i. Təbrizdə ço xlu meyvə bağı və bostanlar
mövcud idi. ġəhər özünü meyvə və tərəvəzlə təmin edird i.
XVI əsrdə də Təbriz Avropa və Asiyanın bir ço x Ģəhərləri ilə irimiqyaslı
ticarət əməliyyatlarına cəlb edilmiĢdi. 1568-ci ildə Azərbaycanda olmuĢ ingilis
səyyahı Çep men məlu mat verird i ki, "Təbriz ölkənin ən mühüm mahud satıĢı
mərkəzi olmuĢdur". Mahud Qərbi Avropa ölkələrindən idxal edilird i. Yun parçalar
buraya həm Təbriz tacirləri vasitəsilə (on lar yun parçaları Venesiyadan alırdılar),
həm də Ģəhərdə yaĢayan türklər tərəfindən (parçalar Suriyanın Hələb Ģəhərindən
alın ırd ı) gətirilird i.
Venesiyalı A lessandri qeyd edir ki, Təbriz bazarlarınd a ġirvan, Gilan və
Suriyadan gətirilmiĢ xam ipək almaq mü mkündür. Xam ipək Təbrizin ipəkəy irici
emalat xanalarında emal ed ilirdi. Burada istehsal edilən ipək parçalar ġimal-ġərqi
Avropanın bir sıra ö lkələrinə (PolĢa, Dan imarka, Ġsveç) ixrac olun maqda idi.
1565-ci ildə I ġah Təh masibin fərmanına əsasən, sənətkarlardan və
tacirlərdən alınan verginin ləğv edilməsindən sonra, Təbriz ö z inkiĢafın ın yüksək
səviyyəsinə çatmıĢdı. 1571-1573-cü illərin Təbriz üsyanının təsiri nəticəsində I ġah
Təhmasib Ģəhərə vergi to xunulmazlığı hüququ verdi və bu tədbir Ģəhərin sonrakı
tərəqqisi üçün geniĢ imkanlar açdı. Oruc bəy Bayat göstərir ki, türklər tərə -findən
ələ keçirilib talan edilənədək Təbrizdə 80 mindən artıq ev sahibi (yaxud 360 min
nəfər) yaĢayırdı.
ġirvan ərazisi Səfəv ilər dövlətinə birləĢdirildikdən sonra ġamaxı Ģəhəri
ġirvan bəylərbəyiliyin in paytaxt ına çevrilmiĢdi.
ġamaxı 1578-1581-ci illərdə (Osman lı-tatar hərbi yürüĢləri dövründə) çox
zərər çəkmiĢdi. Dəfələrlə əldən-ələ keçmiĢ bu Ģəhər hədəfə dağıntılara və talanlara
məruz qalmıĢdı.
XVI əsrdə Cənubi Qafqazda ipək istehsalı və ticarəti baĢlıca olaraq
ġamaxıda və ƏrəĢ bölgəsində cəmləĢmiĢdi. Cen kinson ġamaxını "gözəl kral Ģəhəri"
kimi qiy mətləndirirdi. ġamaxı xarici ölkələrdən axıĢıb gələn, xam ipək alan, onu
baĢqa ölkələrdə mənfəətlə s atan çoxsaylı tacir kütləsinin cəmləĢdiyi mərkəzi bazar
olmuĢdur. ġirvan ipəyi yüksək keyfıyyəti və gözəlliyi ilə seçilirdi. ġamaxıda rus,
hind, türk, fars tacirlərinə xid mət edən karvansaralar vardı. XVI əsrin ikinci
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yarısında burada ingilis "Moskva Ģirkəti" nin daimi nü mayəndəliyi yaradılmıĢdı.
Cenkinsona mühüm güzəĢtlər et miĢ ġirvan bəylərbəyi Abdulla xan Ustaclı bu
Ģirkətin təĢkil olun masına yardım göstərmiĢdi. Xam ipəyin baĢlıca istehsalçıları
Ģəhər ətrafında sakin olan kəndlilər id i. Kəndlilər istehsal etdikləri xam ipəyi
ġamaxıya gətirird ilər. ġamaxı ipəyinin ticarət obyektinə çevrilməsinin Ġngiltərə
üçün mənfəətli olacağını dərk et miĢ Edvards belə təxmin edirdi ki, "Moskva
Ģirkəti" burada hər il 30-40 min funt məbləğində xam ipək ala b ilər.
XVI əsrin əvvəllərindən etibarən Ərdəbil və onun ətraf əraziləri xüsusi
imtiyazlara malik o lmuĢdur. Bu nahiyə xassə torpaqları sırasına daxil idi. Onu
idarə edən vəzirlər yaln ız Ģaha tabe idi və onun qarĢısında hesabat verirdilər. I ġah
Təhmasibin 1526-cı il tarixli fərmanına əsasən, Ərdəbil əhalisi nəzərdə tutulmamıĢ
vergi məsuliyyətindən, ticarətdən və sənətkarlardan alın malı o lan tamğavat və
möhtərifə vergilərindən azad edilmiĢdi. Böyük karvan yolların ın qovĢağında
yerləĢməsi Ģəhərin iqtisadi həyatında mühüm rol oynayırdı. ġəhərin xüsusi
imtiyazlara malik olması, dini mərkəzlərdən biri kimi tanın ması onu XVI əsrin son
rübündə baĢ vermiĢ müharibə dağıntıları və talanlardan xilas et miĢdi.
ƏrəĢ ingilis tacirləri tərəfındən bütün
Cənubi Qafqaz miqyasında
ipəkçiliyin ən iri mərkəzi kimi qeyd edilir. ƏrəĢ bazarlarında 100 min funt
müqabilində mü xtəlif növ ipək almaq mü mkün idi. Venesiyah Minadoi ƏrəĢi
Səfəvi dövlətində mövcud olan əsas Ģəhərlərdən biri kimi təqdim edir. O yazırdı ki,
ƏrəĢ tacirlər tərəfındən "Mahmudabad ipəyi" kimi tamn mıĢ gözəl, ağ ipəyi xey li
miqdarda istehsal etməkdədir.
XVI əsrin ikinci yarısında Culfa Ģəhəri beynəlxalq ipək ticarət inin iri
mərkəzi kimi məĢhurlaĢmıĢdı. Culfa tacirləri xam ipəyi istehsal olunduğu
obyektlərdən (ġamaxı, ƏrəĢ və Gilan) alır, Qərbi Avropanın Venesiya, Amsterdam
və Marsel kimi mühüm liman larında, Suriya, Türkiyə və Hindistanda satırdılar.
1581-ci ildə Culfada olmuĢ ingilis taciri Nyuberi qeyd edird i ki, Ģəhərdə 3 min ev,
15-20 min əhali vard ı. 1591-ci ildə digər ingilis taciri və səyyahı Kartvrayt Culfada
olmuĢ, orada 2 min ev in, 10 min əhalinin mövcudluğunu qeyd etmiĢdir.
Naxçıvan, Gəncə və ġabran Ģəhərləri XVI əsrdə nəzərəçarpacaq iqtisaditicarət əhəmiyyətinə malik id i. Bu əsr ərzində Ordubad və Əylis xeyli tərəqqi
etmiĢdi. Naxçıvan və Əylis Səfəvi Ģahlarının xüsusi himayəçiliy i alt ında olmuĢdur.
Əylis ipək t icarəti mərkəzlərindən biri sayılırdı. Qarabağ bəylərbəyiliy inin baĢ
Ģəhəri olmuĢ Gəncə Azərbaycanın ən iri Ģəhərləri sırasında idi.
XVI əsrdə məhsuldar qüvvələrin inkiĢafı nəticəsində ƏrəĢ, Culfa, Əy lis,
Qaraağac, Türkmənçay və Cavad kimi kiçik yaĢayıĢ məntəqələri Ģəhərlərə
çevrilmiĢdi. Bakı, ġəki, Dərbənd, Xoy, ġo mkir, Zəyəm, Zərdab, KiĢ, Xalxal,
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ġəhrinov, ġabran, Niyazabad bu dövrün mənbələrində orta və xırda Ģəhə rlər kimi
təqdim ed ilir.
ġəhərlilərin qızılbaĢ tayfa əyanlarından tam asılılığ ı Ģərait ində inkiĢaf et miĢ
feodalizm dövrünün Qərbi Avropa Ģəhərlərinə xas olan özünüidarə sistemi burada
təĢəkkül tapa bilmədi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, XVI əsrdə Azərbayca nın bəzi
Ģəhərlərində özünüidarə elementləri mövcud olmuĢdur. Məsələn, Təbrizdə yerli
Ģəhər əyanları, Ģiə ruhaniləri və hətta sənətkar təĢkilatların ın yu xarı təbəqəsində
olan Ģəxslər nəzərəçarpacaq nüfuza malik idi. 1571-1573-cü illərin Təbriz üsyanı
sübut etdi ki, Ģəhərlər bəzən qızılbaĢ əyanların ın ağır zü lmünə qarĢı mübarizə apara
bilird ilər. QızılbaĢ əmirlərinin ixt iyarına verilməmiĢ Ordubad Ģəhərində də
özünüidarə element ləri gözə çarpırdı.
Vilayət mərkəzləri olan Ģəhərlərdə bəylərbəyilər, əmir-əlü məra lar ali
hakimiyyətə malik idilər.
ġəhərin mü lki idarə aparatına, adətən, kələntər rəhbərlik edird i. Kələntər
sənətkar təĢkilatlarının baĢçıların ın, Ģəhərin məhəllə rəhbərlərinin (kət xuda) təyin
olunmasına nəzarət edir, Ģəhərin maliyyə iĢlərin i nizamlayır, Ģəhərlilərin
mənafey ini qoru maq üçün məsuliyyət daĢıyırdı, O, adətən, Ģəhərlilərin yu xarı
təbəqələrinin müdafıəçisi kimi çıxıĢ ed irdi. Kələntərin müavin i naib idi. ġəhərdə və
bazarlarda ictimai asayiĢin təmin olunması darğaya tapĢırılmıĢdı. ġəhərin asayiĢ
mühafızəçilərinin baĢçıları - zabitlər darğaya tabe olurdular.
Ġqtisadi həyatın yarımaqrar səciyyə daĢıması ilə əlaqədar olaraq kəndlərdə
alınan mü xtəlif vergilər sistemi Ģəhərlərdə də mövcud id i. Ticarətdən və
sənətkarlıqdan əldə edilən tamğa Ģəhər əhalisinin baĢlıca vergisi olmuĢdur. Tamğa
vergisi böyük məbləğ təĢkil ed ir, Ģəhərlərdə sənətkarlığın və t icarətin in kiĢafı
prosesinə əngəl törədirdi. Anonim Venesiya taciri XVI əsrdə tamğanın məbləğ i
məsələsinə toxunaraq qeyd edirdi ki, Təbrizdə tacirlərd ən əldə olunan gəlir
ilt izamçının ixtiyarına verilirdi və həmin Ģəxs bu əməliyyatdan ildə 60 min dukat
məb ləğində gəlir əldə ed irdi. 1565-ci I ildə tamğa ġah Təh masibin xüsusi fərman ı
ilə ləğv olundu və bu fərmanın mətni bir çox memarlıq abidələrinin görkə mli
yerlərində həkk ed ild i. Ġllik tamğa vergisinin məbləğ i 80 min tü mən id i.Tamğan ı
daha mülayim vergi - boniçe əvəz etdi. Ağır verginin ləğv olunması Ģəhər həyatının
inkiĢafına təkan verd i.
Azərbaycan Ģəhərlərində sənətkarlığın bütün sahələri mövcud olmuĢdur.
Toxuculuq, xalçaçılıq, dabbağlıq, dulusçuluq və metaliĢləmənin bəzi sahələri daxili
və xarici bazarın tələbatım ödəyən sənətkarlıq növləri idi.
Toxuculuq məmulat ı istehsalı əsasən Təbrizdə və onun ətraf bölgələrində,
ġamaxıda və ƏrəĢdə cəmləĢ miĢ di. Cenkinson ġama xıda toxuculuğun əhəmiyyətini
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göstərir və qeyd edirdi ki, buradan daha çox Moskva dövlətində istehlak olunan
ipək saplar, parçalar, qurĢaqlıqlar aparılırd ı. ƏrəĢ, Qəbələ, Mah mudabad və AğdaĢ
Ģəhərlərində ipək istehsalı, emalı ü zrə ixt isaslaĢmıĢ emalat xanalar mövcud idi.
Qızılı və gü müĢü saplarla bəzədilmiĢ parça istehsalının (zər - bafta, at laz, tafta,
kamka və s.) miqyası sübut edir ki, toxuculuqda nəinki xırda, habelə iri
emalat xanalar (karxana) da böyük rol oynamıĢdır. Təbrizdə ġah Təhmasibin
ixt iyarında olan, qızılı saplarla bəzəd ilmiĢ parçalar hazırlamaqda ixt isaslaĢmıĢ
xüsusi saray emalat xanaları vardı. Hətta bir ço x kənizlər emalat xanalarda çalıĢan
ustalara (zərduzan) təhkim olun muĢdular.
Xam ipəyin, pamb ığın tullantılarından ucuz, zo laqlı parçalar (alaca)
hazırlan ırdı. Təbriz bu cür parça istehsalı ilə də tanın mıĢdı. Həmin parçalar maddi
imkanı məhdud olan xalq kütləsinin tələbatını ödəyirdi. XVI əsr Azərbaycan
miniatürçü rəssamı M irəli Təbrizin in Nizami "Xəmsə"sinə çəkdiyi rəsmlərdə n
birində zəngin, gö zəl paltarlar gey miĢ saray əhli ilə yanaĢı sadə, ucuz paltar geymiĢ
çobanların da təsviri verilmiĢdi.
Azərbaycanda xey li yun parça istehsal olunurdu. Ərdəbil yun parçaların
hazırlandığ ı ən iri mərkəzlərdən biri idi. ġah Təhmasibin 1526 -cı il tarixli
fərmanın ın mətnindən aydın olur ki, burada yun Ģal to xuyanların böyük
emalat xanası vardı.
XVI əsrdə Azərbaycan xalçaçılığı həm bədii səviyyəsi, həm də istehsal
həcminin art ması baxımından öz inkiĢafının xüsusi mərhələsini keçmiĢdir. Xalçalar
Ģəhər və kənd əhalisinin geniĢ kütlələrin in, sarayların, feodal əyanlarının
çadırların ın baĢlıca elementi olmuĢdur. Təbriz və Ģəhərə yaxın olan kənd nahiyələri
xalçaçılığ ın iri mərkəzi idi. 1522-ci ildə ustad Qiyasəddin Caminin hazırladığı,
üzərində toxunma tarixi qeyd edilmiĢ xalça buna misal ola bilər. Üzərində ov
səhnələri təsvir ed ilmiĢ bu xalça Milan mu zeyində mühafızə o lunur. Londonun
"Viktoriya və Albert" mu zeyində dünya xalçaçılığı sənətinin incilərindən biri 1539-cu ildə Təbrizdə to xunmuĢ xalça s axlan maqdadır. Bu xalçanın sahəsi 56
kvadrat metrdir. Nyu-Yo rkun, Londonun, Ġstanbulun, Vyananın, Tehranın və
dünyanın bir ço x Ģəhərlərinin mu zeylərində, Ģəxsi ko lleksiyalarda saxlan ılır. Bu
növdən olan Təbriz xalçaları Ģəhər sənətkarların ın yüksək ustalığ ından xəbər verir.
Qızılı və gümüĢü saplarla iĢlənmiĢ ipək xalçalar qızılbaĢ əyanlarının baĢlıca məiĢət
tələbatından birinə çevrilmiĢdi. Cenkinson ġirvan bəylərbəyi Abdulla xan
Ustaclının yay düĢərgəsi haqqında yazırd ı: "Onun çadırındakı döĢəmə baĢdan -baĢa
zəngin xalılarla örtülmüĢdü. Abdulla xan isə qızılı və gümüĢü saplarla iĢlən miĢ
dördkünc xalçanın ü zərində əyləĢmiĢdi".
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XVI əsr Azərbaycan Ģəhərlərinin iqtisadi həyatında mü xtəlif dəri
məmu latın ın istehsalı mühüm yer tutmuĢdur. Təbriz ö lkən in əsas dabbağlıq
mərkəzlərindən idi. Marağa, ġamaxı, Ərdəbil Ģəhərləri də bu sahədə fərqlənirdilər.
Metal məmu latı istehsalı ilə əlaqədar sahələr ölkən in sənətkarlığında
müəyyən mövqeyə malik olmuĢdur. MetaliĢləmə sənətinin inkiĢafı əsasən id xal
olunan xammaldan asılı idi. DaĢkəsəndə və onun ətrafında dəmir filizinin emalı çox
məhdud miqyasda olmuĢdur. Mis və qurğuĢun Kiçik Asiya və Rusiya vasitəsilə
Avropa ölkələrindən gətirilirdi. Təbriz, Gəncə, Ərdəbil və ġamaxı metaliĢləmə
sənətinin əsas mərkəzləri idi.
Ordu üçün silah istehsalının geniĢlənməsi metaliĢləmə sənətinin ən böyük
nailiyyəti oldu. XVI əsrin əvvəllərindən etibarən tüfəng və topların istehsalı, tətbiqi
xeyli dərəcədə artdı. Artıq I ġah Təh masibin (1524 -1576) hakimiyyətinin ilk
onilliy i ərzində xüsusi| tüfəngçi və topçu dəstələri yaradıldı (tüfəngçibaĢı, topçubaĢı
vəzifələri məh z bu dövrdə təsis edildi ). Odlu silahın baĢlıca istehsal mərkəzi Təbriz
idi. Təb rizin top və tüfəngtökən ustaları bütün Səfəvilər dövlətində
məĢhurlaĢmıĢdılar. Təbrizli Barxudar bəy Ənisi TopçubaĢı XVI əsrin sonu və XVII
əsrin əvvəllərində ən tanınmıĢ silahqayıran usta idi. Lakin qeyd etmək lazımd ır ki,
soyuq silahların, hərbi geyimlərin istehsalı metaliĢləmə sahəsində aparıcı olmuĢdur.
Oruc bəy Bayat yazırd ı: "Səfəvilər dövləti hüdudund a soyuq silahlar, hərbi
geyimlər həddən artıq istehsal olunur və bunların çox h issəsi Moskva dövlətinə
ixrac edilird i". Moskva dövlətinə gətirilən silahların bir qismi Azərbaycanda
düzəldilmiĢdi. Moskva çarı Boris Qodunovun 1589-cu ildə istifadə etdiyi 10 ədəd
dəbilqə Azərbaycan ustaları tərəfındən hazırlan mıĢdı (bunlardan 8-i ġamaxıda
düzəldilmiĢdi ).
Keramika (dulusçuluq) istehsalı yüksək inkiĢaf səviyyəsinə çatmıĢdı.
Dulusçuluq məmu latı məiĢət, inĢaat və estetik tələbatları ödəməkdə idi. Qəbələdə
(Qala adlanan ərazidə) XVI-XVII əsrlərə aid mü xtəlif saxsı məmu latı qalıqları
aĢkar edilmiĢdir. Bakın ın Qala hissəsində aparılmıĢ arxeo loji qazıntılar nəticəsində
bir qis mi XVI əsrə aid edilən ço xlu minalan mıĢ saxsı məmulat ı tapılmıĢdır. ġabran
ərazisində aparılmıĢ son qazıntılar zaman ı xeyli dulusçuluq sobasına, saxsı qaba
təsadüf edilmiĢdir. Əldə olunmuĢ arxeoloji material sübut edir ki, keramika
məmu latı istehsalı Azərbaycan sənətkarlığ ının uzun müddətli və sabit ənənələrin i
yaĢadan, əhalinin mü xtəlif tələbatlarını ödəyən mühüm sahə olmuĢdur.
Ticarət. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri. Pul dövri yyəsi. XVI əsrin
ticarət əməliyyatlarında baĢlıca əmtəə A zərbaycan ipəyi o lmuĢdur. Azərbaycanda
istehsal olunan ipək əsasən xarici ö lkələrə ixrac edilirdi. Məhz buna görə də
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Səfəvilər dövləti ərazisində bu qiymətli xammalın satıĢına Ģəriksiz nəzarət uğrunda
Venesiya, Ġngiltərə, Türkiyə və Rusiya tacirləri, Ģirkət ləri arasında, rəqabət gedirdi.
Bu dövrdə Azərbaycan Avropa və Asiyanın bir çox ölkələri ilə geniĢ iqtisadi
əlaqələrə malik idi. Azərbaycan Ģəhərləri əsasən Kiçik Asiyadan və Suriyadan
keçən baĢlıca tranzit yolu ilə Türkiyə, Ġtaliya Ģəhərləri, ġərq və Avropa ölkələri ilə
ticarət aparırdılar. Azərbaycanın və baĢqa ölkələrin tacirləri buradan hazır ipek
məmu latı, xam ipək, marena, meyvə qurusu, xırdabuynuzlu mal-qara aparırdılar.
Təbriz və ġirvan tacirləri bu ticarət əməliyyatlarında xüsusilə böyük rol
oynayırdılar. 1512-ci ildən etibarən Osman lı sultanı I Səlim Azərbaycan tacirlərinə
münasibətdə sərt, amansız ticarət siyasəti yeritməyə baĢlamıĢdı. Onun fərmanına
əsasən Səfəvi dövlətindən olan tacirlərin 1,5 milyon ağca məbləğində əmtəəsi
müsadirə edild i. Bu tədbir Türkiyə ərazisində Azərbaycan tacirlərinin ticarət
fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırdı. Sonralar iki dövlət arasındakı
münasibətlərdə sabitlik bərqərar olarkən ticarət fəaliyyəti bərpa edildi.
Azərbaycanın və Gilanın xam ipəyi bir çox Türkiyə Ģəhərlərinin to xuculuq istehsalı
üçün mühüm əhəmiyyətə malik idi. XVI əsrin sonlarında, Səfəvi-Osman lı
müharibəsinin yenidən qızıĢdığı bir Ģəraitdə Azərbaycan və Ġran xam ipəyin in
alıcısı o lan Türkiyənin əsas toxuculuq mərkəzi o lan Bu rsada ipək parça hazırlayan
dəzgahların əksəriyyəti iĢləmird i.
Moskva ilə Səfəvi dövləti arasında sabit ticarət əlaqələri yalnı z XVI əsrin
ikinci yarısında, IV Ġvan dövründə Kazan və HəĢtərxan xanlıqların ın əraziləri
Moskva dövlətinə ilhaq olunduqdan sonra anlanmağa baĢladı. Volqa çayı vasitəsilə
Xəzər dənizinə çıxıĢ yolu əldə etmiĢ Moskva dövlətinin güclənməsi b ir sıra
dövlətləri narahat edird i. Ġng iltərə, Ġsveç, Almaniya və digər ölkələr də bu ticarət
yoluna çıxmağa çalıĢırdılar.
ġamaxı, ƏrəĢ və Təbrizdə istehsal olunan xam ipək, ipək məmulat ı
Azərbaycandan Moskva dövlətinə ixrac edilən baĢlıca əmtəə o lmuĢdur. Rusiya Azərbaycan ticarət əlaqələri əsasən ġamaxı və Bakı vasitəsilə həyata keçirilirdi.
Məsələn, ġamaxıdal Moskva tacirlərinin t icarət nü mayəndəliyi mövcud idi. Onlar
Moskva dövləti ərazisində hazırlan mıĢ sənətkarlıq məmu latların ı burada satır və
yerli malları (əsasən xam ipəyi, ipək parçaları) alırdılar. ġəhər bazarlarında Orta
Asiyadan, Türkiyə və Hindistandan, digər ö lkələrdən mü xtəlif təyinatlı, çeĢidli
mallar vardı. Azərbaycandan Moskvaya neft də ixrac edilirdi. Rus tacirləri ipəyi və
nefti A zərbaycanda mü mkün qədər ucuz qiy mətə alır, Qərb i Avropa tacirlərinə
baha qiymətə sataraq külli miqdarda mənfəət əldə edird ilər. Gilan tacirləri nefti
Bakıdan dəniz vasitəsilə ManqıĢlaq limanına nəql edir, oradan isə karvan yolu ilə
Xivə, Bu xara və digər Orta Asiya Ģəhərlərinə aparırd ılar. Rus dövləti ilə ticarətdə
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baqqaliyyə malları, xüsusilə ədviyyat müəyyən yer tuturdu. Rus tacirləri mü xtəlif
malları Təbriz, ġamaxı və Bakı Ģəhərlərində ahrdılar. Bakı və onun ətrafında
becərilən zəfəran xüsusilə qiy mət ləndirilirdi.
Rus dövləti ərazisindən Azərbaycana xəz və dəri məmulat ı, yaraq -əsləhə,
habelə metal məmu latı (baltalar, bıçaqla r və s.) gətirilird i. Mahud, qara zəy, ĢüĢə,
kağız Avropa ölkələrində istehsal olunur, Rus dövləti ərazisi vasitəsilə Azərbaycana
ixrac edilird i.
XVI əsrdə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə də ticarət münasibətləri
geniĢləndi. Bu münasibətlərin inkiĢafı əsasən Avropa ölkələrində Azərbaycan
ipəyinə olan tələbatın art ması ilə əlaqədar idi. Avropa manufakturalarının
Azərbaycanda xey li miqdarda istehsal olunan ipəyə ehtiyacı vardı. XV-XVI əsrlərin
qovuĢuğunda edilmiĢ böyük coğrafi kəĢflər, Afrika və Asiya ətrafından keçən dəniz
yolunun Vasko da Qama tərəfindən kəĢfi yeni tarixi mərhələn in baĢlanğıcını qoydu.
TəĢəkkül tap maqda olan kapitalist sənayesinin, Avropa burjuaziyasının Asiyaya
olan marağ ı gücləndi. Qərb i Avropa ölkələrinin ticarət burjuaziyası Asiya da
manufaktura məhsulları üçün bazarları, ucuz və qiymətli xammal mənbələrin i
aramağa baĢladı.
Vasko da Qama tərəfındən kəĢf olun muĢ dəniz yolu Ġspaniya və
Portuqaliyanın nəzarət i alt ına keçmiĢdi. Məhz, bu dövlətlər digər Avropa ölkələrin i
Asiya bazarlarında hökmranlıq baxımından qabaqlamıĢdılar. Avropa və Asiyanın
iqtisadi sistemlərin i birləĢdirən əski Aralıq dənizi t icarət yolu venesiyalıların və
Osmanlı türklərinin nəzarəti alt ında idi. Türklər və venesiyalılar t icarət
vasitəçiliy indən böyük mənfəət əldə edirdilər. Bununla əlaqədar olaraq, ġimali
Avropa ölkələrin in ticarət burjuaziyası dairələrində Moskva dövləti və Xəzər dənizi
vasitəsilə Cənubi Qafqaza, Ġrana, Hindistana gedən dəniz yolunun mən imsənilməsi
ideyası təĢəkkül tap mıĢdı. Ticarət əməliyyatlarında Venesiyanın vasitəçiliy i bu
ölkələrə ço x baha baĢa gəlirdi. XVI əsrin ikinci rübündə Ərəbistan yarımadası,
Aralıq dənizi limanları osmanlılar tərəfındən ələ keçirild i. Bu dövrdə Avropa
dövlətlərinin iqtisadi mənafeləri onların ınühüm siyasi və hərbi mə nafeləri ilə
uzlaĢırdı. XVI əsrdə Osman lı imperiyası Cənub-ġərqi Avropada yeni ərazilər ələ
keçirmək siyasətini yeridirdi və bu gerçəklik Avropa dövlətlərini Os manlı
Türkiyəsinə qarĢı ittifaqda birləĢməyə vadar edirdi. Eyni zamanda bu dövlətlər
ġərqdə də Osmanlı dövlətinə qarĢı çıxa biləcək müttəfıq axtarmağa baĢlamıĢdılar.
Səfəvilər dövlət i bu baxımdan onların diqqətini xüsusilə cəlb edirdi. Yen i dövlətin
meydana gəldiyi ilk dövrdən etibarən Səfəv i Ģahları ġərq istiqamətində yeni
əraziləri iĢğal etməyə can atan Os manlı dövlətinə qarĢı hərbi-siyasi mübarizədə
Avropa dövlətləri t imsalında müttəfıq axtarmağa baĢladılar. Məhz buna görə də
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Səfəvilər Avropa tacirlərinin dövlətin ərazisində fəaliyyətinə geniĢ imkanlar
yaradır, Avropa-Səfəvi t icarət mübadiləsinin inkiĢafına himayədarlıq edird ilər.
Vo lqa-Xəzər t icarət yolunun mənimsənilməsində təĢəbbüskarlığı ö z ü zərinə
götürmüĢ ingilis burjuaziyası bu məqsədlə öncə Rus dövləti ərazisində ticarət
mövqelərini möhkəmləndirməyə can atırdı. 1555-ci ilde ing ilis ticarət kapitalın ın
nümayəndələri Londonda "Moskva Ģirkəti" nin əsasını qoydular. Tezliklə Moskva
döv-lətinin icazəsi ilə ingilis nümayəndələri Rus dövləti ərazisindən keçərək
Azərbaycana, Ġrana və Orta Asiyaya kəĢfıyyat səfərləri et məyə baĢladılar. Moskva
dövləti də Ġngiltərə ilə t icarət əlaqələrini inkiĢaf etdirmək, ingilis kapitalın ın
yardımı ilə ġərq bazarlarında möhkəmlən mək, gələcəkdə ticarət əməliyyatlarında
vasitəçilik et məklə maddi baxımdan zənginləĢ mək istəyirdi. Vo lqa -Xəzər t icarət
yolunun çıxıĢ məntəqəsi Moskva Ģəhəri idi. Buradan tacirlər Moskva, Oka və Vo lqa
çayları vasitəsilə HəĢtərxana gəlird ilər. Ġngilis tacirləri isə, adətən, Moskvanı
ziyarət etmədən Yaroslavl ġəhərindən ġərqə ticarət səfərinə baĢlayırdılar. Tacirlər
HəĢtərxana çatdıqdan sonra Xəzərin qərb sahilləri ilə gəmilərdə ü zür,
Dərbəndə daxil olmadan Niyazabad liman ına yetiĢirdilər. Niyazabadda
yüklər boĢaldılır, sonra isə ticarət karvanları ġabranda keçərək ġamaxıya çatırdılar.
Buradan tacir-səyyahlar Cavad Ģəhərindən keçərək Ərdəbilə gəlird ilər. Daha sonra
ticarət yolu haçalanırdı. Bir yol Təbrizə, digəri isə Qəzvinə və KaĢana, Fars
körfəzin də yerləĢən Hörmüz limanına gedird i. Cenkinsonun məlu mat ına görə,
çaylar vasitəsilə Moskvadan HəĢtərxana getmək üçün orta hesabla 40 gün tələb
olunurdu. HəĢtərxandan ġamaxıyadək səfər i isə təqribən iki həftəyə baĢa gəlirdi.
Beləliklə, Moskvadan ġamaxıya qədər olan ticarət yolunu qət etmək üçün 2 ayadək
vaxt lazım id i. XVI əsrin ortalarından etibarən Vo lqa-Xəzər yolu Moskva
dövlətinin Avropa və Asiya ölkələri ilə münasibətlərində əsas ticarət arteriyası
rolunu oynamağa baĢladı.
1562-ci ildə "Moskva Ģirkəti" təcrübəli kəĢfiyyatçı və mahir tacir olan
Antoni Cenkinsonu Səfəvi dövləti ərazisinə göndərdi. Cen kinson Ģirkətin
Azərbaycana gələn ilk nü mayəndəsi idi və bu səfərindən öncə Bu xaradan
qayıtmıĢdı. O, qüdrətli ġirvan bəylərbəyi Abdulla xan Ustaclıdan gömrüksüz və
maneəsiz ticarət et mək imtiyazları ala b ild i. Abdulla xan Ustaclı belə hesab edirdi
ki, ipəyin Rusiyaya və Ġngiltərəyə ixracı ġirvanın, Səfəvi dövlətinin iqtisadi həyatı
üçün mənfəətli olacaqdır.
1563-cü ildə "Moskva Ģirkəti" nin kəĢfiyyatçı tacirləri olan , To mas Olko k,
Corc Renn və Riçard Çin i A zərbaycana gəldilər. Onlar Abdulla xan Ustaclının
Cenkinsona verdiyi imt iyaz fərmanın ı da özləri ilə gətirmiĢdilər.
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Ġngilis tacirlərin in Azərbaycana üçüncü səfəri nəticəsində "Moskva Ģirkəti"
Səfəvi Ģahından yeni imt iyazlar qopara bild i. Riçard Conson, Aleksandr Kitçin və
Artur Edvardsın daxil olduğu xüsusi nümayəndə heyəti 1565-1567-ci illərdə
Azərbaycandan ixrac o lunan ipəyin satıĢı üzərində nəzarət i tam ələ keçirməyi
nəzərdə tutmuĢdu. Ġngilislər Azərbaycana əsasən qara zəy, qalay, mis, qab -qacaq,
zərif qırmızı mahud parça və s. gətirird ilər. Ġd xal olunan ingilis mallarının əksər
qismi Ģah xəzinəsi tərəfindən alınırdı.
1568-1569-cu illərdə Artur Edvards, Con Spark, Lorens Çempen, Xristofor
Dovset və Riçard Pinq yeni ingilis ticarət nümayəndəliyinin tərkibində
Azərbaycana gəldilər. Bu, ingilislərin dördüncü ticarət nümayəndəliyi id i.
1569-1574-cü illərdə ingilis kəĢfıyyatçı tacirlərin in Azərbaycana beĢinci
gəliĢi "Moskva Ģirkəti"nin Səfəvi dövləti ərazisindəki fəaliyyətində əhəmiyyətli
hadisə kimi qiy mət ləndirilə bilər. Yen i nümayəndə heyətinə Tomas Benister və
Cefri Deket baĢçılıq edird ilər. Əgər bu döv rədək ingilis tacirlərin in fəaliyyəti
Azərbaycanın və qonĢu Ġran vilayətlərinin ərazisi ilə məhdudlaĢırdısa, yeni tacir
heyəti Ġranın KaĢan Ģəhərinə xüsusi səfər etmiĢdi. Nü mayəndə heyətinin
üzvlərindən biri olmuĢ Layonel Plemtri qeyd edirdi ki, ingilislər in Hindistana səfəri
təklifıni I ġah Təh masib rədd et miĢdi. Bunun səbəbi odur ki, Səfəvi tacirləri ö zləri
Hindistan malları ilə t icarətdə vasitəçilik edirdilər. Hindistandan gətirilən ədviyyat
Səfəvi tacirləri üçün zəngin mənfəət mənbəyi olmuĢdu.
Ġngilislərin Azərbaycana altıncı və sonuncu səfəri uğursuzluqla nəticələndi.
Xristofor Berrounun iĢtirak etdiyi bu son səfəri Osman lı türklərinin ġirvanın bir sıra
Ģəhərlərini tutduğu dövrə, 1580-ci ilə təsadüf etmiĢdir. Beləliklə, ingilis tacirlərin in
Azərbaycan bazarlarında möhkəmlən mək cəhdləri iflasa uğradı. Rus tacirləri
Moskva knyazından tələb edirdilər ki, ingilislərin Vo lqa-Xəzər yolundan istifadə
etməsinə son qoyulsun, ticarət imt iyazları ləğv olunsun. Bu tələb Moskva
dövlətinin Azərbaycanla, qonĢu ġərq ölkələri ilə ticarətdə inhisar mövqeyini
qazanmaq məqsədinə uyğun idi və ona görə də rus tacirlərinin arzusu həyata
keçirildi.
Azərbaycanın ġimali və Mərkəzi Avropanın Ģəhərləri ilə də ticarət
münasibətləri vardı. AĢkar edilmiĢ numizmatik materiallar bu faktı təsdiq edir.
1924-cü ildə Azərbaycanda aĢkar olun muĢ Mirik sikkə dəfınəsində 1541-1572-ci
illərdə zərb edilmiĢ Qərbi Avropa talerləri vardır. Dəfinədə mövcud olan sikkələr
öz tərkib inə görə mü xtəlifdir. Burada alman knyazlıq larında - ġvabiya, Bohemiya,
Bavariya, Friziya, Saksoniya, Köln, Drezden, Nürnberq və Hamburqda, habelə
Avstriya, Ġsveçrə (Sürix) və Belçikada (Lyej) zərb o lunmuĢ talerlər toplanmıĢdır.
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1501-ci ilin sonlarında Təbrizi fəth etdikdən sonra ġah Ġsmayıl suveren
hökmdarın müstəsna səlahiyyətinə xas olan sikkə zərb et mək hüququnu həyata
keçirməyə baĢladı. Ali qanuni hakimiyyət sahibi olrnuĢ ġah Ġsmayılın adı ticarət
dövriyyəsinə buraxılan sikkələrin üzərində zərb edildi. Orta çəkisi 9,37 qram olan
gümüĢ sikkələr dövlət ərazisində əsas pul vahidi kimi iĢlən məyə baĢladı.
I ġah Ġsmayılın pul sistemi o dövrün çəki vahidi olmuĢ misqalc, (4,66 qram)
əsaslanırdı. Səfəv ilərin tədavülə buraxdırdıq ları pul vahid inin adı əvvəllər o lduğu
kimi qalırd ı: qızıl sikkələr dirhəm gü müĢ sikkələr isə təngə və dinar adlanırdı.
Ehtimal et mək olar ki, 50 dinara bərabər o lan şahi adlanan pullar da t icarət
əməliyyatlarında istifadə edilmiĢdir. Bu pul vahidi Səfəv i hökmdarı I ġah Ġsmayılın
adı ilə əlaqədar olmuĢ xırda sikkələr idi.
Azərbaycanın ġirvanĢahlar dövlətinə daxil olan hissəsində xırda ölçü lü
gümüĢ sikkələrdən istifadə olun muĢdur. Bu dövrün ġirvan hökmdarlarından yalnız
II Ġbrah im ġey xĢahın zərb etdird iyi sikkələr qalmıĢdır. ġirvanda qazibəyi adlanan
sikkələrdən də pul dövriyyəsində istifadə edilmiĢdir . Bu sikkələr Fərru x Yəsarın
yarım ilə yaxın müddət ərzində (1501) taxtda oturmuĢ oğlu Qazi bəyin ad ı ilə
bağlıdır. ġirvanın Səfəvi dövlətinə birləĢdirilməsindən sonra (1538 -ci ildən
etibarən) yerli pul vahidi Səfəv ilər tərəfındən sıxıĢdırılmağa baĢlandı.
I ġah Ġsmay ılın pul islahatı yeni rəsmi məzhəbin yayılması və
möhkəmlən məsi iĢinə yardım edirdi. Pu l tədavülü prosesinə Ģiə etiqadı simvollarına
malik sikkələr daxil o lunmağa baĢladı. Sikkələrin üz tərəfındə "Allahdan baĢqa
tanrı yoxdur, Məhəmməd Allahın rəsuludur. Əli A llah ın dostudur" kəlamları zərb
edilird i. Sikkələrin d iski ətrafında 12 Ģiə imamın ın adları həkk olun muĢdu. Sikkənin
əks tərəfındə isə acizanə Ģəkildə ("Müqəddəs Ģahın qulu", yəni Ġmam Əlinin qulu ) I
ġah Ġs mayılın ad ı, sikkənin zərb edildiyi ünvan qeyd olunurdu. I ġah Ġs mayıl belə
təqdim edilirdi: "Ədalətli, kamil, mürĢid, himayəçi sultan Əbülmü zəffər ġah
Ġsmayıl Bahadurxan Səfəvi, Allah onun Ģahlıq və hakimiyyətini əbədiləĢdirsin".
I ġah Ġsmayılın aĢağıdakı məntəqələrdə sikkəxanaları mövcu d olmuĢdur:
Abərkuh, Abivərd, Əmul, Ərdəbil, Astrabad, Bid lis, Van, Gəncə, Herat, Damğan,
Dərrud (Davər), Dəmavənd, Dizfil, Dəyanək, Zəncan, Ġrəvan, Ġsfərain, Ġsfahan,
Yəzd, Qəzvin, Qəndə-har, Karçiyan, KaĢan, Kirman, Qu m, Lah ican, Mazandaran,
Mərv, MəĢhəd, Nani, Naxçıvan, Nimruz, Nisə, NiĢapur, Ordu, RəĢt, Səbzəvar,
Semnan, Sari, Sultaniyyə, Təbriz, Timacan, Tun, Turbət, TurĢiz, ġamaxı, ġiraz,
ġirvan, Həmədan, ġabran, Tonkəbon, XobuĢan, Rey, Amid. Ġndiyədək aĢkar
olunmuĢ sikkələrə əsasən iddia etmək o lar ki, Səfəvi dövləti ərazisində I ġah
Ġsmayılın adından pul vahidi buraxan 60-a qədər sikkəxana fəaliyyət göstərirdi.
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Sonrakı Səfəv i Ģahlarından heç birinin hakimiyyəti dövründə ölkə ərazisində bu
sayda sikkəxana o lmamıĢdır.
1 ġah Təh masibin hakimiyyətinin baĢlanğıcınadək olan dövrdə əsas pul
vahidinin çəkisi qəti Ģəkildə 1 misqal (4,66 qram) müəyyən edilmiĢdi. Əsas pul
vahidinin bu çəkisi I ġah Abbasın dövrünədək dəyiĢməmiĢdi. ġah Məhəmməd
Xudabəndənin hökmranlığı illərinə aid o lan məlu mata əsasən ölkənin baĢ lıca pul
vahidi 100 dinara müvafıq id i.
Səfəvilər dövləti ərazisində pul tədavülünün vəziyyəti həm daxili, həm də
xarici amillərdən asılı olmuĢdur. Müharibələr nəticəsində sikkəxanaların bir qis mi
ġeybanilərin, d igər bir hissəsi isə osmanlı türklərinin əlinə keçmiĢdi. ġirvan
bəylərbəyi Əlqas Mirzə üsyan etdiyi zaman öz ad ından pul vahidi buraxdırmıĢdı. I
Təhmasibin xəzinəsində əsasən nəcib metal (q ızıl, gümüĢ) Ģəklində böyük sərvətin
cəmləĢdirilməsi dövriyyədə olan sikkələrin xeyli dərəcədə azalmasına gətir ib
çıxardı. Bunun nəticəsində onun hakimiyyətinin son illərində tam dəyəri olmayan
sikkələr art mağa baĢladı. Çəkisi az və aĢağı keyfiyyətli metaldan hazırlan mıĢ
sikkələr sübut edir ki, XVI əsrin sonlarına doğru pul dövriyyəsi qənaətbəxĢ
olmamıĢdır. Bu dövrdə Əlvənd, Bağdad, BərforuĢ, Lar, Nəhavənd, ġüĢtər, ErciĢ,
Ordubad, ƏrəĢ, Dizfu l, Savə, Marağa, Van, Zəyəm Ģəhərlərində I ġah Təh masibin
adından pul vahidi buraxan yeni sikkəxanalar fəaliyyət göstərirdi. Bazarlarda
tədavüldə olan baĢlıca pul vahidi mis və gümüĢ sikkələr idi. Qızıl sikkələr məhdud
miqdarda zərb edilird i.
I ġah Təhmasibin dövründə yeni pul islahatı keçirildi. Ġslahat nəticəsində
dəyərini it irmiĢ 20 və 200 d inar, çəkisi az olan qızıl sikkələr dövriyyədən çıxarıld ı.
Onların əvəzinə isə 100 və 1000 dinar dəyərində qızıl və gümüĢ sikkələrin zərb
olunmasına baĢlandı.
II ġah Ġsmayıl özünün qısamüddətli hakimiyyəti zamanı pul islahatını həyata
keçirməyə cəhd etdi. II ġah Ġs mayılın adı ilə buraxılan sikkələrin bir ü zündə ġey x
Əttarın beyti, digər üzündə isə ġahın adı, titulları, zərb xananın yeri qeyd edilirdi.
Ənənəvi Ģiə formu lundan rəsmi səviyyədə imt ina edilməsi ruhanilərin güclü
nıüqavimət inə səbəb oldu. Sünnipərəst dini islahat cəhdi uğursuzuqla nəticələndi.
ġah Məhəmməd Xudabəndənin tədavülə buraxdığı sikkələr məhəmmədi adlanmağa
baĢlandı. Osmanlı iĢğalı nəticəsində ölkənin pul sistemi böhran keçirdiyinə görə bu
sikkələrin tədavül dairəsi məhdud idi. Gü müĢ sikkələr art ıq türk sultanları ad ından
zərb edilirdi. Həmin dövrə aid olan qızıl altunlar, III Sultan Muradın adından
ġamaxıda buraxılmıĢ gümüĢ dirhəmlər, Naxçıvan və Dəmirqapıda (Dərbənddə) III
Sultan Məhməd in adından zərb ed ilmiĢ gü müĢ pullar b izə gəlib çat mıĢdır.
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III-XVI əsrin axırlarından etibarən A zərbaycana Qərbi Avropanın, mü xtəlif
ölkələrində zərb o lunmuĢ gümüĢ talerlərin güclü axın ı baĢ vermiĢdir. Bir sıra
numizmatik tapıntılar bunu təsdiq edir. Bu, A zərbaycanın həmin dövrdə beynəlxalq
ticarət münasibətləri sistemində mühü m mövqe tutduğunu göstərir.
1571-1573-cü illər Təbriz üsyanı. XVI əsr ərzində Azərbaycanda feodal
istismarına qarĢı dəfələrlə xalq üsyanı baĢ vermiĢdi. Eht iyacın və ağır verg ilərin
təsiri altında əzilən kəndlilərin hərəkatı ço x zaman Ģəhər yoxsulları və sənətkarların
üsyanları ilə birləĢird i. Hərəkat ın kütləviliy i, eyni zamanda kortəbiiliy i, dərviĢlərin,
təsadüfı Ģəxslərin üsyanlara rəhbərlik cəhdləri bu dövr kəndli üsyanlarının
səciyyəvi cəhətləri olmuĢdur.
IV Səfəvilərin hakimiyyətinin ilk dövründə zəhmətkeĢlərin vəziyyəti bir
qədər yaxĢılaĢmıĢdı. Lakin XVI əsrin 70-ci illərinin sonlarına doğru onların
yaĢayıĢ Ģəraiti xey li ağırlaĢdı. Xalq kütlələr inin I ġah Təh masibin siyasətindən və
qızılbaĢ feodalların ın zü lmündən narazılığı 1571-1573-cü illərdə Təbrizdə Ģəhər
yoxsulların ın, sənətkarların baĢ vermiĢ üsyanında özünün parlaq ifadəsini tapdı.
Həsən bəy Rumlu hərəkat ın rəhbərləri sırasında sənətkarların və xırda tacirlərin
(Mahudhazırlayan, Çəkməçi, ġalhazırlayanın oğlu, Dəvəçi və b.) ad larını
xatırlat mıĢdır. Hərəkata rəhbərlik iĢində pəhləvanlar fəal iĢtirak ed irdilər (adətən
id man oyunu meydanlarında - zorxanalarda çıxıĢ edən peĢəkar id mançıları
"pəhləvan" adlandırırd ılar). Onlar xalq arasından çıxmıĢ Ģəxslər id i və öz
tərəfdarların ı müəyyən təĢkilatlar ətrafında birləĢdirird ilər.
Təbriz darğası Allahqulu bəy Ustaclın ın zülmü üsyanın baĢlanması üçün
bilavasitə bəhanə oldu. Darğanın nifrət qazan mıĢ xid mətçilərindən biri Vicuyə
məhəlləsinin ən yoxsul sakinlərindən ibarət dəstə tərəfındən ələ keçirilib döyüldü.
Qəzəb lən miĢ darğa öz xid mətçilərinə müqəssirlərdən birinin ələ keçirilməsi və
edam olun ması haqqında sərəncam verdi. Darğa edam olun muĢ Ģəxsin do ğma
məhəllədə dəfn ed ilməsinə maneçilik törət məyə çalıĢdı və nəticədə ən yo xsul
Ģəhərlilər üsyana baĢladılar. Darğanın mühafızəçiləri əziĢdirildi, Allahqulu bəy isə
qaçmaqla ö z həyatını xilas ola bildi. Qəzəb lən miĢ xalq kütlələri nəin ki darğanın,
habelə bir ço x nəcabətli Ģəhər sakinlərinin, seyidlərin, ruhanilərin və varlı Ģəxslərin
evlərinə hücu m etdilər. Evlər talan olundu, dövlətli Ģəxslərin ailələri isə zorakılığa
məruz qaldılar. Həsən bəy Rumlu yazır: "Hər b ir küçədə sadə xalq içərisindən olan
adamlar ö z hakimiyyət bayraqlarını ucaltdılar: Pəh ləvan Yari Sincar məhəlləsində,
Nəcmi Vicuyə məhəlləsində, Topal Mustafanın oğlu ġərəf Sərv məhəlləsində,
ġaltikənin oğlu Məhad Məhində, Ağa Məhəmməd Nübar məhəlləsində, Pəhləvan
Əvəz Meydanda, Aslan Dərbi-Əlada, Mirzə Məlikan i Göyçə ilə Dəvəçilər
məhəlləsində, Əla Həsəncan ġeĢgilarında". Təbrizdə bütün hakimiyyət üsyan
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rəhbərlərinin əlinə keçdi. Mərkəzi höku mət nümayəndələri və ali feodal əyanları
dəfələrlə I ġah Təhmasibə "qara camaatın qiyamın ın" yatırılması üçü n Təbrizə
qoĢun göndərilməsi zərurətin i anlat mağa çalıĢdılar. Lakin ġah Təhmasib həmin
məsləhətlərə diqqət yetirmədi. ġah zənn edirdi ki, üsyançılara qarĢı qoĢun
yeridilməsi ağır nəticələr verə bilər, abad vilayət viran qalar, üsyanda iĢtirak
etməyənlər həlak olarlar. ġah Təhmasib habelə ümid edird i ki, təbrizlilərin üsyanı
tədricən zəifləyər. Gü man et mək olar ki, Ģahın qətiyyətsizliyin in baĢlıca səbəbi
Səfəvi dövlət inin ağır vəziyyəti idi. Əsgərlər uzun illər ərzində məvacib almırdılar
və buna görə də orduya etibar olunmurdu. Gilan vilayətini isə üsyan bürümüĢdü.
Buna görə də ġah Təhmasib Allahqulu bəyin yerinə Yusif bəy Ustaclını Təbriz
hakimi təyin etdi. Yeni Təb riz hakimi Ģahın göstəriĢinə əsasən üsyançılarla
danıĢıqlara baĢladı. Yusif bəy Ustaclı Ģəhərin kübarlarına qarĢı mübarizən i
dayandırmaq haqqında məhəllə rəhbərlərin in (kət xudaların) razılığını almağa
müvəffəq oldu. Razılıq andla əsaslandırıldı və üsyanda iĢtirak et miĢ Ģəxslərin
cəzalandırılmayacağına təminat verild i. Lakin Ģəhərin ən yo xsul sakin ləri əldə
olunmuĢ saziĢdən narazı qaldılar. Tezliklə Yusif bəyin hərbi xid mətçiləri ilə
Pəhləvan Yarin in tərəfdarları arasında toqquĢma baĢ verdi, bir neçə adam həlak
oldu. Bu hadisədən sonra Ģəhərin bir ço x məhəllələrində yenidən üsyan baĢlandı.
Yusif bəy Ģahdan hərbi yardım istədi. ġiə üləmaları da üsyançılarla
mübarizəyə cəlb olundular. Onların tərtib etdikləri fitva bəyan edilird i ki, itaət
etməyən qara camaatın qətlə yetirilməsi qanunidir, Allahın tələb etdiy i əməldir.
Qaradağın irsi hakimin in oğlu Söhrab bəy Ģahın əmrinə əsasə hərbi
hissələrlə Təbrizə daxil oldu və Sahibabad meydanını əl keçird i. On lar Yusif bəyin
mü lazimləri ilə b irlikdə üsyana cəlb olunmuĢ məhəllələri mühasirəyə aldılar.
Üsyanın rəhbərləri və fəal iĢtirakçıları müqavimətin davam etdir ilməsini mənasız
sayaraq gizləndilər. Yusif bəy üsyançılardan bir ço xunu girov kimi ələ keçirdi
evlərdə axtarıĢ apardı və üsyançıların əksəriyyəti həbs edildi. Həsən bəy Rumlu
qeyd edir ki, "qara camaatın" bir ço x rəhbərləri - Göyçə, Nəcmi, ġərəf, ġunci
Mahudbasan, Çəkməçi Həsən, Diraz, Hacı, Çərtək ġahqulu, Mirzə Babaqulu,
Göysatan Hüseyn edam olundular. Üsyan rəhbərlərindən olan Pəhləvan Yari,
Pəhləvan Əvəz və Əla Həsəncan Söhrab bəy tərəfindən ələ keçirildilər. Söhrab bəy
həmin Ģəxslərə aman vermək istədi. Lakin Yusif bəy israrla həbs olunmuĢ üsyan
rəhbərlərini qətlə yetirməyi tələb etdi. Hər üç üsyan rəhbəri Təbriz meydanında dar
ağacından asıldı. Təbriz üsyanı baĢlanandan yalnız 2 il sonra - 1573-cü ildə
yatırıldı.
Üsyanın miqyası I ġah Təhmasibi elə vahiməyə salmıĢdı ki, o, üsyanın
yalnız rəhbərlərin i və 150 ən fəal iĢtirakçısın ı edam et məklə kifayətləndi. ġah
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Ģəhərin talan edilməsinə və kütləvi cəza tədbirlərinə imkan verməd i. Təh masib
təbrizlilərin azad lıq istəklərinə bələd idi, dövlətin ağır vəziyyə tdə olduğunu
anlayırdı və buna görə də Təbriz kimi bir vilayətin əhalisin in güzəranın ı daha da
pisləĢdirmək istəmirdi. ġah hökumət i təbrizlilərə hətta bir sıra güzəĢtlərə getməyə
məcbur o ldu. I ġah Təh masib Ģəhərin sənətkarlarından alın malı o lan vergin in ( malimühtərifə) məbləğ ini Ģəhər əhalisinə "bağıĢladı". Sonra isə Təbrizi bütün divan
vergilərindən azad etdi. Beləliklə, Ģəhər vergi toxunulmazlığ ı (immuniteti) qazandı.
Təbriz üsyanı xalq hərəkat ının qüdrətini və miqyasını aĢkara çıxard ı. Üsyan
yatırıldı, lakin müəyyən uğurlar əldə edildi, Ģəhər sakinlərin in güzəran ı bir qədər
yüngülləĢdi.

VIII FƏSĠL
AZƏRB AYCAN XVII ƏSRDƏ
Azərbaycan Osmanlı və Səfəvi feodallarının haki miyyəti altında. 15781590-cı illərin qanlı, talanedici döyüĢlərindən sonra Səfəvi və Osmanlı dövlətləri
arasında 1590-cı ildə Ġstanbulda sülh müqaviləsi imzalandı. Ġki dövlət arasında yeni
sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi isə iki ildən sonra baĢa çatdı.
Müqavilə nəticəsində Azərbaycan ərazisi Osman lı və Səfəvi dövlətləri
arasında bölündü. ġirvan, Qarabağ, Təbriz və onun ətraf nahiyələri, Sərab, Marağa
və bu Ģəhərdən qərbdə yerləĢən bütün vilayətlər Osman lı imperiyasının əlinə keçdi,
Xalxal, Ərdəbil, Qaradağ, TalıĢ, Zəncan və Sultaniyyə isə Səfəvilər dövlət inin
tərkib ində qaldı.
Osmanlı hakimiyyət orqanları zəbt olunmuĢ ərazilərdə yeni in zibati idarə
vahidləri yaratdılar, v ilayətlərə hakimlər təyin etdilər. Azərbaycanın ən iri yaĢayıĢ
məntəqələrində hərbi hissələr yerləĢdirdilər, vergi və mükəlləfıyyətlərin növlərin i,
məb ləğini müəyyənləĢdirdilər. Həyata keçirilmiĢ in zibati, hərbi-siyasi tədbirlər
Azərbaycanda möhkəmlən mək, ö lkən in ict imai-iqtisadi imkanlarından bəhrələn mək
məqsədinə xid mət edirdi. Belə ki, ġirvan ġamaxı və Dərbənd vilayətlərinə bölündü.
ġamaxı v ilayəti 16 sancaqlıqdan ibarət id i: ġamaxı, Lahıc, AğdaĢ, Qəbələ, Salyan,
Zərdab, ġəki, Bakı, Sədru, Qara Ulus, Diku, Siryan (Sirhan), Osman i, Xudavərd,
Mahmudabad, ƏrəĢ; Dərbənd vilayəti isə 8 sancaqlığa ayrılmıĢdı: Dərbənd, ġabran,
Axt ı, Quba, Müskir (MüĢkür), Kürə, Çıraq, Rustov.
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Təbriz qalasında yerləĢdirilmiĢ Osmanlı hərbi hissələrinin baĢçısı Cəfər paĢa
1585-ci ildən sonra yeni ərazilər iĢğal etmiĢ, 1590-cı ilin sülh müqaviləsindən sonra
isə Təbriz bəylərbəyi olmuĢdu.
Osmanlılar yeni iĢğal ed ilmiĢ yerlərdə "Torpaqların idarə o lunması"
qanununa uyğun Ģəkildə A zərbaycanda əhalinin və gəlirlərin ü mu mi
siyahıyaalın masını keçirdilər.
Siyahıyaalın manın nəticələriləri əsasında əhalinin üzərinə yeni vergi və
mü kəlləfiyyətlər qoyuldu. Os manlı mənbələrin in məlu matlarından aydın olu r ki,
sülh müqaviləsinin imzalan masından sonra Səfəvi xəzinəsinə verilməli vergilər
Osmanlı xəzinəsinin ixt iyarına keçirildi. Salyan balıq vətəgələrindən əldə olunan,
10 min ağça təĢkil edən gündəlik gəlir də həmin vergilərdən idi. ġirvanın bürün
vilayətlərində istehsal olunan ipəkdən, Bakı neftindən və s. əldə edilən gəlirin onda
bir hissəsi Osmanlı xəzinəsinin hesabına keçirilmiĢdi. XVI əsrin sonları - XVII
əsrin əvvəllərində Os manlı iĢğalı altında olan A zərbaycanın və qonĢu ölkələrin
iqtisadi vəziyyəti ço x ağır id i. Uzunəsrlik in kiĢaf prosesində formalaĢan ticarət
sistemi pozulmuĢ, təqribən bütün karvan yolları bağlan mıĢ, ġərqə - Ġran
vilayətlərinə və ġimala - Moskva dövlətinin ərazilərinə gedən ticarət Ģəbəkəsi
qapanmıĢ, Azərbaycan ənənəvi ticarət sistemindən təcrid edilmiĢdi. Hərbi
əməliyyatlar nəticəsində Ģəhər və kəndlər viran edilmiĢ, təsərrüfat həyatı böhrana
düçar olmuĢdu. Osmanlı türkləri A zərbaycanın Ģiə əhalisini təqib lərə məruz
qoymuĢdular. ġiələrin nəinki aĢağı təbəqələri, habelə yuxarı zü mrələ ri də təqib
edilird i. Mənbələrdə qeyd edilir ki, "bir ço x müsəlman-xristian əyanları,
Azərbaycan hakimləri Səfəv i Ģahının sarayına pənah apardılar. Çünki onlar
osmanlıların ağır vergi zülmünə, d in və təriqət ayrılığ ı zəmin ində təqiblərə məruz
qalırd ılar". Os manlı türkləri Azərbaycanın, qonĢu ölkələrin dinc əhalisini əsir alır,
onları qul kimi Kəfənin (Feodosiyanın) bazarlarında satırdılar. Ġstanbulda, Misirin
limanlarında da bu cür qul bazarları vardı. Müsəlmanların əsir edilib qul kimi
satılmasını Ġsgəndər bəy MünĢi Osman lı iĢğalın ın ən mənfı cəhəti kimi
səciyyələndirir.
1590-cı ilin sülh müqaviləsi Ģərtlərinə əsasən hər iki tərəf hərbi əsirləri azad
etməli id i. Lakin mövcud mənbələr göstərir ki, müharibə edən tərəflərin yaln ız
hərbi rəisləri azad olun muĢdu. Belə biganə münasibət xalqı fəal mübarizəyə vadar
edirdi.
Azərbaycanın Səfəv ilər dövləti tərkibində qalmıĢ cənub -Ģərq vilayətləri
paytaxt Qəzvinə tabe olmaqdan boyun qaçırırd ılar. Yalnız Ərdəbil vilayəti, bu
vilayətin hakimləri Səfəvilər sarayına sədaqətini saxlamıĢ, "müqəddəs xanədana"
bağlılığın ı nü mayiĢ etdirmiĢdilər.
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Osmanlı-Səfəv i müqaviləsindən sonra Sultaniyyə, Səcas və Zəncanın geniĢ
ərazilərində, Dövlətyar xan baĢda olmaqla, kürd Siyah mənsur tayfasının
hakimiyyəti möhkəmləndi. Bu tayfa Os manlı-Səfəvi rnüharibələri zamanı Səfəvi
ordusunu arxadan gücləndirmək məqsədilə Xorasandan buraya köçürülmüĢdü.
Siyah-nənsur tayfası iki dövlət arasında müəyyən olunmuĢ sərhədlərin mühafizəsi
vəzifəsini yerinə yetirirdi. XVI əsrin 80-ci illərin in sonlarına doğru Dövlətyar xan
ölkədə yaran mıĢ iğtiĢaĢlardan istifadə et məyi qərara almıĢ, Səfəvilər sarayının
əleyhinə çıxmıĢ, Səcasda qala tikdirmiĢdi. Mənbələr təsdiq edir ki, yerli əhali
(azərbaycanlılar) Dövlətyar xan ı dəstəkləməmiĢ, onun ətrafına əsasən ―qiyamçı
kürdlər" toplaĢmıĢdılar. Bu dəstələr vaxtaĢırı olaraq ətraf bölgələrə hücumlar edir,
ticarət karvanlarının azad hərəkət inə maneçilik törədir, tacirlərin sərvətini qarət
edirdilər. 1592-ci ildə Dövlətyar öz qalasında mühasirə edildi və Ģah ordusuna
təslim oldu. O, Qəzv in Ģəhərinə aparıld ı, 300 nəfər qiyamçı kürd tayfa əyanı ilə
birgə mərkəzi meydanda edam edildi. Beləliklə, Səfəv ilərin sərəncamındakı
Azərbaycan ərazilərində siyasi sabitlik bərqərar o lundu.
Ərdəbil Ģəhəri və onun ətraf əraziləri Səfəv i dövlətin in xüsusi nəzarəti
altında olmuĢdur. Ərdəbil v ilayəti bir ənənə olaraq Səfəvi sarayında xüsusi etibar
qazanmıĢ Ģəxslərin idarəsinə verilirdi. Ərdəbil hakimləri ço x zaman bir neçə
vəzifəni yerinə yetirir, iri vəqf mü lklərinin himayəçisi kimi çıxıĢ edird ilər.
Qeyd etmək lazımd ır ki, Azərbaycanın böyük hissəsinin Osman lı
hakimiyyəti alt ında olduğu müddət ərzində I ġah Abbas Azərbaycanı yenidən
Səfəvi dövləti tərkibinə qaytarmaq fıkrindən əl çəkməmiĢdi. O, Səfəvi dövləti
tərkib ində qalmıĢ torpaqları vahid "Azərbaycan vilayəti" ad ı altında idarə edirdi.
Qərargahı Ərdəbildə olan bu inzibati vahidin ilk hakimi vəzifəsinə 1592 -ci ildə
Zülfüqar xan Qaraman lı təyin edildi və o, bu ərazidə siyasi-iqtisadi sabitliyə nail
oldu.
I ġah Abbas Xəzərin cənub sahillərindəki vilayətlərin (Gilan, Mazandaran,
Astrabad və s.) müstəqilliyə o lan meyillərini aradan qaldırmaq məqsədilə ard ıcıl
hərbi əməliyyatlar həyata keçird i. Bu əməliyyatlara ü mu mi rəhbərliyi I ġah Abbas,
hərbi ko mandanlığı isə Fərhad xan Qaraman lı icra edird i. I ġah Ġs mayılın məĢhur
sərkərdələrindən olmuĢ Bayram xan Qaraman lın ın xələfləri (Fərhad xan, Zülfüqar
xan, Əlvənd Sultan) XVI əsrin 90-cı illərin in baĢlanğıcında Səfəvi dövlətinin siyasi
həyatında önəmli rol oynamağa baĢladılar. Fərhad xan Səfəvi ordusunun baĢ
ko mandanı (sipəhsalar) təyin edildi, onun qardaĢı Zülfüqar xan Səfəvi
Azərbaycanın bəylərbəyi oldu.
Ərdəbil hakimi təyin olunmuĢ Zülfüqar xan qardaĢı Əlvənc Sultanı
Lənkəran hakimi vəzifəsinə irəli çəkdi. Lakin Əlvənd xanı ö z vəzifəsin in icrasına
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baĢlaya bilmədi, çünki Astara hakimi Həmzə xan Lənkəran ı və ətraf əraziləri ələ
keçirmiĢdi.
Bu dövrdə Azərbaycanın Ģərq vilayətlərində (Kür çayının sağl sahilində)
mərkəzi Astara olan TalıĢ feodal malikanəsi yaran mıĢdı. Bu siyasi quru m Səfəvi
dövlətinin hakimiyyətini qəbul et mək istəmird i. Əmir Həmzə xan bu təmayülün
bariz ifadəçisi idi. O, Səfəv i - Osman lı müharibələri zamanı atası Bayandur xan
TalıĢa qarĢı çıxıĢ et miĢ, Astara bölgəsinin idarəsini ö z əlində cəmləĢdirmiĢd.
Nəticədə Fərhad xanın və Zülfüqar xanın böyük qardaĢı Rüstəm xan Qaraman lı
hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmıĢdı. Əlvəndin Lən kəran hakimi təyin olun ması
xəbərin i almıĢ Həmzə xan höku mət qoĢunlarına qarĢı çıxıĢ etdi. Lakin qiyamçı
məğ lub oldu və TalıĢı dağlarında tikilmiĢ Sindan qalasında gizləndi. Qala
mühasirəyə alındı, talıĢlar müqavimət i dayandırdılar. Həmzə xan ġirvana getdi,
oradan isə qaçaraq osmanlılara sığındı.
Beləliklə, 1593-cü ildən etibarən Səfəvi dövlətin in tərkib ində qalmıĢ bütün
Azərbaycan əraziləri vahid bəylərbəyilikdə birləĢdirilmiĢdi. Fərhad xan Qaraman lı
və Zülfüqar xan Qaramanlı Səfəvi A zərbaycanını növbə ilə idarə edirdilər.
Azərbaycan bəylərbəyiliy inin silah lı qüvvələrinin sayı 1595-ci ildə 10 min nəfərə
çatırdı. Bəylərbəyiliyin maddi əsasını möhkəmləndirmək məqsədilə ġah I Abb as
bəylərbəyi və ġeyx Səfiəddin məqbərəsinin vəqf mülkləri nin mütəvəllisi
vəzifələrin i birləĢdirdi. 1594-cü ildə bu vəzifələr Fərhad xanın ixt iyarına verilmiĢdi.
Azərbaycan xal qı nın azadlı q mübarizəsi. Cəlalilər hərəkatı. Təxminən
20-30 il davam edən Osman lı hakimiyyəti nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyin in
inkiĢafına ağır zərbə dəydi, əhali fəlakət lə üzləĢdi. XVI əsrin ilk üç rübü ərzində
Osmanlı istilasının ağırlığın ı çəkmiĢ Azərbaycan əhalisi QızılbaĢ dövlətini
qiymət ləndirir, Ģiəliy i qızğın surətdə müdafiə edir və müstəqil siyasi inkiĢaf arzusu
ilə mübarizəyə qalxırd ı.
Azərbaycanın qərb vilayətləri və bölgələri əsasən osmanlıların tərəfındə
çıxıĢ etmiĢ kürd feodalların ın ixt iyarına verilmiĢdi. Osman lı iĢğalı dövründə
Maku, Ordubad və ġərur vilayətləri Mahudi tayfasından olan kürd feodalları
tərəfindən idarə edilird i. Urmiya vilayətində kürd Bəradust tayfasından olan Əli
bəy hakim id i. Xoy və onun ətrafı nüfuzlu kürd feodalı kimi tanın mıĢ ġahqulu
Bəlilanın oğullarının hakimiyyətinə tabe edilmiĢdi. M arağa ərazisi u zun müddət
ərzində kürd feodalı Əmir bəy Mukrin in hökmran lığ ı altında olmuĢdur.
Osmanlı imperiyasında fəaliyyətdə olan "Torpaqların idarə olun ması"
haqqında qanuna əsasən yeni iĢğal olunmuĢ ərazilərdə yaĢayan əhalidən vergilərin
alın ması, mü kəlləfıyyətlərin müəyyən olunması üçün əhalinin və təsərrüfatın
siyahıyaalın ması keçirilird i. ġərəf xan Bidlisi Təbrizdə və Cənubi A zərbaycanda
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bu cür tədbirin həyata keçirdiy ini göstərmiĢdir. Əli Çələbi isə siyahıyaalman ın
ġirvanda aparıldığın ı qeyd edir. Görünür ki, iĢğalın ilk mərhələsində Osman lı
hakim dairələri əvvəlki hakimiyyət dövründə müəyyən olunmuĢ vergi məbləğləri
və mükəlləfıyyətlərlə kifayətlənird ilər. Osman lılar bu cür hərəkət edərkən
müharibə əzab larından, vergilərin ağırlığından təngə gəlmiĢ əhalini kütləvi
çıxıĢlara vadar etməmək, yerli əhalinin yeni hakimiyyətə qarĢı loyal münasibətini
təmin etmək haqqında düĢünürdülər. ĠĢğalın sonrakı mərhələsində onlar dövlət
xəzinəsini zənginləĢdirmək, Ģəxsən varlan maq məqsədilə tədricən vergilərin
məb ləğini və mükəlləfıyyətlərin sayını artırdılar.
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Azerbaycanın iqtisadi vəziyyəti çox ağ ır idi.
Əhali uzun müddət ərzində yaĢadığı məskənləri tərk edird i. Kəndlilərin yaĢadıqları
yerlərdən getməsi Osman lı zülmünə qarĢı olan etirazın özünəməxsus formalarından
birinə çevrilmiĢdi. YaĢayıĢ yerlərini tərk edənlərin əksəriyyəti Səfəv ilər dövlətin in
mərkəzinə çevrilmiĢ Ġran vilayətlərində məskunlaĢırdı.
XVI əsrin sonlarına doğru yaranmıĢ vəziyyətin Ģahidi olmuĢ bir tarixçi
Osmanlı iĢğalı dövründə Təbrizdəki Ģərait i belə təsvir edir: 'Təbriz əhalisin in bir
qismi Ģəhər iĢğal o lunarkən q ılıncdan keçirilmiĢ, digər b ir qis mi əsir kimi aparılmıĢ,
qalanları isə Ġraqi Əcəmin Ģəhərlərinə qaçmıĢdılar".
Qeyd etmək lazımdır ki, 1592-ci ildə Osman lı və Səfəv i dövlətləri hərbi
əsirləri mübadilə edərkən yalnız varlı təbəqələrə mənsub olan Ģəxslər vətənə qayıda
bilmiĢdilər. Mənbələrdən məlu m o lur ki, Səfəvilər dövləti hərb i əsirlərin in
mübadiləsi zamanı qul kimi aparılmıĢ min lərlə insan taleyinə biganəliy ini nü mayiĢ
etdirmiĢdi.
Qəzv indəki Ģah sarayı Səfəvilərin əlində qalan Azərbaycan ərazisin in
hakimlərini mərkəzi hakimiyyətə tabe edə bilmirdi. Kürd Siyahmənsur tayfasının
hakimiyyətini aradan qaldırmaq üçün ġah Abbas xeyli hərbi və siyasi tədbir
görməli oldu. Səfəvi hökmdarı Os manlı hakimiyyəti altında olan baĢlıca
Azərbaycan vilayətlərindəki əhalin in narazılığ ından istifadə edərək dövlətin əsas
mövqelərini bərpa et məyə çalıĢırd ı.
Azərbaycan xalq ının azadlıq mübarizəsi Os manlı imperiyası daxilində baĢ
verən xalq hərəkatı ilə səsləĢir və üzv i Ģəkildə birləĢirdi. Xalq ın azadlıq əhvaliruhiyyəsi təbrizlilərin osmanlılara münasibətində daha çox aĢkarlan mıĢdı. Təbriz
Ģəhərinin əhalisi vətəni Osmanlı hakimlərindən müdafiə etmək üçün dəfələrlə
silaha sarılmıĢdı. Ġsgəndər bəy MünĢi qeyd edirdi ki, Təbrizi ələ keçirmək
tapĢırığ ını almıĢ Os man paĢa hücum ərəfəsində tamamilə "ehtiyatlı və təmkin li
olmağa" çalıĢırdı. Çünki o, "dəfələrlə təbrizlilərin dəyanətinin və cəngavərliy inin
Ģahidi olmuĢdu". Ġsgəndər bəy MünĢinin ifadəsinə görə, Osmanlı iĢğalı illərində
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"Təbriz Ģəhərində əhali qalmamıĢdı". "Abadlığına və əhalisinin sayına görə islam
aləminin Ģəhərləri arasında tayı-bərabəri o lmayan" Təbriz Ģəhərinin əhalisinin
tamamilə köçməsi haqqında Osmanlı mənbələrində də məlu matlar vardır. Təbriz
qalasında yerləĢdirilmiĢ Os manlı hərbi hissəsinin baĢçısı Cəfər paĢa 1586 -cı il
fevralın 7-də, yəni Ģəhərin ələ keçirilməsindən təqribən 5 ay sonra Ġstanbula
göndərdiyi məlu mat ında qeyd edirdi ki, Təbrizdə yalnız 1500 nəfər qalmıĢdır və bu
adamlar ço x yo xsul həyat sürməkdədirlər. Təbrizlilər doğma Ģəhəri tərk edərək
Qaradağa, Qəzvinə və baĢqa Ģərq bölgələrinə köçmüĢdülər. Təbrizi tərk et miĢ
əhalinin bir qismini sonralar I ġah Abbas Səfəvilər dövlətinin yeni paytaxt ına Ġsfahan Ģəhərinə köçürdü. Hökmdar azərbaycanlılara diqqət əlamət i olaraq
paytaxtda Təbriz qaçqınları üçün xüsusi məhəllə saldırd ı. Həmin məhəllə Ģahın
Ģərəfınə Abbasabad adlandırıld ı.
Osmanlı-Səfəv i müharibələrin in yeni mərhələsində (1578-588) daha ço x
zərər çəkmiĢ vilayətlər arasında ġirvan da vardı. Hərbi əməliyyatlar gediĢində
dəfələrlə əldən-ələ keçən ġamaxı Ģəhərin in talan olun ması, dağıntılara məruz
qalması osmanlılara qarĢı mənfı münasibətin yaranmasına səbəb oldu. ġirvanın
1578-ci ildə Səfəvi hakimiyyəti əleyhinə üsyan edən sünni əhalisi vəd olunan
yardımı osmanlılardan görmədi.
XVI əsrin sonlarına doğru Osmanlı imperiyasının iqtisadi vəziyyəti xeyli
ağırlaĢ mıĢdı. Nəhəng ordunun saxlan ılması dövlət chtiyatlarının tükənməsinə, xey li
gənc iĢçi qüvvəsinin ictimai istehsaldan ayrılmasına, istehlakın və məsrəflərin
həcminin art masına səbəb olmuĢdu. Feodal torpaq sahibliyi sisteminə sələmçiticarət kap italı da güclü Ģəkildə müdaxilə et məyə baĢlamıĢdı. Xırda və orta miqyaslı
feodal mülklərin in sıxıĢdırılması, iri feodal əyanlarına məxsus olan mülklərin
artması prosesi dövrün mühüm cəhətlərindən idi.
Ġqtisadi həyatdakı böhranın təzahürləri geniĢ əraziyə malik o lan Os manlı
imperiyasının bütün vilayətlərində nəzərə çarpırdı. Ucqar vilayətlərdə, xüsusilə fəth
olunmuĢ ölkələrdə iqtisadi böhranın nəticələri xüsusilə acınacaqlı id i. Osman lı
hakim dairələri həmin ərazilərdə baĢlıca d iqqəti istehsalın təĢkilinə deyil, zəbt
olunmuĢ ərazilərin qarət edilməsinə yönəlt miĢdilər.
ġirvan 1578-ci ildə iĢğal olunduqdan sonra Osmanlı sultanı əsas hərbi
hissələrin ölkəyə geri qayıtması haqqında sərəncam verdi. Osman paĢa baĢda
olmaqla 13 min nəfərdən ibarət qoĢun saxlanıldı. Həmin hərb i hissənin əsgərlərinə
6 ayın məvacibi əvvəlcədən verilmiĢdi. Ġsgəndər bəy MünĢinin məlu matına görə,
Təbriz Ģəhərinin qala hissəsində 2-3 min Osman lı əsgəri yerləĢdirilmiĢdi. ġərəf xan
Bidlisi isə qeyd edir ki, Təbrizdə 7 min nəfərlik Osmanlı qarn izonu vardı. Selan iki
göstərir ki, 1589-cu ildə Fərhad paĢanın təĢəbbüsü ilə bu qalada qulluq edənlərin
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sayı 12 min nəfərə çatdırıldı. Əli Çələb inin məlu mat ına görə, 1583-cü ildə Ġrəvanda
Fərhad paĢanın baĢçılığı ilə 5600 Osman lı əsgəri vardı. Gəncədə 3500 nəfərədək
Osmanlı əsgəri qulluq edird i. Gü man etmək olar ki, digər A zərbaycan Ģəhərlərində
yerləĢdirilən Osman lı hərbi h issələri də sayca çox deyild i.
XVI əsrin sonlarında Os manlı hakim dairələri ağ ır iqtisadi vəziyyətə düĢmüĢ
Azərbaycandan ordunun və inzibati aparatın saxlanılması üçün zəruri olan vəsait
əldə edə bilmird ilər. Uzun müddət ərzində məvaciblə təmin o lunmayan Osman lı
əsgərləri arasında da narazılıq yaranmıĢdı. Məsələn, illərlə Gəncədə qulluq edən
Osmanlı əsgərlərinə məvacibin verilməməsi III Məh mədin hakimiyyətinin ilk
dövründə (1595-ci ildə) Ġstanbulda dövlət əleyhinə kütləvi çıxıĢa səbəb olmuĢdu.
1590-cı ilin Osman lı-Səfəvi sülh müqaviləsinə əsasən Osmanlı imperiyası
tərkib inə qatılmıĢ Azərbaycan torpaqlarında iĢğalçı hakimiyyət orqanlarına qarĢı
üsyanlar cəlalilər hərəkatı adı ilə məĢhur olmuĢdur. Bu hərəkat adını 1518 -ci ildə
Tokatda üsyan baĢçısı ġeyx Cəlaldan almıĢdır. Sonralar Türkiyənin mü xtəlif
vilayətlərində geniĢlənən kəndli hərəkatları Os manlı tarixlərində "cəlali fitrəti" adı
altında yad edilmiĢdir. 1590-cı ildə Ərzuru m yaxınlığında baĢlanmıĢ üsyan Səfəvi
dövlətinin mənafeyinə uyğun gəlirdi. Əhalin in yoxsul h issəsinin iĢtirak etdiyi,
baĢlıca olaraq antifeodal istiqamətli olan bu hərəkat Osmanlı imperiyasının Ģərq
vilayətlərinin Səfəvilər dövlətinə birləĢdirilməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı.
Üsyanın baĢında "ġah Təhmasib övladından ġah Ġsmayıl" duru rdu. Yalançı
Ġsmayılın "Çirkin" və "Turabi" ləqəbləri daĢıyan iki vəziri ona kö mək edirdi.
"Cəlali zühur ediyor" - deyən üsyançılarla höku mət qoĢunu arasında baĢ verən
döyüĢdə Osmanlı sancaqbəyilərindən biri öldürüldü. "ġahın oğlu bizi haqlamıĢdır"
xəbərin i alan Os manlı məmurları vahiməyə düĢərək qaçdılar. Bu zaman Ərzuru m
vilayətində yerləĢən Osmanlı qoĢununun baĢçısı Fərhad paĢa vilayətin hakimini
üsyançılara qarĢı göndərdi. Od lu silah larla kifayət qədər təchiz edilmiĢ və sayca
üstünlüyə məlik olan hökumət qoĢunu cəlaliləri ağır məğlubiyyətə uğratdı. Üsyan
rəhbərinin iki vəziri əsir alınaraq edam edildi. "ġah oğlu"nun taleyi isə naməlu m
qaldı.
1591-ci ildə Təbriz əhalisinin üsyanı cəlalilər hərəkatın ın növbəti təzahürü
idi. Bu üsyanda Ģəhərdə yerləĢdirilmiĢ Osman lı qarnizonunun bir hissəsi də iĢtirak
edirdi. Üsyan, görünür, Ģiəlik bayrağı altında davam edirdi. Selanikin in
məlu matına görə, "qəzəblən miĢ kütlə xət ibi cü mə məscidin in minbərindən
düĢürdü və Ģəhərdə yanğınlar baĢlandı". Gü man et mək olar ki, üsyan çıların qəzəb
obyektinə çevrilmiĢ xətib sünni məzhəbli idi. Os manlı əsgərlərinin bu üsyanın fəal
iĢtirakçısı kimi çıxıĢ et məsi onların uzun müddət ərzində məvacib almaması ilə
əlaqədar idi. Os manlı əsgərlərinin təbrizlilərin üsyanına qoĢulması onların
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Azərbaycandakı hökmranlığı, üçün böyük təhlükə törədirdi. Üsyançılar öncə
cəbbəxananı ələ keçird ilər. Lakin üsyan rəhbərləri aydın məqsəd və qətiyyət
nümayiĢ etdirmədilər. Təbriz hakimi Cəfər paĢa bundan istifadə edərək üsyanı
amansızcasına yatırdı.
Təbriz üsyanının məğlubiyyəti A zərbaycanda cəlalilər hərəkatın ın hələ sonu
demək deyildi. Ġsgəndər bəy MünĢi Osmanlı-Səfəv i müharibələrinin növbəti
mərhələsi (1603-1607) ərəfəsində Səfəvi dövləti ilə həmsərhəd Osmanlı ərazisində
cəlalilər hərəkatın ın geniĢlənməsini Abbasın Azərbaycanı, Cənubi Qafqazı fəth
etmək məqsədilə hərbi yürüĢə çıxmaq qərarı ilə əlaqələndirir. Ġsgəndər bəy
MünĢinin fıkrincə, Os manlı dövlətinə qarĢı müharibəyə baĢlamaq qərarına gələn I
Abbas belə hesab edirdi ki, "irsən bizim müqəddəs nəslimizə məxsus olan
Azərbaycan və ġirvan ölkələrini sayca az o lan və öz padĢahına qarĢı mübarizə
aparan cəlalilərin hakimiyyəti alt ında saxlamaq, həmin ö lkələrin fəth olunması üçün
yaranmıĢ əlveriĢli məqamı əldən vermək ağ ıllı Ģəxslərə xas olmayan hərə-kətdir".
I Səfəvi qoĢunlarının Azərbaycana və qonĢu ölkələrə müdaxiləsi cəlalilər
hərəkatının zəifləməsinə səbəb olmadı. Əksinə, I Abbasın talançı siyasəti və
xüsusilə böyük əhali küt ləsinin vətəndən zorla köçürülməsi cəlalilər hərəkatın ın
geniĢlənməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaratdı. Salnaməçi Arakel Təbrizlinin məlu matına
görə, 1606-cı ildə cəlalilər hərəkatı yenidən yüksəldi. XVII əsrin ilk onilliy i ərzində
Cənubi Qafqaz əhalisi dəhĢətli əzab lara, aclığa düçar oldu və bu vəziyyət əhalini
etiraz çıxıĢlarına sövq etdi. 1606-1609-cu illərdə aclıq nəticəsində on min lərlə insan
dünyasını dəyiĢdi. Ġsgəndər bəy MünĢi də XVII əsrin əvvəllərindəki ağ ır Ģərait
haqqında məlu mat vermiĢdir. Arakel Təbrizli qeyd edir ki, cəlalilər hərəkatı
"Ġstanbuldan Ġrəvana, Bağdaddan Dəmirqapıyadək o lan torpaqları" əhatə et miĢdi.
II Azərbaycanda və onunla qonĢu ölkələrdə geniĢlənən cəlalilər hərəkatı
mürəkkəb hadisə idi. Bu hərəkatda həmin tarixi dövrün mü xtəlif ictimai
təbəqələrindən çıxmıĢ Ģəxslər iĢtirak ed irdilər. Onlardan biri cəlalilərin Qafqa zdakı
əməlləri haqqında danıĢarkən qeyd edir ki, "bu səbəbdən torpaq sahibləri və
əkinçilər qorxu və dəhĢətlə öz yerlərini tərk ed ir, qalalarda, qəsrlərdə, mağaralarda
möhkəmlən ir, əkinçiliklə məĢğul ola bilmirdilər". 1605 -ci ildə I Abbasın verdiyi
fərmana əsasən Səfəvi qoĢununun osmanlılara qarĢı hərb i əməliyyatları gediĢində
xarabazarlığa çevrilmiĢ ərazilərdə hər bir istehsal fəaliyyəti qadağan edilmiĢdi.
Ġsgəndər bəy MünĢi qeyd edirdi ki, Osman lı dövləti ilə hərbi münaqiĢənin
nəticəsində, Azərbaycanın taleyi müəyyən olunmayınca "həmin ölkənin dağıdılmıĢ,
əkilməmiĢ saxlan ması haqqında fərman verilmiĢdi".
Arakel Təbrizlinin cəlali hərəkatına qarĢı düĢmən münasibəti bəsləməsi də
təbii idi. O, baĢ vermiĢ hərəkata kilsə-feodal mövqeyindən yanaĢır, həmin hərəkatın
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tezliklə yatırılmasın ı arzulay ırd ı. Lakin düĢmən mövqeyində durmuĢ salnaməçi
cəlalilərin "əsilzade hər Ģeyə qalib gələn döyüĢçü, əyilməz cəngavər olduqların ı"
etiraf edirdi. Ġsgəndər bəy MünĢi də hərəkat iĢtirakçıların ı yüksək
qiymmətləndirirdi. Arakel Təbrizli cəlalilər hərəkat ını sırf islam hadisəsi kimi
təqdim et məyə can at mıĢ, onun xristianlar, o cü mlədən ermən ilər əleyhinə
yönəldiyini sübut etməyə çalıĢ mıĢdır. Lakin tarixi fakt lar erməni müəllifın in bu
fıkrini təkzib edir.
Dövrün mənbələrində cəlalilərin uzun sürən mübarizəsinin nəticəsi haqqında
məlu matlara təsadüf olunmur. Gü man et mək o lar ki, iĢğalçıların Cənubi Qafqazdakı
hakimiyyəti möhkəmləndikcə 3 cəlalilər mübarizə meydanından sıxıĢdırılmıĢ və
xalq kütlələrinin azad lıq hərəkat ı yeni formalar almıĢdı. Məlu mdur ki, Osman lı
sultanın qoĢunları tərəfındən məğ lub edilən cəlalilərin bir qis mi Səfəvi hökmdarı
ġah Abbasın himayəsinə sığın mıĢdı. 1608-ci ildə Ərzu ru m ətrafında 20 minlik
Osmanlı qoĢununa qarĢı son döyüĢdən sonra cəlalilər qızılbaĢlar ö lkəsinə pənah
gətirmiĢ, Çu xursəd hakimi
Əmirgunə xan Qacar onların Azərbaycanda
yerləĢməsinə razılıq vermiĢdi. Səfəvi Ģahı cəsur və cəngavər cəlalilərin böyük
dəstəsindən həm tabe olmaq istəməyən kürd feodallarına, həm də Osman lı
dövlətinə qarĢı istifadə etmək istəyirdi. Lakin hökmdar cəlalilərdən qorxurdu.
Ġsgəndər bəy MünĢi Ģahın cəlalilərə ehtiyatlı, ikili münasibətini salnaməsinin bir
neçə yerində aydın Ģəkildə qeyd etmiĢdir. Salnaməçi cəlaliləri "özbaĢına və
hərəkətlərində ardıcıl olmayan" Ģəxslər kimi təqdim edir. "Böyük vəzir" Hatəm bəy
Ordubadi Ģahın göstəriĢi ilə Təbrizdə olan cəlaliləri siyahıya aldı. Ġsgəndər bəy
MünĢi qeyd edir ki, bu zaman Təbrizdə 1380 nəfər cəlali vard ı, daim mərkəzi
hökumətin nəzarət i altında saxlanırd ılar. Səfəvi sarayı Azərbaycanda yenicə
məskunlaĢ mıĢ ġərqi Anadolu cəlalilərin yerli cəlalilərlə b irləĢməsindən qorxurdu.
Lakin mənbələrdən məlu m olur ki, Anadolu cəlalilərinin öz daxilində vahid fıkir və
əməl birliy i yox id i. Hadisələrin gediĢi göstərdi ki, iki ilədək ġah Abba sa xid mət
edən Anadolu cəlaliləri hökmdarın münasibətindən narazı qalmıĢdılar. Osman lı
hakim dairələrinin təbliğatı, üsyançıların bağıĢlan ması haqqındakı vədlər, vətənə
qayıtmaq çağırıĢları da ö z nəticəsini verdi. 1610 -cu ilin ortalarına doğru, 500
nəfərlik dəstə istisna olunmaqla, bütün Anadolu cəlaliləri Osman lı imperiyasına
qayıtdılar. Qalan cəlalilər I ġah Abbasa sədaqətini nümayiĢ etdirərək, Ali Divanın
Ģəxsi xid mətçiləri sırasına daxil olundular.
Cəlalilər hərəkat ına baĢçılıq edən rəhbərlər arasında Koroğlu xüsusilə
seçilirdi. Koroğlu Ģəxsiyyəti və onunla əlaqədar hadisələr Azərbaycan folklorunda
özünün geniĢ əksini tapmıĢdır. Tarixi ədəbiyyatda Koroğlunun tarixi Ģəxsiyyət
olduğunu ilk dəfə qeyd edən Ġ.P.PetruĢevski olmuĢdur. "Koroğlu" dastanında adları
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çəkilən qəhrəmanların da bir ço xu tarixi Ģəxsiyyətlərdir. Koroğlunun yaxın
silahdaĢları Dəli Həsən, Giziroğlu Mustafa bəy, Kosa Səfər və Tanrıtanımaz tarixi
qaynaqlarda cəlalilərin geniĢ Ģöhrətə malik rəhbərləri arasında yad edilir. QardaĢı
Qara Yazıcının əməlini davam etdirən Dəli Həsən 1602 -ci ilin fevralında ġərq i
Anadoluda cəlalilər hərəkatına rəhbərlik et məyə baĢladı. Lakin bu zamana qədər
cəlalilərin baĢçısı olmuĢ Qara Yazıcı 1603-cü ildə Osman lı sultanı tərəfınə keçdi.
Giziroğlu Mustafa bəy dastanda Koroğlunun ən yaxın silahdaĢı kimi təqdim
olunur. Müstəqil surətdə fəaliyyət göstərən cəlali dəstələrin in 25 rəhbəri arasında
onun adı Ģərəfli yer tutur. Digər bir cəlali rəhbərinin - Kosa Səfərin tarixi Ģəxsiyyət
olduğunu Ġsgəndər bəy MünĢi də təsdiq edir. Onun məlu matından aydın olur ki,
öncə cəlalilər hərəkatında iĢtirak edən, sonralar Ərzuru m hakimi olan Kosa Səfər
Osmanlı o rdusunun Azərbaycana yürüĢündə iĢtirak et miĢ, osman lıların 1605-ci il
noyabrın 7-də Sufıyan yaxınlığındakı ağır məğ lubiyyətindən sonra əsir alın mıĢ və
edam o lunmuĢdur.
Folklor tədqiqatları, tarixi və ədəbi araĢdırmalar sübut edir ki, "Ko roğlu"
dastanının əsası XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində, Azərbaycanda cəlalilər
hərəkatının yüksəliĢi zaman ı o lmuĢdur. Bu hərəkat xalq qəhrəman ı Koroğlunun
Ģərəfli mübarizəsinin bütün mərhələlərin in ətraflı surətdə tədqiqi üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. A zərbaycan Səfəv ilər dövlətin in Ġran dövlətinə çevrilməsinin
baĢlanğıcı. XVII əsrin əvvəllərinə qədər A zərbaycanın Os manlı imperiyasının
tərkib ində qalması Səfəv ilər dövlətinin gələcək taleyində mühüm dəyiĢikliklərə
Ģərait yaratdı. Azərbaycan ardı-arası kəsilməyən Osmanlı-Səfəvi hərbi toqquĢmaları
nəticəsində çox ağır vəziyyətə düĢdü. Osmanlı sancaqbəyilərinin və t imar
sahiblərinin ölkədə iyirmi ilə yaxın ağalığı onun sərvətlərinin talan edilməsinə,
iqtisadi həyatın pozulmasına gətirib çıxardı. Öncə Səfəvilər dövlətinin mərkəzi olan
Azərbaycan XVII əsrdə aparıcı siyasi-iqtisadi ro lunu saxlaya b ilmədi və bu rol
tədricən Ġran ın daxili vilayətlərinə keçd i. A zərbaycan qızılbaĢ tayfaları və əyanları
xarici, daxili hərbi əməliyyatların gediĢində xeyli tələfat verdilər və zəifləd ilər.
1587-ci ildə Qəzv ində taxta çıxan ġah Abbasın əsas vəzifəsi xarici iĢğallara
məruz qalan və daxildən parçalanan dövləti məhv olmaqdan xilas etmək idi. Bu
zaman A zərbaycan ərazisinin böyük 1 h issəsi osmanlıların, Xorasan isə özbəklərin
iĢğalı altında qalmıĢdı. Belə ağır Ģəraitdə ġah Abbas osmanlılarla sülh bağlamağ a
məcbur o ldu və diqqətini ölkədə siyasi sabitliyi bərqərar et məyə yönəltdi. Mərkəzi
hakimiyyətin nüfuzunu möhkəmləndirmək üçün Ģah ilk növbədə onu taxta çıxaran
Ustaclı və ġamlı qızılbaĢ əmirlərinə qarĢı amansız mübarizəyə baĢladı. QızılbaĢ
əmirlərin in himayəçiliyindən azad olmaq üçün ġah Abbas yerli Ġran əyanlarına
arxalandı. O, Azərbaycan qızılbaĢ əmirlərinin gücünü sarsıtmağa və onları
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iqtidardan uzaqlaĢdırmağa çalıĢırdı. ġah Abbasın qızılbaĢlarla düĢmənçiliyində
Ġran (Mazandaran) etnik ünsürlərinə mənsub anasının qatillərindən qisas almaq
niyyətini də istisna etmək o lmaz. Onun əmri ilə nəinki ayrı-ayrı əmirlər, hətta bəzi
qızılbaĢ tayfaları bütövlüklə (məsələn, Təkəlilər) qətlə yetirildilər.
Səfəvilər dövlətin i ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün ġah Abbas geniĢ
islahatlar keçirmək məcburiyyətində qalmıĢdı. Öz əhəmiyyətinə görə bunlar
arasında ən vacibi hərbi islahatlar idi. Dövlətin üst təbəqəsində Ġran etnik
ünsürünün güclənməsi və qızılbaĢların (azərbaycanlıların) mövqeyinin
zəifləməsində bu tədbirlər mühüm ro l oynadı. Əvvəla, qızılbaĢların müstəsna silah
gəzdirmək hüququ ləğv edildi. Kazarma və hərbi düĢərgələrin qapıları öncə hərbi
iĢə, ―layiq olmayan" fars (tacik) etnik ünsürlərin in üzünə geniĢ açıldı. QızılbaĢ tayfa
baĢçısı vəzifəsinin tutulmasında vərəsəlik hüququ aradan qaldırıldı. Bundan sonra
bu vəzifən i Ģahın rəğbət və etimad ını qazan mıĢ hər b ir Ģəxs tuta bilərdi. Beləliklə,
hərbi vahidlərin, tayfaların formalaĢ masında etnik mənsubiyyət, qohumluq prinsipi
əsaslı Ģəkildə sarsıldı. QızılbaĢ əmirlərinin ö zbaĢınalığ ı və mü xalifət indən
qurtulmaq üçün ġah Abbas türk tayfa təəssübkeĢliyinə dayanan qızılbaĢlarda
"Ģahsevənlik" ruhunu canlandıran və "MürĢidi-Kamil" olmaq iddiasında olan
Ģahlarına sədaqətdə davam etməklə, ö z ətrafında birləĢ məyə dəvət etdi.
Ġslahat nəticəsində bilavasitə Ģaha tabe olan nizami ordu yaradıldı. Ordu
aĢağıdakı hissələrdən ibarət id i: ordunun əsas zərbə gücünü maaĢları Ģah
xəzinəsindən ödənilən qullar (qulamani-xasseyi-şərifə) təĢkil ed ird i. Qullar
dəstəsinin baĢında qullarağası dururdu. Qu llar ö z valideynləri, nəsli və d ini ilə hər
hansı bir əlaqəni itirmiĢ, erkən yaĢlarından Ģah sarayında xüsusi tərbiyə almıĢ, hərb
sənətinə yiyələnmiĢ gürcü, ermən i, çərkəz mənĢəli gənclər idi. Bütün varlığı ilə
Ģaha bağlı və ondan asılı olan bu gənclərin sayı 15 minə çatırd ı. Qullar dəstəsindən
öz Ģəxsi xid mətinə və sərkərdəlik istedadına görə fərqlənənləri ġah Abbas ən
yüksək vəzifələrə irəli çəkird i. Belə ki, qullarağası Allahverdi xan (ermən i mənĢəli)
Fars bəylərbəyi, Yusif xan ġirvan bəylərbəyi, Qarçıqay xan (gürcü mənĢəli) Səfəvi
ordusunun baĢ komandanı təyin ed ild ilər.
Süvari qullar dəstəsi ilə yanaĢı, piyada tüfəngçilər korpusu da təĢkil
edilmiĢdi. Onun sayı 12 min nəfərə çatırdı və baĢında tüfəngçi ağası dururdu. Bu
hərbi vahidə mü xtəlif vilayətlərdən xüsusi siyahılarla çağırılmıĢ əhalin in aĢağı
təbəqəsi cəlb edilirdi. Onun əksəriyyəti iranlılardan ibarət id i. ġah Abbas
tüfəngçiağası vəzifəsini də Ġsfahan əyanlarından birinə tapĢırmıĢdı.
Xüsusi topxana və topçular korpusu yaradıldı. Korpusun 500 topu vardı.
Topçular yalnız iranlılardan ibarət olurdu. Onun baĢında topçubaĢı dururdu. Yeni
yaradılan nizami ordunun ümumi sayı 40-50 minə çatırdı.
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ġah Abbasdan öncə qızılbaĢ ordusunda daimi nizami hissələr yox id i, odlu
silahlardan (top və tüfəngdən) da geniĢ istifadə edilmirdi. ġah Abbas bu sahədə
əsaslı tədbirlər həyata keçird i. O, yaxĢı dərk et miĢdi ki, Os manlı ordusu ilə uğurlu
müharibə aparmaq üçün ilk növbədə odlu silahla təchiz olun muĢ nizami orduya
sahib olmaq lazımd ır. Bu ordu Ģah xəzinəsi hesabına saxlanılmalı və bilavasitə Ģaha
tabe olmalıdır.
Hərbi islahatlar nəticəsində Səfəvi ordusunda qızılbaĢ tayfalarının xüsusi
çəkisi xeyli azaldı, Ġran etnik ünsürünün rolu isə kəskin surətdə artdı. ġah Abbasın
sarayına gəlmiĢ avropalı səyyah Pyetro della Valle təsdiq edird i ki, " indi Ģah daha
çox tatların (taciklərin) arasında muzd la tutulan tüfəngçilərə və xüsusilə gündən günə irəli çəkərək yüksək dövlət vəzifələrinə təyin etdiyi qulamlarına arxalan ır".
1598-ci ildə ġah Abbas Səfəvi dövlətinin paytaxtın ı Qəzvindən Ġsfahana
köçürdü. Əgər Ģahın hərbi islahatları idarəçilikdə Azərbaycan (qızılbaĢ) əyanların ın
rolunun azaldılmasına gətirib çıxardısa paytaxtın Qəzvindən Ġsfahana köçürülməsi
Ģah sarayını əhatə edən etnik mühiti tamamilə dəyiĢdirdi. Bu , Səfəv i sülaləsinin
Azərbaycan xalqın ın orta, aĢağı təbəqələri ilə bərqərar ed ilmiĢ bütün əlaqələrini
sarsıtdı. Məsələ bundadır ki, Təh masib, II Ġsmay ıl və Məhəmməd Xudabəndə
dövründə əsas hissəsini azərbaycanlılar təĢkil edən Qəzvin əhalisi XVI əsrin
sonlarında ġah Abbasın siyasətindən son dərəcə narazı id i.
Səfəvi dövləti paytaxtın ın Ġsfahana köçürülməsi hakim sülalən in dövlət
idarəçiliyində Azərbaycan etnik ünsüründən Ġran ünsürünə meylini əsasən baĢa
çatdıran mühüm siyasi addım idi. Ġsfahanda azərbaycanhların (o zaman
mühacirətdə olan təbrizlilərin) məskunlaĢması üçün xüsusi bölgə - Abbasabad inĢa
edilmiĢdi. Lakin paytaxtın köçürülməsi faktı sübut edirdi ki, Səfəvi dövlətinin
mərkəzi art ıq Azərbaycan ərazisi deyildir və azərbaycanlılar Səfəv i dövlətinin
paytaxtında mühacird irlər.
Paytaxt ın Ġsfahana köçürülməsində, əlbəttə, strateji, iqtisadi və siyasi
mah iyyətli mülah izələr də mühü m rol oynadı. ġah Abbasın Ġran etnik ünsürünə
üstünlük verməsi onun qədim Ġran Ģahlarını təqlid etməyə çalıĢ masında da özü nü
göstərdi. O, Ġran əhalisinin bəzi qədim adət və ənənələrini bərpa etdi.
Hakimiyyətinin sonlarında ġah Abbas dövlətdə iranlıların mövqeyini daha
da geniĢləndirdi və onu maddi zəmində möhkəmlətdi. ġahın bu siyasəti özünün
aydın ifadəsini xüsusi bir fərmanda tapdı.
Bu fərmana əsasən Ġranın mərkəzi vilayətlərində bəzi dövlət vergiləri ləğv
edildi və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldıldı. Mənbələrdən aydın olur ki, bu mühüm
dövlət aktı "rəiyyətə və kö məksizlərə", yəni xalq kütlələrinə Ģamil ed ilmiĢdi.
Vergilərin ləğv edilməsi və aldılması ço x halda həməsalə (bütün illər üçün)
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səciyyəsi daĢıyır, Ġran xalqın ı Səfəv i Ģahına yaxın laĢdırır, bu xalqda yeni təĢkil
edilmiĢ dövlətə rəğbət hissi oyadırdı, Ġsfahan əhalisinə xüsusi imt iyazlar
verilmiĢdi.
ġah Abbas bütün ömrü boyu iranlılara himayəçilik siyasəti aparırdı. O,
1607-1608-ci illərdə bütün var-dövlətini vəqfə vəsiyyət etdi. Bu yolla xeyli vəsait
və mü lklər əsas etibarilə dövlət bürokratiyasının nəzarətindən çıxaraq, farslardan
ibarət ruhanilərin ixtiyarına verild i.
Qeyd etmək lazımd ır ki, ġah Abbasın var-dövləti onun 20 illik hakimiyyəti
dövründə toplanılmıĢdı və öz miqdarına görə olduqca böyük idi. Ġsgəndər bəy
MünĢinin məlu matına əsasən, Ģaha məxsus olan və vəqfə vəsiyyət edilən torpaq
mü lkləri 100 min tüməndən artıq qiy mət ləndirilirdi, onların illik gəliri isə 7 min
tümənə çatırd ı.
ġah Abbasın bu tədbirlərindən sonra da qızılbaĢ əmirləri bu dövlətdə
əhəmiyyətli mövqeləri əllərində saxlaya bildilər. A zərbaycan yenə də imperiya
tərkib ində mühüm ö lkə o laraq qalırd ı. Onun hökmdarı A zərbaycan vilayətini idarə
edir, habelə bütün Səfəvi ordusunun ali baĢ komandanı vəzifəsini yerinə yetirirdi.
Azərbaycan dili isə orduda və Ģah sarayında hakim mövqe tuturdu. Səfəvi Ģahları
və saray əhli sülalənin hakimiyyətinin sonunadək bu dili fars dilindən üstün
tuturdular.
XVII əsrin birinci yarısında Os manlı-Səfəvi mühari bələri və
Azərbaycan. ġah Abbas Azərbaycanın xeyli h issəsinin, Cənubi Qafqaz ərazisinin
Səfəvilər dövlətinin tərkibinə qaytarılması məqsədilə XVI əsrin sonlarından
etibarən əsaslı tədbirlər keçirməyə baĢlamıĢdı. Os manlı Türkiyəsi ilə yeni hərbi
münaqiĢə labüd gerçəkliyə çevrilməkdə idi. ġah Abbas 1599-cu il iyulun 29-da
Herat yaxınlığ ında Din məhəmməd xan Özbəkin ordusunu məğlub etdi və
Mavərənnəhri öz təsiri alt ına aldı. 1602-ci ildə Ģahın Bəlxə növbəti səfəri uğursuz
olsa da, Səfəvi dövlətinin hərbi qüdrətini nü mayiĢ etdirdi. Bu, Ģah qoĢununun
qərbdə osmanlılara qarĢı əsas döyüĢü üçün sanki "baĢ məĢq" oldu.
Bu dövrdə Avropa dövlətləri də Os manlı qüvvələrin in ġərqə çəkil məsi üçün
Səfəvilərin Türkiyə ilə toqquĢmasına maraq göstərirdilər. ġah Abbas osmanlılara
qarĢı müharibəyə hazırlaĢdığı zaman alman imperatoru II Rudolf (1552-1612) öz
elçisi Stefan KakaĢı, onun ölümündən sonra isə Tektanderi Səfəvi sarayına
danıĢıqlara göndərmiĢ, Türkiyəyə qarĢı hərbi ittifaq yaradılması Ģaha təklif
edilmiĢdi. Ġspaniya kralı II Filip də Səfəvi Ģahını os manlılara qarĢı müharibəyə
təhrik ed ir, əvəzində Ġran körfəzində ona kö mək göstərəcəyini söz verir.
Osmanlıların Ön Qafqazdan qovulmasında Rusiya da maraqlı idi. Hələ
1590-cı il müqaviləsinin imzalan masınadək ġah Abbas öz səfıri Had i bəyi
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Moskvaya göndərmiĢdi. Səfəv i Ģahı Cənubi Qafqazda osmanlılara qarĢı
mübarizədə rusların yardımına təminat əldə etmək istəyirdi. ġah Abbas
göstəriləcək hərbi yardım müqabilində Dərbəndi və Bakını Rus (Moskva) dövlətinə
bağıĢlamaq fıkrində id i. Lakin Ġstanbul sülhünə görə Azərbaycanın və Dağıstanın
Xəzərsahili vilayətləri Osmanlı Türkiyəsinin əlində qalmıĢ və tərəfləri yeni
danıĢıqlara vadar etmiĢdi. Rus çarı Boris Qodunov öz elçisi Yaroslavskini Səfəv i
sarayına göndərmiĢ, Ģahın osmanlılarla sülh bağlamayacağı təqdirdə ona hərbi
yardım edəcəyini b ild irmiĢdi. Volqa-Xəzər ticarət yolunun Osman lı nəzarət indən
azad edilməsi kimi vacib məsələdə olan ü mu mi maraq Səfəv i dövlət i il Rusiyanın
yaxınlaĢ ması üçün Ģərait yaratdı. Lakin bu yaxın laĢma nəticəsiz qaldı.
XVII əsrin baĢlanğıcında Azərbaycanda Osmanlı hakimiyyəti zəiflədi. Yerli
feodallar Səfəvi dövlətinə Osman lı iĢğalından özlərinin xilaskarı kimi baxırdılar.
Bu za man Azərbaycanda Osmanlı ağalığına qarĢı baĢlanan üsyanlardan istifadə
edən ġah Abbas 1603-cü il sentyabrın 14-də Azərbaycana yürüĢə baĢladı. ġahın
baĢçılığı altında Səfəvi ordusunun yürüĢün on dördüncü günü Təbrizə yaxınlaĢ ması
Ģəhər əhalisini Osmanlı hakimiyyət orqanlarına qarĢı üsyana ruhlandırdı. Üsyan
etmiĢ Təbriz sakinləri Ģəhəri ələ keçirdilər. Səfəvi o rdusu Ģəhərə daxil oldu və
Osmanlı qoĢununun sığındığı qalanı aldı (21 oktyabr 1603-cü il).
Təbrizi ələ keçirən Səfəv i qoĢunları qərbə doğru irəlilədi və Sufıyan
yaxınlığında Təbriz bəylərbəyi Əli paĢanın rəhbərliy i altında Os manlı qoĢunu ilə
qarĢılaĢdı. BaĢ verən döyüĢdə Səfəvi ordusu qələbə çaldı. DöyüĢdə Axıska
bəylərbəyi Xəlil paĢa öldürülrnüĢ, Əli paĢa əsir alın mıĢdı. Əli paĢa Təbriz qalasında
müqavimət göstərən Osmanlı hərb i hissəsinə təslim o lmaq haqqında nıüraciət etdi.
Məhz bundan sonra osmanlılar Təbriz qalasın ı tərk edərək təslim o ldular. Beləliklə,
Cənubi Azərbaycan vilayətlərinin taleyi əsasən həll edild i və vilayətlərə yeni
hakimlər təyin olundu. Təbrizin idarə edilməsi Zülfüqar xan Qaramanlıya tapĢırıldı.
CəmĢid Sultan Dünbuli Mərəndin hakimi oldu. Xoy və Səlması Qazi bəy, Marağanı
isə ġey x Heydər idarə et məyə baĢladı. Səfəv i ordusunun ön hissələri Ģimala doğru
hərəkət etməyə baĢladı. Culfa və Naxçıvan Ģəhərləri döyüĢsüz ələ keçirildi.
Naxçıvandakı azsaylı Os manlı hərbi h issəsi müqavimət göstərməyi zəruri hesab
etmədi və təslim oldu. Maku vilayətinin hakimi Mustafa bəy Mahmudi Naxçıvana Ģahın qərargahına gələrək təslim o lduğunu bildirdi.
Osmanlı iĢğalı ərzində əzab-əziyyətə düçar olmuĢ Ordubad əhalisi Ģah
qoĢununun gəliĢini gözləmədən osmanlılara qarĢı üsyan qaldırdı. Osman lı tarixçisi
Nəimanın yazd ığına görə, ġah Abbas Naxçıvana yaxınlaĢanda ordubadlı Qəssab
Hacı Ģəhəri zəbt etmək haqqında Ģahdan xüsusi göstəriĢ aldı. Görünür Ģahın qoĢun
baĢçıları ilə Ģəhər nümayəndələri əlbir fəaliyyət göstərdilər. Səfəvi qoĢunu Ģəhərə

233

daxil olan kimi əhali onları qarĢıladı, evlər, bazarlar bəzədildi. ġəhər əhalisi qızılbaĢ
forması geydi. Əhalin in kö məy i ilə 1 -2 gündən sonra Ordubad qalası tutuldu.
Ordubad əhalisinin Osman lı hakimiyyət orqanlarına qarĢı üsyanı ġah Abbas
tərəfındən qiymət ləndirild i. ġahın baĢ vəziri Hatəm bəy Ordubadinin xah iĢi ilə
ordubadlılar bütün dövlət vergilərindən azad edild ilər.
I ġah Abbas Culfanı və Naxçıvanı tutduqdan sonra Ġrəvan qalasını ələ
keçirməyi qərara ald ı. Ġrəvan qalası 1603-cü il noyabrın 16-da mühasirəyə alındı.
Qalada ġərif paĢanın komandanlığ ı alt ında 10 min nəfərə yaxın Osman lı qarn izonu
möhkəmləndirilmiĢ üç istehkam xətti ilə müdafıə olunurdu. Buna görə də qalanın
mühasirəsi uzun müddət davam etdi. ġah Abbas Ġrəvan qalasının ətrafında istehkam
tikmək üçün Naxçıvan və Culfa əhalisini səfərbərliyə ald ı və onların hərbi
əməliyyatda iĢtirak etməsin i məsləhət gördü. Bu da yerli əhaliyə baha baĢa gəldi.
Onların ço xu qalanın mühasirəsi vaxt ı ağır zəh mətdən, soyuqdan, aclıqdan və güllə
yarasından məhv oldu. ġah Ġrəvanın mühasirəsi zaman ı məĢhur Azərbaycan
topçusu Heydər bəy Anisin oğlu Bahadur bəy Anis TopçubaĢının yenicə hazırladığ ı
iri əndazəli topları iĢə saldı. Səfəv i ordusunun hərbi əməliyyatı 1603 -1604-cü illərin
qıĢı ərzində davam etdi. Ġrəvan qalası 1604-cü il iyunun 8-də tutuldu. ġərif paĢa
baĢda olmaqla Os manlı qarnizonu təslim o ldu. ġah Abbas ġərif paĢanın xahiĢin i
nəzərə alaraq onu MəĢhədə, Ġmam Rza türbəsinə mütəvəlli təyin etdi. Məh məd
paĢanın rəhbərliyi altında əsir alınan 500 nəfərlik dəstəyə Qarsa getməyə icazə
verild i. Çu xu rsəd vilayətinin hakimi vəzifəsinə Əmirgünə xan Qacar təyin edildi.
Ġrəvan bu vilayətin mərkəzi id i. Maqsud Sultan Kəngərli Naxçıvan hakimi təyin
olundu. Ġrəvanın tutulmasından sonra öz qərargahını Göyçə gölü yaylaqlarından
Ağdağa köçürən ġah Abbas Van bəylərbəyi ilə ƏrciĢ hakimi arasındakı ixtilafdan
faydalanaraq Allahverdi xan ın baĢçılığı altında Səfəvi ordusunu Van ü zərinə
göndərdi. Allahverdi xan tərəfindən həmin bölgə talan edildi və Səfəvi ordusu
böyük qənimətlə geri döndü. ġah Abbas tərəfindən bu zaman ġuragel, Ordu -bazar
qalaları zəbt olundu və Qars hüdudundakı Həsənqalaya kimi o lan ərazi tutuldu,
əhalisinin əsas hissəsi Ġrana köçürüldü. Bu zaman, ġah Ciğaloğlu Sinan paĢanın
ko mandanlığı alt ında Osmanlı ordusunun Azərbaycana yürüĢ xəbərini alaraq Təbriz
istiqamət ində geri çəkild i.
ġah Abbas osmanlılara qarĢı Səfəv ilərin ənənəvi "yandırılmıĢ torpaq"
taktikasın ı tətbiq etdi. ġah fərman verd i: "Arazın sol sahilin i dağıt maq və
əhalisizləĢdirmək; bütün azərbaycanlıları köçürmək, ərzaq və ələf nə varsa
götürmək, qalanını isə məhv edib yandırmaq". Bununla da Ön Qafqazda yaĢayan
çoxlu azərbaycanlı, gürcü və kürdün zorla digər bölgələrə köçürülməsi məhz bu
dövrdən etibarən geniĢ miqyas almıĢdı. Zorla, amansızlıqla həyata keçirilən bu
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siyasət nəticəsində Cənubi Qafqaz xalq larının ictimai-iqt isadi baxımdan in kiĢafı
prosesi xeyli ləngid ild i. Əhalin in zor gücünə Ġsfahana, Mazandarana və Ġranın digər
bölgələrinə köçürülməsi, ö lkənin talan edilməsi Azərbaycan xalqı üçün böyük
müsibət id i. Bu zorakılıq tədbiri tarixĢünaslıqda böyük sürgün adı ilə məĢ hurdur.
ġah Abbasın əhalinin köçürülməsi və yaĢayıĢ məntəqələrinin dağıdılması
haqqında əmri təcili həyata keçirildi. Ġsgəndər bəy MünĢi yazırd ı ki, fərman
veriləndən bir neçə gün sonra Ģahın qərargahını yerləĢdirməyə yer yo x idi. Çün ki
Naxçıvan və onun ətrafındakı yaĢayıĢ məntəqələri xarabazara çevrilmiĢdi.
Beləliklə, Naxçıvan, Ġrəvan, Cu lfa və digər abad diyarlar Səfəvi Ģahının fərmanı
ilə yandırıld ı və əhalisi köçürüldü.
Hərbi-siyasi tədbir kimi qələmə verilən bu köçürmə prosesi baĢqa bir
məqsədə də xid mət ed irdi. Köçürmənin d igər səbəbi Səfəvi Ģahının Ġranın daxili
vilayətlərinin məhsuldar qüvvələrini in kiĢaf etdirmək və dünya tranzit t icarətin in
əsas yolunu Səfəvi dövlətinin cənubuna köçürmək niyyəti idi. Cu lfa tran zit t icarəti
baxımından son dərəcə əlveriĢli ərazidə yerləĢirdi. Buradan Avropaya gedən
karvan yolu Osmanlı Türkiyəsindən keçirdi. ġah Abbas ġərq -Qərb ipək ticarət
yolunu Cənuba - Fars körfəzi liman larına keçirmək qərarına gəlmiĢdi. Bu məqsədlə
Culfa əhalisin i Ġsfahana köçürmüĢdü. Lakin qeyd etmək lazımd ır ki, ġah Abbas bu
tədbiri həyata keçirməyə məcbur olmuĢdu. Ölkən in ticarət mərkəzin in
dəyiĢdirilməsi istiqamətində görülən iĢlər obyektiv zərurətin tələb i, Osman lı
təhlükəsinin mövcudluğu ilə əlaqədar id i.
Ciğaloğlu Sinan paĢanın komandanlığ ı altında Os manlı ordusu Ġrəvana kimi
irəlilədi, lakin qızılbaĢlar tərəfındən ərzaq ehtiyatının məhv edilməsi onların
vəziyyətini ağırlaĢdırdı və qoĢunda qarıĢıqlıq baĢlandı. Buna görə Sinan paĢa
yürüĢü dayandırdı və qıĢlamaq üçün Vana qayıt mağa məcbur o ldu .
ġah Abbas Vanda olan Sinan paĢanın qüvvələrini dəf et mək üçün Təbrizdə
yeni qala t ikd irdi və buraya 2-3 illik ərzaq, hərbi sursat topladı. O, Allahverdi xanın
baĢçılığı alt ında Vana-Ciğaloğlu Sinan paĢa üzərinə 13 minlik qüvvə göndərdi.
Osmanlı ordusu Ġbrahim paĢanın ko mandanlığı alt ında Səfəvilərlə döyüĢdə
məğ lubiyyətə uğradı. Ciğaloğlu Sinan paĢa Ərzuru ma qaçaraq yeni qüvvələr
toplamağa baĢladı. Van bölgəsini talan edən qızılbaĢ qoĢunu böyük qənimətlə
Xoya-Ģah qərargahına qayıtdı.
Ciğaloğlu Sinan paĢa 1605-ci ilin mayında 100 min lik qoĢunla Azərbaycana
ikinci dəfə yürüĢə baĢladı. Os manlı qoĢunu ilə həlledici döyüĢə girmək ġah
Abbasın planında yox idi. Sinan paĢanın Vana gəldiyini öyrənən Ģah Səlmasdan
Təbrizə qədər olan ərazinin əhalisini köçürdü və ərzaq ehtiyatını məhv etdi.
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Osmanlı qoĢunu Urmiya gölünün Ģimalında yerləĢən Təsucdan keçərək Təbrizin 6
fərsəxliyində yerləĢən Sufıyanda qızılbaĢ ordusu ilə qarĢılaĢdı.
1605-ci il noyabrın 7-də burada həlledici döyüĢ baĢ verdi. Os manlı ordusu
ağır məğlubiyyətə uğradı. Ciğaloğlu Sinan paĢa Diyarbəkirə qaçdı və tezliklə orada
vəfat etdi. QızılbaĢlar bu döyüĢ zamanı külli miqdarda hərbi qənimətə sahib oldular.
Təsuc əhalisinin bu zaman osmanlılara qarĢı mübarizəsi I ġah Abbas
tərəfındən yüksək qiymət ləndirild i. Təsuclular iki il müddətinə malcəhət və digər
vergilərdən azad edildilər.
I ġah Abbas Sinan paĢa üzərindəki qələbədən sonra, qıĢın sərt keçməsinə
baxmayaraq, Qarabağa daxil olub, Gəncəni mühasirəyə aldı. Bu vaxt (1605 -1606-cı
ilin qıĢı) hər iki tərəfın dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanı və qonĢu
ölkələri aclıq bürüdü. Qarabağ kəndliləri taxıl əkib-becərə bilmədilər. ġah Qarabağa
daxil olan kimi qoĢunu ərzaqla təmin et mək üçün təcili tədbirlər gördü. O,
Azərbaycanın digər bölgələrindən Qarabağa 20 min xalvar (7 min tona yaxın) taxıl
gətirilməsi barədə xüsusi fərman verdi.
Gəncədəki Os manlı qarnizonu Ģəhərin təslim edilməsi təklifi ilə razılaĢ madı.
Gəncə qalasının mühasirəsi 4 aya yaxın davam etdi. Səfəv i ordusu osmanlıların
müqavimət ini q ıraraq 1606-cı il iyulun 5-də Gəncə qalasını aldı. Osman lı qarnizonu
qılıncdan keçirild i. Salnaməçinin dediyinə görə, Ģahın əmri ilə onların 2,5 min
nəfəri Həsənçay adlı yerdə edam edildi. Qarabağın hakimi Hüseyn xanı Müsahib
Qacar hakimiyyətdən uzaqlaĢdırıld ı, yerinə Məhəmməd, Ziyadoğlu Qacar təyin
olundu.
Gəncənin ardınca Lori, Tiflis və Dmanisi qalaların ın Os manlı qarnizonları
müqavimət göstərmədən təslim oldular.
I ġah Abbas ġirvanın və Dağ ıstanın tutulması ilə Qafqaz əməlliyyatını
mü mkün qədər tez baĢa çatdırmağa çalıĢırdı. ġah ın təslim təklifı ġirvan bəylərbəyi
Əh məd paĢa tərəfındən qəbul edilməd iyi üçün 1607 -ci il yanvarın 9-da ġamaxı
üzərinə hücum baĢlanıldı.
Lakin hücum b ir tərəfdən ərzaq və ələfin çatıĢ maması, digər tərəfdən isə
qoĢunun hərəkətinə mane olan və günlərlə davam edən leysan yağıĢlar nəticəsində
üç aya qədər təxirə salındı. Bu Ģəraitdə Bakı, Dərbənd əhalisi də osmanlılara qarĢı
üsyana baĢladı.
1607-ci ilin yanvarında Bakıda osmanlıların əleyhinə üsyan qalxd ı. ġəhər
üsyan baĢçılarının əlinə keçdi və Ģah qərargahı ilə əlaqə yaradıld ı. Bakıda baĢ
vermiĢ üsyan ġah Abbası son dərəcə sevindirdi: Səfəvi hökmdarı üsyançıların
əksəriyyətinə "hədiyyələr, soyurqallar, bahalı paltarlar" bağıĢladı. Dərbənddə də
osmanlılara qarĢı üsyan baĢ verdi. Üsyançılar Ģah qoĢunlan ilə b irgə çıxıĢ edərək
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Dərbəndin hərbi rəisi Həsən paĢanı təslim olmağa məcbur etdilər (Dərbənddə üsyan
1607-ci ilin fevral-mart aylarında baĢ vermiĢdi). ġəhərdə Osmanlı hakimiyyətinə
son qoyuldu. Rüstəm Qaytaqlı Ģəhər hakimi vəzifəsindən kənar e dildi. Çıraq Sultan
Ustaclı Ģəhərin yeni hakimi təyin olundu. ġah Abbas göstərdikləri Ģücaətə görə
Dərbənd əhalisini bütün dövlət vergilərindən azad etdi.
Bu zaman ġamaxı Ģəhərinin mühasirəsi davam edirdi. 1607 -ci ilin iyununda
Səfəvi hərbi hissələrin in Ģəhərə güclü hücumu nəticəsində qala bürclərindən biri ələ
keçirildi. ġəhərdə gərgin döyüĢlər bir həftə ərzində davam etdi. Osman lı hərbi
hissələri iyunun 27-də silah ı yerə qoyaraq təslim oldular. Salnaməçinin yazd ığına
görə, "bir anda 2-3 min nəfər qılıncdan keçirildi və ġamaxı Ģəhəri tamamilə
dağıdıldı". Zülfüqar xan Qaraman lı ġirvanın hakimi təyin edildi.
Beləliklə, XVII əsrin əvvəlində dörd il davam edən Səfəvi-Os manlı
müharibələrin in birinci mərhələsi Səfəvilərin qəti qələbəsi ilə baĢa çatdı.
Azərbaycanın bütün ərazisi və qismən Dağıstan ġah Abbasın hakimiyyəti altına
düĢdü.
I ġah Abbas Ərdəbildən Təbrizə qayıtdı və osmanlılarla sülh bağlamağa
cəhd etdi. ġah bu məqsədlə dostunun - Krım xanı Qazi Gəray ın vasitəçiliyindən
istifadə etməyi münasib bild i. O, Os manlı sərkərdəsi Xəndan ağanı Qəhqəhə
qalasından azad etdi və onu öz elçisi Əbülqasım Yü zbaĢı Evoğlu ilə Krıma
göndərdi. Onlara ġah Abbasın iĢğal dairəsini tanımaq və Osmanlı dövlətin in Səfəvi
dövləti ilə sülh müqaviləsi bağlamasına nail olmaq tapĢırılmıĢdı. Lakin Krıma
gedərkən yolda Xəndan ağanın öldürülməsi, Ģah elçisinin çərkəzlər tərəfındən əsir
götürülməsi və Qazi Gərayın da ölüm xəbərin in alın ması nəticəsində əldə edilmiĢ
qələbə hüquqi baxımdan rəsmiləĢdirilməd i.
II Səfəvi sarayı osmanlılarla sülh bağlamağa sonrakı illərdə də cəhd
göstərmiĢdi. 1609-cu ilin fevralında Üskudarda yerləĢən Osmanlı sərdarı Quyucu
Murad paĢa Səfəvi Ģahının ġəmsəddin Ağa Rumlu vasitəsilə göndərdiyi məktubuna
cavabında Ģahın elçiləri göndərilərsə, sülhün yaranmasına təsir gös tərəcəyi qeyd
edilmiĢdi. Os manlı dövləti Azərbaycanın itirilməsi ilə hesablaĢmayaraq hər vəchlə
1590-cı il sülhünün Ģərtlərini saxlamağa çalıĢırdı.
Belə bir vəziyyət hərbi əməliyyatların yenidən baĢlanması ilə nəticələndi.
1610-cu ilin aprelində Quyucu Murad paĢanın komandanlığ ı alt ında Osman lı
ordusu Azərbaycana hücum edərək Təbrizə kimi irəlilədi. Təbrizi ələ keçirən
Murad paĢa Ģah qoĢununun hücumundan ehtiyat edərək 5 gündən sonra Ģəhərdən
çıxd ı və Vana qayıtdı. Təbriz Ģəhəri osman lılar tərəfındən böyük dağıntılara məruz
qalaraq yandırıldı.
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ġah Abbas Osmanlı qoĢunu ilə əsas döyüĢə girməkdən çəkin miĢ və bu dəfə
də ənənəvi "yandırılmıĢ torpaq" üsuluna əl atmıĢdı. Murad paĢa Azərbaycana
uğursuz yürüĢü nəzərə alaraq danıĢıqlara baĢlamağa və 1555-ci il sülhünün
Ģərtlərinin bərpa edilməsinə razılıq verdi. Lakin 1611-ci ilin avqustunda baĢ vəzir
Murad paĢanın vəfat etməsi sülhün imzalan masını təxirə saldı. Səfəvi -Os manlı
sərhəd xətti məsələsi həll edilməmiĢ qaldı.
1612-ci ilin baharında uzun tərəddüddən sonra Os manlı sərdarı Nasux paĢa
sülh danıĢıqların ı bərpa etdi. DanıĢıq ları aparmaq üçün Ģahın səlahiyyətli
nümayəndəsi Qazi xan Sədr əl-Həsən çoxsaylı nü mayəndə heyətinin baĢında
qiymət li hədiyyələrlə Ġstanbula göndərildi. ġah ın elçi heyəti 1612-ci il oktyabrın
17-də Osman lı sultanı Əh məd tərəfındən qəbul olundu. ġah Abbasın təklif etdiyi
1555-cil il sülhünün Ģərtləri bərpa edildi. Lakin Os manlı tərəfı bir sıra yeni Ģərtlər
irəli sürdü. Səfəvi sarayı osmanlılara ildə 200 tay ipək verməyi öhdəsinə götürdü.
Osmanlı tarixçisi Nəiman ın məlu mat ına görə, osmanlıların vacib Ģərtlərindən biri
də o idi ki, "rusların bu yerlərə yürüĢlərin in qarĢısını almaq məqsədilə onlar
tərəfındən tikilmiĢ Terek (Tarku ) qalasının dağıdılması barədə sultanın fərmanı
olarsa, onda Ģah bu iĢə maneçilik törətməsin". Belə bir Ģərti irəli sürən Osmanlı
dövləti Səfəv ilərlə Rusiya arasında mü mkün itt ifaqın yaran masına mane o lmağa
çalıĢırdı.
Azərbaycanın osmanlılarla qərb və cənub-qərb sərhədlərin in müəyyən
edilməsi Çu xursəd hakimi Əmirgünə xan Qacara və Vanın Os manlı hakimi
Məhəmməd paĢaya tapĢırılmıĢdı.
Axıska qalasın ın Os manlı nəzarətində qalması (1555-ci il sülhünə görə
Səfəvilərin əlində idi), Səfəvi sarayı tərəfındən 200 tay ipəyin göndərilməməsi
1612-ci il sülhünün möhkəm olmadığ ını göstərdi.
ġah Abbasın Ön Qafqaz xalq larını itaətə gətirmək üçün böyük ordu ilə
Azərbaycanın Ģimal vilayətlərinə və Gü rcüstana 1613-cü ilin o ktyabrında təĢkil
etdiyi yürüĢ uğurla baĢa çatdı. Səfəv ilərin Cənubi Qafqazda möhkəmlən məsi
Osmanlı rəsmi dairələrini ciddi s urətdə narahat etməyə baĢladı. Su ltan Əh məd
1612-ci il müqaviləsinin Ģərtlərin i pozaraq, baĢ vəzir Qara Mehmed paĢanın 1616cı ilin yazında böyük ordu ilə qızılbaĢlara qarĢı yeni müharibəyə baĢlamasına əmr
verdi. Osman lı qoĢunu Ərzuru mdan Təbriz istiqamət ində yürüĢə baĢladı. Meh med
paĢanın 100 min lik ordusu 1616-cı ilin avqustunda Ġrəvan qalasını mühasirəyə aldı.
ġah Abbas qorçiləri, Xorasan dəstəsini, Ġsfahan tüfəngçilərini irəvanlıların
kö məyinə göndərdi. Bundan baĢqa, könüllülərdən xüsusi seçmə dəstə dü zəldild i.
ġah Abbas yenə də osmanlılarla həlledici döyüĢə girmək fıkrindən daĢınırdı.
Osmanlı qoĢununu mühasirəyə almağı, geriyə yolunu bağlamağ ı və hər vasitə ilə
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qoĢuna ərzaq gətirilməsinə mane olmağı qərara aldı. QıĢın sərt keçməsi, epidemiya
və aclıq qələbəyə inamın ı it irmiĢ osmanlıları geri çəkilməyə vadar etdi. 1618-ci ilin
may ında Osman lı sultanı II Osman ın əmri ilə Xəlil paĢa Diyarbəkirdən
Azərbaycana doğru yenidən hərəkətə baĢladı. Onlarla birlikdə Türkiyə sultanının
vassalı II Canıbəy Gəray xan m baĢçılığı altında Krım tatarlarının 15 minlik qoĢunu
da hərəkət edirdi. Krım xan ının ordusu Osmanlı sultanının əmri ilə 1617 -ci ilin
noyabr ayında ġimali Qafqazdan Azərbaycana soxuldu, Gəncə və Naxçıvanı talan
edərək Xəlil paĢa ilə b irləĢdi. ġah Abbas Osmanlı ordusunun yaxınlaĢdığını nəzərə
alaraq Təbriz Ģəhərini, sonra isə Ərdəbili boĢaltdırdı. Müttəfıq lər Səfəvilərin əsas
qüvvəsinə zərbə vurmağa çalıĢırd ılar.
Səfəvilərlə Osman lı qoĢunu arasında həlledici döyüĢ 1618-ci il sentyabrın
10-da Sərab vilayətin in ƏrəĢtaban və Səkəmsaray qəsəbələri arasındakı düzənlikdə,
Sın ıq körpü adlı yerdə baĢ verdi. Osmanlı ordusu 15 min əsgər itirərək ağır
məğ lubiyyətə uğradı. DöyüĢdə Ərzuru m bəylərbəyi Həsən paĢa öldürüldü, Van
bəylərbəyi Mehmed paĢa və Krım xan ının baĢ vəziri M irzə bəy əsir alındı. Canıbəy
qaçaraq canını qurtardı.
Sərab yaxın lığındakı bu məğlubiyyətdən sonra Xəlil paĢa geri çəkilib sülh
danıĢıqlarına baĢladı. 1618-ci il sentyabrın 26-da Mərənddə Xəlil paĢa ilə ġah
Abbas arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Bu sülhün 1612-ci il Ġstanbul sülhündən
əsas fərqi Səfəvilərin ildə verəcəyi 200 tay ipək bacın 100 taya endirilməsi id i.
Osmanlı sultanı II Osman 1619-cu il sentyabrın 29-da Səfəv i-Osmanlı sülh
müqaviləsini təsdiq edərək Avropa səfərinə çıxd ı. 1618 -ci il Səfəvi-Os manlı sülh
müqaviləsini ġah Abbas pozdu XVII əsrin 20-ci illərində Osman lı imperiyasında
hərc-mərcliyə baĢlandı. Ölkədə yeniçərlər ö zbaĢınalıq edir, sultanları
hakimiyyətdən devirir, baĢqası ilə əvəz edirdilər. Bundan istifadə edən ġah Abbas
1622-1623-cü illərdə Ġraqi Ərəbi-Bağdad, Kərbəla, Nəcəf Mosul və Kərkük
Ģəhərlərini ələ keçirdi. Az sonra isə, 1618-ci ilin sülhünə görə, osmanlılarda qalan
Axalsık qalası tutuldu.
Osmanlı sultanı IV Murad (1623-1640) it irilmiĢ torpaqlarla barıĢmayaraq
Hafız Əh məd paĢanı Diyarbəkirə hakim təyin etdi və zəbt olunmuĢ yerləri
Səfəvilərdən geri almaq barədə göstəriĢ verdi və 1624 -1626-cı illər Bağdad uğrunda
Səfəvi-Os manlı müharibəsi I ġah Abbasın qələbəsi ilə baĢa çatdı. Hafız paĢanın
Səfəvi Ģahı ilə danıĢıqları bir nəticə vermədi. DanıĢıqlarda Osman lı ordusunun
Bağdad mühasirəsini dayandırması əvəzinə Ģahın Ģəhəri osmanlılara verəcəyi,
Kərbəla, Nəcəf və Hilləni ö z əlində saxlaması barədə razılıq alındı. Lakin
gözlənilmədən Hafız paĢanın Anadoluya geri çəkilməsi ilə danıĢıq lar yarımçıq
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qaldı. ġah Abbas Osmanlı elçisi Mustafa Ağaya "Sərdar Bağdad üzərindən çəkildi
getdi, gedən əsgərə qala vermək bizim Ģənimizə sığ maz" - cavabını vermiĢdi.
ġah Abbas yaranmıĢ vəziyyətdən faydalanaraq Bağdadın tutulmasın ı
rəsmiləĢdirmək istədi. 1628-ci ilin mart ında Ģahın elçisi; Təh masibqulu xan
Ġstanbula gəldi və Bağdadın Səfəvilərə verilməsi Ģərti ilə sülh bağlanmasını sultana
təklif etdi. IV Murad Ģahın bu təklifin i qəbul et mədi.
I ġah Abbas öləndə (19 yanvar 1629-cu il) bütün Azərbaycan, Axalsık daxil
olmaqla ġərqi Gürcüstan və Ġraqi Ərəb Səfəvilərin hakimiyyəti altında id i. Lakin
osmanlılar Bağdadı geri almağa çalıĢırd ılar. ġah Abbasın ölümü, nəvəsi Səfinin
(1629-1642) hakimiyyətə keçməsindən istifadə edən IV Murad 1629 -cu ildə
Səfəvilərə qarĢı hərbi əməliyyatlara yenidən baĢladı.
1629-cu ilin iyulunda Xosrov paĢanın komandanlığ ı altında Os manlı
ordusunun Səfəvi torpaqlarına hücu mu baĢlandı. Osman lı qoĢununun Bağdad
istiqamət ində hərəkəti eĢikağasıbaĢı Zeynal xan tərəfindən dayandırıld ı. Su ltanın
əmri ilə Osman lı qoĢunu Zur paĢanın komandanlığ ı altında 1630-cu il aprelin 30-da
Ġrəvan qalasını döyüĢsüz ələ keçirərək Həmədan istiqamətində yürüĢü davam
etdirdi. Ġyunun 7-də Həmədanı tutan Xosrov paĢa Səfəvi ordusunun əks
hücumundan çəkinərək, 6 gündən sonra Ģəhəri tərk etdi.
Yaln ız Ġrəvan qalasının itirilməsindən sonra I ġah Səfı divanbəyi Rüstəm
xanı 4 min lik qoĢunla düĢmən üzərinə göndərdi.
Osmanlı sultanı IV Murad Xosrov paĢanı 1630-cu ilin sentyabr ayında
Bağdadın fəthinə göndərdi. Os manlı ordusu oktyabrın 6-da Ģəhəri mühasirəyə ald ı.
Qala Səfıqu lu xan tərəfındən inadla müdafiə olundu. Xosrov paĢa noyabrın 14 -də
mühasirəni dayandıraraq geriyə çəkild i. Səfəvilər tərəfındən 1630-cu ilin sonuna
kimi Kərkü k, Hillə və Hələb qalaları yenidən tutuldu.
Beləliklə, IV Sultan Muradın Bağdadı tut maq cəhdi yenidən boĢa çıxdı.
1631-ci il oktyabrın 2-də həlledici döyüĢdə Osmanlı Zur paĢa öldürüldü.
Osmanlılar 6-7 min əsgər itirərək geri çəkild ilər. I ġah Səfı öz elçisi Kuçə bəyi
Ġstanbula göndərdi və Osmanlı sərhədində sakitlik dövrü baĢlandı. Hərb i
əməliyyatların kəsilməsinə baxmayaraq, sərhəddə vəziyyət mürəkkəb və gərgin
olaraq qalırdı.
1632-ci ilin sonunda Ərzuru m hakimi Xəlil paĢanın Hilləni ələ keçirməsi
Ģah hökumətini Rüstəm xanın rəhbərliy i alt ında Səfəvi qoĢununu oraya
göndərməyə məcbur etdi. Rüstəm xan Ģəhəri osmanlılardan geri aldı. Bu zaman
Osmanlı sultanı IV Murad ölkə daxilindəki qiyamı yatırmaqla məĢğul olduğu üçün
ciddi tədbir görmədi.
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Osmanlı sultanı IV Murad Cənubi Qafqazı iĢğal et mək məqsədilə 1634 -cü
ildə hərbi əməliyyatlara yenidən baĢladı. Osman lı hökmdarı PolĢa və Rusiya ilə
münasibətləri sülh yoluna qoyaraq əsas ordunu Səfəvilərə qarĢı yön əltdi. O, asan
qələbə çalaraq ölkən i maliyyə böhranından xilas et mək n iyyətində idi. Osman lı
qoĢunu 1634-cü il avqustun 10-da Ġrəvan qalasını mühasirəyə aldı. Səfəvi
ordusunun baĢ komandanı Rüstəm xan Təbrizə çəkilmiĢ, qalan ı Təh masibqulu xan
Qacara tapĢırmıĢdı. O isə qalanı 10 gündən sonra Murada təslim etdi. Osman lı
ordusu Xoy qalasını tutdu və Təbrizə doğru irəlilədi. Sentyabrın 11-də Təbriz
Ģəhəri IV Murad tərəfindən tutuldu. Osmanlı sultanı Ģah sarayını və Ģəhəri
tamamilə dağıt maq haqqında əmr verd i. Salnaməçi yazırdı: " Osmanlı qoĢunu uca
binaları, gö zəl sarayları xarabazara çevirdi". Lakin sentyabn 15 -də ərzaq və ələfin
çatıĢmazlığı, qıĢın yaxın laĢması, Səfəv i qoĢununun hücum təhlükəsi onları
Təbrizdən çıxmağa məcbur etdi. Bundan sonra Ģah hərbi Ģuras ı Ġrəvan qalasının
geri almağı qərara ald ı. Rüstəm xan ın ko mandanlığ ı alt ında Səfəvi ordusu qalanı
mühasirə etdi. Bu zaman Azərbaycan, Qarabağ və ġirvan əmirləri öz dəstələri ilə
qızılbaĢların kö məyinə gəld ilər. ġah Səfı ö zünün mühafizə dəstəsi ilə qala ət rafına
gəldi və aprelin 2-də Ġrəvan qalası I ġah Səfi tərəfindən tutuldu.
1634- 1635-ci illərin hərbi əməliyyatları Səfəvilərin qələbəsi ilə baĢa çatdı.
I ġah Səfiyə miras qalmıĢ güclü mərkəzləĢdirilmiĢ hakimiyyət, ölkənin hələ də
saxlan ılan iqtisadi gücü qələbənini əldə olun masını təmin etdi.
Səfəvi-Os manlı qarĢıdurmasında Bağdad məsələsi mübahisə obyekti kimi
qalırd ı. IV Murad Ģəhəri ələ keçirmək üçün özünün uğursuz cəhdindən sonra da bu
niyyətindən əl çəkməmiĢdi. 1637-ci ilin martında Səfəv i sarayı Os manlı ordusunun
Bağdada hücum hazırhğı haqqında məlu mat ald ı. Rüstəm xanın və ġahverdi xan ın
12 minlik ordusu Osmanlı ordusunun hərəkətini dayandıra bilməd i. Səfəvi
sarayındakı mürəkkəb vəziyyət, ölkən i bürüyən üsyanlar, Moğol dövləti ilə
baĢlanan hərbi əməliyyatlar Səfəvi qüvvələrin in parçalan masına və Osmanlı
qoĢununun hücumunu dəf etməyə imkan verməd i. Nət icədə IV Murad 1638-ci il
noyabrın 20-də Bağdad Ģəhərini mühasirəyə aldı. BəktaĢ xanın ko mandanlığı
altında Səfəvi qoĢunu Ģəhəri dekabrın 25-dək müdafiə etdi. BaĢ verən döyüĢdə
Osmanlı baĢ vəziri Mehmed paĢa öldürüldü. IV Murad tərəfındən Bağdadın
tutulması nəticəsində uzun illər davam edən Osman lı-Səfəvi müharibəsi baĢa çatdı.
Osmanlı sultanı Bağdadın yeni hakimi Məhəmməd Ağanı Səfəvi sarayına sülh
danıĢıqlarına göndərdi. I ġah Səfi sülh təklifıni qəbul etdi.
1639-cu il mayın 17-də Qəsri-ġirində Səfəvi elçisi Sarı xan Os manlı Qara
Mustafa paĢa ilə üçgünlük danıĢıqlardan sonra sülh saziĢi imzalad ılar. SaziĢə görə,
Osmanlı-Səfəv i müharibəsinə son qoyuldu. Ġraqi Ərəb osmanlılarda, Zəncir
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qalasından Ģərqdəki torpaqlar Səfəvilərdə qalırd ı. Müqaviləyə görə, Səfəvilər Van
və Qars qalalarına, həmçin in A xalsıka hücu m et məyəcəklərinə dair təminat
verird ilər. Tərəflərdən hər birinin böyük ərazi əldə etməməsi üçün təkli f olundu ki,
"bitərəf‖ zona yaradılsın. Məhəmməd Məsumun yazd ığına görə, A zərbaycanın
qərbindəki Maku, Kotur və Mağazburd qalalarının dağıdılması nəzərdə tutulurdu.
I Sülh müqaviləsi 1639-cu il may ın 20-də ġah Səfı tərəfındən təsdiq
edilərək Məhəmmədqulu xan vasitəsilə Ġstanbula göndərildi. IV Su ltan Murad da
müqaviləni təsdiq etdi.
Beləliklə, 1639-cu il Səfəvi-Osmanlı sülhü XVIII əsrin ikinci rübünə kimi
hər iki dövlət arasındakı münasibətləri n izama saldı, A zərbaycanda qismən sakit liyi
bərqərar etdi, on illərlə boĢalmıĢ Ģəhərlərin bərpası, iqtisadiyyatın inkiĢafı üçün
Ģərait yaratdı.
XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın siyasi vəziyyəti. XVII əsrin
ikinci yarısında Azərbaycanın siyasi həyatında xüsusilə nəzərə çarpan hadisə baĢ
verməmiĢdir. Əsasən dinc inkiĢaf Ģəraiti ilə əlamətdar olan bu dövrdə də
Azərbaycan ərazisi in zibati bölgüsünə görə 4 iri vilayətdən ibarət idi (Təbriz,
Çu xursəd, Qarabağ və ġirvan). Bu vilayətləri Ġsfahan Ģah sarayının sərəncamı ilə
təyin olunan bəylərbəyilər idarə edirdilər. Ərdəbil hakimləri vəqf mülklərinin
mühafızəçisi və bəylərbəyi vəzifələrin i eyni zamanda yerinə yetirird ilər.
Bəylərbəyilər yerlərdə ali hakimiyyətin baĢlıca nü mayəndələri id i. Əgər
XVII əsrin ilk onilliklərində bəylərbəyi vəzifəsinə hərbi uğurları, qabiliyy əti ilə
tanınmıĢ görkəmli sərkərdələr təyin edilird isə, Osmanlı-Səfəvi müharibələri baĢa
çatdıqdan, nisbi dinclik dövrü bərqərar olduqdan sonra həmin vəzifən i hərbi və
inzibati cəhətdən səriĢtəsiz Ģəxslər tutmağa baĢladılar.
Bəylərbəyiliyə tabe olunmuĢ vilayətlərin hakimləri qolbəyi adlanırdı. Onlar
bəylərbəyinin məsləhəti və təqdimatı ilə həmin vəzifəyə təyin edilir, yaxud
vəzifədən kənar olunurdular. Daha kiçik in zibati vahid lərin hakimləri sultan
titulunu daĢıyır və onlar yerli hakimiyyət orqanların ı müs təqil surətdə yaradırdılar.
Sultanlar müvafıq vilayətin qolbəyilərinə və bəzən birbaĢa bəylərbəyinə tabe idi.
Xan ali hərb i-in zibati mövqe tutan Ģəxs idi, sultan və bəy isə həmin Ģəxsdən aĢağı
mövqe tuturdu. XVII əsrin ikinci yarısında bəylərbəyilik iri in zibati vahid kimi
Səfəvi imperiyasının yalnız sərhəd zolağında fəaliyyət göstərirdi. Döv lətin daxili
vilayətləri isri bilavasitə Ģah sarayının hakimiyyəti, daimi nəzarəti altında idi.
Həmin vilayətlərin dövlət vergilərindən və feodal töycülərindən əldə olu n muĢ bütün
gəlirləri birbaĢa Ġsfahan sarayına çatdırılırd ı. Sərhəd zolağında bəylərbəyi
vəzifəsinə təyin olunmuĢ Ģəxslər onlara həvalə o lunmuĢ ərazin i Səfəvi dövlətin in
qanunlarına (islamın Ģiə məzhəbinin tələblərinə, Ģah fərmanlarına və yerli
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ənənələrə) münasib Ģəkildə idarə et məli id i. Bəylərbəyilər həmin tələbləri onlara
tabe olan vilayət və bölgə hakimləri, xan və sultanlar qarĢısında da qoyurdular.
Bəylərbəyilər və onlara tabe olan hakimlər müəyyən miqdarda silahlı hərbi
qulluqçular (mü lazim) saxlamalı o lurdular. Həmin hərb i dəstələr hərbi təhlü kə
yaranarkən bəylərbəyiliy in qoĢununun əsasını təĢkil edird ilər. Anonim müəllifın
məlu matına görə, Azərbaycanda mövcud olan bütün 4 bəylərbəyiliyində
mü lazimlərin ü mu mi sayı 30 min nəfərdən artıq deyildi.
Hər bir bəylərbəyiliyin qoĢununun sayı daxili xid mət üçün kifayət id i.
Dövlətin və ayrı-ayrı feodalların əleyhinə yönəlmiĢ geniĢ miqyaslı kütləv i
çıxıĢların yatırılması vəzifəsini isə qonĢu olan bəylərbəyilər birlikdə yerinə yetirir,
ölkənin "pozulmuĢ sakit liyini" bərpa edirdilər.
QoĢun əsasən bəylərbəyiliy in gəlirləri hesabına saxlanılırdı. Kəndlilərdən,
sənətkarlardan, tacirlərdən toplanan dövlət vergiləri və töycülər bəylərbəyiliyin
gəlirlərin in baĢlıca mənbəyi idi. Hər bir bəylərbəyiliy in gəlirlərinin müəyyən qismi
Səfəvilər sarayına Ġsfahana göndərilirdi. Bəy lərbəyilər habelə Ģaha mü xtəlif
hədiyyələr, bəxĢiĢlər (gənc qullar və kənizlər, seçmə atlar, qızıl sikkələr, yüksək
səviyyədə hazırlan mıĢ məiĢət avadanlığı, bahalı to xuculuq məmu latı) göndərməli
idilər. Həmin bəxĢiĢlər, adətən, əlamətdar hadisələr (təntənəli mərasimlər, hərbi
qələbələrin bayram edilməsi, səltənət varisinin dünyaya gəlməsi və s.) münasibətilə
göndərilirdi.
Bəylərbəyiliklərin maliyyə iĢlərini vəzirlər yerinə yetirirdilər. Vəzirlər
mərkəzi maliyyə idarəsi qarĢısında hesabat verir və bəylərbəyinin rəhbərliyi altında
çalıĢırdılar. Mustoufilər və mühəssillər vəzirə tabe idi. Bu maliyyə məmurları,
vergiyığanlar və zirlərin arxalandıqları baĢlıca vəzifəli Ģəxslər olmuĢlar.
Məhkəmə orqanları Ģeyxülislamın, qazilərin və müft ilərin baĢçılığ ı altında
fəaliyyət göstərir, müsəlman Ģəriət normalarına əsasalanırdılar. Azərbaycan
Ģəhərlərində hakimlərin baĢçılığı ilə ço xsaylı dövlət məmurları çalıĢan mürəkkəb
idarə aparatı vardı.
Səfəvilər dövlətində həm mərkəzi idarəçilik sistemində, həm də yerlərdə
mü xtəlif vəzifələrin tutulması iĢində irsilik qaydası rəsmi olaraq tanınmırdı. Lakin
Səfəvi imperiyasının həm mərkəzində, həm də yerlərdə müəyyən vəzifə və
mövqelərin müəyyən Ģəxslər, onların ailə ü zvləri üçün möhkəmləndirilməsi mey li
xeyli idi. Mühüm vəzifələrə sahib olmuĢ, faydalı mövqelər qazan mıĢ Ģəxslər, iri
torpaq mülklərin in sahibi kimi fəaliyyət göstərir, dövlət gəlirlərin in müəyyən
qismini mənimsəyir, gələcəkdə yaxınların ın da bu cür yaĢamasına can atır və çox
halda məqsədlərinə nail o lur, irsilik p rinsipin i gerçəkləĢdirirdilər. XVII əsrin ikinci
yarısında da Səfəvilər dövlətin in siyasi-inzibati həyatının mənzərəsi və in kiĢafı
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hakim feodallar sinfın in bu iki əsas meylinin nisbəti ilə müəyyənləĢirdi. Feodal
quruluĢu Ģəraitində irsi idarəçilik sistemi müəyyən mənada hakimlərin ölkənin
(vilayətin) abadlaĢdırılmasına, məhsuldar qüvvələrin inkiĢaf etdirilməsinə marağını
təmin edirdi. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, v ilayət hakimin in vəfatı, yaxud
inzibati qaydada vəzifədən kənar edildiy i təqdirdə yeni hakim yalnız mərkəzi
hökumətin təsdiqi, Ģahın xüsusi fərmanı əsasında vəzifənin icrasına baĢlaya bilərdi.
Yerli hakimiyyət orqanları isə irsilik qaydasına əməl olun masına can atır və bir çox
hallarda uğur qazana bilird ilər. 50 ildən artıq bir müddət ərzində Səfəvilər
dövlətinin paytaxtında yaĢamıĢ fransız missioneri Rafael dü Man yazırdı: "Burada
(Səfəv ilər imperiyasında. - məsul red.) hakim olan üç zümrə - bəylərbəyilər, xan lar,
sultanlar vilayətləri "yeməkdədirlər". "Bu və ya digər vilayəti kim idarə edir?" sualı
əvəzinə, " Bu və ya digər v ilayəti "yeyən" kimd ir?" sualın ı verirlər".
Təbriz hakimləri əsrin ortalarında çox zaman Səfəvi o rdusunun ali baĢ
ko mandanı vəzifəsin i də icra et məkdə idilər. Bu, A zərbaycanın cənub vilayətlərinin
iqtisadi imkanların ın, strateji əhəmiyyətinin art ması ilə izah edilməlidir. Lakin
XVII əsrin sonlarına doğru Səfəvi dövlətinin ü mu mi böhranı Ģəraitində iki
vəzifənin bir Ģəxs tərəfindən bu cür icrası A zərbaycan üçün faydalı olmad ı. Çünki
ali baĢ ko mandan vəzifəsinin yerinə yetirilməsi zəru rəti ço x zaman Təbriz hakimin i
Ģəhərdən uzaqlaĢmağa məcbur ed ird i. Beləliklə ölkənin cənub vilayətləri illərlə
bəylərbəyilərin yaxın adamları ikinci dərəcəli Ģəxslər tərəfındən idarə olunurdu. Bu
vəziyyət isə Azərbaycanın iqtisadi və siyasi həyatına mənfi təsir göstərirdi. Əsrin
ikinci yarısında mü xtəlif bölgələrdə yaĢayan əhalinin kütləvi Ģikayətlərinə əsasən
hakimlərin tez-tez dəyiĢilməsi fakt ı diqqətl xüsusilə cəlb edir.
XVII əsrin son onillikləri ərzində Osmanlı Türkiyəsinin Səfəv i dövləti
ərazilərinə müdaxilə təhlükəsi aradan qalxmıĢdı. Çünki Osman lı imperiyası
tənəzzül mərhələsini yaĢadığı dövrdə Cənubi Azərbaycan vilayətlərin in, Təbrizin
idarəsi mülki məmurların əlinə keçdi. Maliyyə sahəsində ixtisaslaĢmıĢ məmurlar
idarə iĢlərində xüsusi fəallıq nü mayiĢ etdirirdilər. Mü xtəlif vaxtlarda Azərbaycanın
vəziri vəzifəsində olmuĢ iki qardaĢ - M irzə Sadıq və M irzə, Ġbrah im bu sahədə xey li
fərqləndilər (Təbrizdə mövcud olan iki bazar indiyədək onların adların ı daĢıyır).
Qarabağ vilayəti Ziyad oğlu Qacar nəslin in nümayəndələri tərəfindən idarə
olunurdu. Qeyd etmək lazımd ır ki, bu nəslin nümayəndələri Qarabağı XIX əsrin
əvvəllərinədək idarə et miĢdilər. XVII əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Qarabağ
baĢqa tayfadan olan hakimin (Davud xan ın) idarəsinə verildi. Lakin bu sınaq
uğursuz oldu, Ziyadoğlu Qacai nəsli vilayətin idarəçiliyi vəzifəsində bərpa edildi.
Bu dövrdə Qarabağın s iyasi həyatı sabitliy i ilə səciyyəvi olmuĢ, Səfəv i
dövləti həyatında baĢ vermiĢ ağır böhran prosesi bu vilayətin inkiĢafına az təsir
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göstərmiĢdi. Siyasi baxımdan bu dövrdə Qarabağın vəziyyəti Gü rcüstandakı Ģərait lə
sıx əlaqədar id i. Nü munə üçün göstərmək o lar ki, ġah Su ltan Hüseynin
hakimiyyətinin ilk illərində (XVII əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısı) XI Georg inin
baĢçılığı altında Gürcüstanda üsyan baĢ vermiĢ, Qarabağın hərbi hissələri üsyanın
yatırılmasında iĢtirak et miĢdi. Lakin Gəncə-Qarabağ bəylərbəyi Abbasqulu xan
Ziyadoğlu Qacarın və Kartli çarı XI Georgin in dostluq münasibətləri hadisələrin
müsbət sonluqla baĢa çatmasında böyük rol oynamıĢdı. Bununla əlaqədar olaraq hər
iki ö lkən in əhalisi XVIII əsri n isbətən dinc Ģəraitdə qarĢıladı.
XVII əsrin əvvəllərində ġirvan Ģimaldan Rusiya dövləti ilə həmsərhəd idi.
Məhz buna görə də bu dövrdən etibarən Krım tatarların ın Dərbənd keçidi ilə
Azərbaycana müdaxilələrinə son qoyuldu və Vl əsrin sonları XVII əsrin
əvvəllərindən baĢlayaraq Moskva dövlətinin Azərbaycana ticarət-iqtisadi
müdaxiləsi gücləndi. Rus ekspansiyasının həyata keçirilməsində ġirvana xüsusi
əhəmiyyət verilirdi. Mənbələr təsdiq edir ki, Azərbaycan -Rusiya ticarət əlaqələri
ziddiyyətli Ģəkildə inkiĢaf edirdi. Rus dövləti Azərbaycana ucuz xammal mən bəyi
və əmtəələrin əlveriĢli satıĢ bazarı kimi yanaĢır, digər dövlətlərin Azərbaycana
ticarət müdaxiləsinə əngəl törədirdi.
XVII əsrin ortalarında ruslar ġirvanın Ģimal sərhədləri boyunca (ġimali
Qafqazda) bir sıra qalalar tikməyə baĢladılar. Bu qalalar Ru siya dövlətinin strateji
məqsədlərinə xid mət etməli id i. Ġsfahanda, Ģah sarayında bu məlu mat narahatlıq və
etiraz hissləri ilə qarĢılandı. ġah rusların həyata keçirdikləri tədbirlərə mane olmaq
məqsədilə fərman verdi. 1653-cü ildə Səfəv i hərbi hissələri ilə ruslar arasında
silahlı toqquĢma baĢ verdi. ġah ın hərbi qüvvələrinə ġirvan hakimi Xosrov xan
baĢçılıq edird i. Rusiya çarı Aleksey Mixayloviç (1645 -1676) münaqiĢənin inkiĢaf
etməsinə imkan vermədi. Rus nümayəndə heyəti Ġsfahana göndərild i. Ruslar ġirvan
bəylərbəyi Xosrov xanın vəzifəsindən kənar olunması və edam edilməsi tələbini
irəli sürdülər. MünaqiĢə 1662-ci ilədək davam etdi.
XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanm siyasi həyatında Xəzərsahili
bölgələrə so xulmuĢ Don kazaklarına qarĢı mübarizə əhəmiyyətli yer tutur. 1668-ci
ilin yayında Stepan Razinin baĢçılığı ilə A zərbaycan ərazisinə təĢkil edilmiĢ kazak
yürüĢləri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Bu yürüĢ zaman ı kazaklar Dərbənddə sahilə
çıx-dılar, Niyazabadı, ġabranı qarət və talan etdilər. Lakin onların Bakıya yürüĢü
uğursuzluqla nəticələndi. Stepan Razin güclü müqavimətdən ehtiyat edərək Ģəhəri
təcili surətdə tərk et məli o ldu. Qarətçilər dəstəsi Xəzərin cənub sahillərinə hərəkət
etməyə baĢladı. Kazak hərəkatının yatırılmasında Səfəv i dövləti və Moskva
knyazlığ ı eyni dərəcədə maraqlı idi. Moskva knyazlığı üsyanı yatırmaqla daxili
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sabitliyi bərpa etdi. Səfəvi dövləti isə talançı və qarətçi yürüĢlərə məru z qalmaq
təhlükəsindən xilas oldu.
Moskva knyazlığı, rus hakim dairələri dövlətin cənub sərhədlərini
geniĢləndirmək siyasətini getdikcə aĢkar Ģəkildə yerit məyə baĢlamıĢdılar. Moskva
hökmdarları Ġngiltərən in Səfəvilər dövləti hüdudlarında nüfuz qazan maq cəhdlərinə
qısqanclıqla yanaĢır, Os manlı Türkiyəsi ilə Səfəvilər dövləti arasında daim
gərginliy in qalmasına can atırdılar. Əsrin sonlarına doğru Səfəvi hökmdarı Moskva
knyazlığ ının Osman lı imperiyasına qarĢı birgə çıxıĢ etmək təklifinə münasibətini
bildirdi. Bu təklifm qəbul olun mamasını Səfəv ilər dövlətinin hərbi potensialın ın
zəifləməsi ilə də izah et mək mü mkündür.
Moskva knyazı Xəzər dənizinə ġərq ölkələrinə müdaxilə üçün mühüm
vasitə kimi yanaĢırdı. Ruslar hər vasitə ilə Xəzər hövzəsində möhkəmlən məyə can
atırdılar. Dağıstan ərazisinin hansı dövlətə mənsub olması məsələsi də XVII əsrin
ikinci yarısında Səfəvi-Rusiya münasibətlərində kəskin nəzərə çarpırdı. Yeni XVIII
əsrdə Rusiya hakim dairələri ölkənin iqtisadi in kiĢaf potensialına, artan hərbi
qüdrətinə arxalanaraq dövlətin sərhədlərin cənuba doğru xeyli geniĢləndirə bildilər.
XVII əsrin ikinci yarısı Azərbaycan (habelə Yaxın və Orta ġərd ölkələri)
üçün dərin durğunluqla səciyyəvi olmuĢdur. Bu durğunluq prosesi ictimai-siyasi
həyatın bütün sahələrini əhatə etmiĢdir.
IX FƏS ĠL
XVII ƏSRDƏ AZƏ RBAYCANDA
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ MÜNAS ĠBƏTLƏ R
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasi bətlər. Əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi,
XVII əsrdə də Azərbaycan iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı (əkinçilik və
heyvandarlıq) əsas yer tuturdu. Oturaq və yarımoturaq əhali tərəfındən
məskunlaĢ mıĢ torpaqlar feodal sinfınin mülkiyyəti olaraq qalırd ı. Ölkədəki su
ehtiyatları da feodalların və onların t imsalında dövlətin mülkiyyəti id i.
Azərbaycanda o dövr üçün Yaxın və Orta ġərqdə tanınan bütün kənd
təsərrüfatı bitkiləri becərilird i. Dövrün mü xtəlif mənbələri bir ço x vilayətlərdə
buğda əkinlərin in zənginliyini göstərmiĢdi. Övliya Çələbi Təbriz ətrafında 7 buğda
növünün becərildiyin i xüsusilə qeyd etmiĢdir. Təbriz ətrafında taxıl bitkilərin in
əkilib-becərilməsi vilayətin iqtisadi həyatında mühüm yer tuturdu. Bu, Təbriz
əhalisinin ço xsaylı olması və ta xıl məhsullarına tələbatın ın yüksək səviyyəsi ilə
əlamətdar id i. Arazın cənub sahilləri və xüsusilə Ərdəbil vilayəti buğda əkinlərin in
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məhsuldarhğı ilə məĢhurlaĢmıĢdı. 1664-cü ildə Azərbaycanda olmuĢ fransız səyyahı
Jan Batist Tavernye də Təbriz ətrafında geniĢ taxıl zəmiləri olduğunu göstərmiĢdir.
Tavernyenin diqqətini "Azərbaycan dağlarının zirvələrindəki gözəl buğda
zəmilərinin yüksək gəlirliliyi" cəlb et miĢdi. Ho lland səyyahı Yan Streys qeyd edirdi
ki, Ərdəbil bölgəsinin "məhsuldar zəmilərində xeyli ucu z olan bol buğda yetiĢir". O
əlavə edirdi ki, "bu buğdadan Çox keyfiyyətli və süd kimi ağ çörək biĢirilir". Arpa
əkin ləri Gəncənin, ġamaxın ın və Marağanın ətrafındakı geniĢ sahələri əhatə edirdi.
fəbriz və Ərdəbil v ilayətlərində xeyli paxlalı bit ki becəril irdi.
Bu dövrdə Azərbaycanda çəltik əkin lərinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Mənbələr
təsdiq edir ki, çəlt ik ö lkənin bir ço x bölgələrində əkilib -becərilird i. Övliya Çələbi
Gəncə və ġamaxı ətrafında geniĢ Çəltik tarlaların ın mövcudluğu haqqında məlu mat
vermiĢdir. 1677-ci ildə Marağada olmuĢ Akulisli (Əylisli) Zəkəriyyə qeyd edird i ki,
"burada keyfıyyətinə görə Hindistan çəltiyindən yüksək olan əl çəlt ik bit ir".
Tavernye Naxçıvandan Təbrizə gedərək b ir neçə çayı suyu ilə suvarılan, baĢdan baĢa çəltik əkilmiĢ geniĢ düzənliyi heyrətlə müĢahidə etmiĢ, bu heyrətini öz
əsərində ifadə et miĢdi. Pambıqçılıq A zərbaycanın kənd təsərrüfatında mühüm yer
tuturdu. Övliya Çələbi göstərir ki, ġirvan, Xoy, Gəncə, Marağa Bakı və Naxçıvan
tarlalarında bu qiy mətli xammal xey li miqdarda və 7 növdə becərilməkdə id i.
Bağçılıq əhalinin ən böyük gəlir mənbələrindən biri hesab edilmiĢdir. Xarici
bazarlarda mü xtəlif meyvələrə böyük tələbat vardı Alman səyyahı Adam Oleari
Ərdəbil ətrafındakı kəndlərdən birina " meyvə ağacları o lan gözəl, böyük bağların
yerləĢdiyini" xüsusi qeyd etmiĢdir. Hərbi əməliyyatların baĢ verməd iyi bölgələrdə
bağçılıq daha intensiv surətdə inkiĢaf et miĢdi. Art ıq XVII əsrin ortalarına doğru
Azərbaycanın bir ço x v ilayətləri yüksək dərəcədə in kiĢaf et miĢ bağçılıq b ölgələri
sayılırd ı. Məsələn, Öv liya Çələbi ġirvanda Mərənddə və Təbrizdə meyvələrin bol
olduğunu göstərmiĢdir.
Xəzərin Azərbaycan sahillərində sitrus və zeytun ağacları əkilirdi.
Mənbələrdə Bakı ətrafında, habelə Xalxal ərazisində yabanı sitrus bitkilərin in
çoxluğu da qeyd edilir.
ġirvan, Qarabağ və Təbriz vilayətlərində üzü mçülü k daha geniĢ yayılmıĢdı.
Fransız səyyahı ġardenin məlu mat ına görə, yaln ız Təbrizdə üzü m növlərin in sayı
60-a çatırdı. Öv liya Çələbin in dediyina görə, ġamaxıda ü zü mün 7, Təbrizdə isə 10
əla növü becərilmiĢdir.
Bostançılıq da müəyyən mövqeyi olan kənd təsərrüfatı sahələrindən idi.
Tut ağaclarının becərilməsi ilə əlaqədar olan ipəkçilik Azərbaycanın Ģimal
vilayətlərində (ġirvan və Qarabağda) in kiĢaf et miĢdi. XVII əsrin 30-cu illərində
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bütün Səfəvilər dövləti ərazisində istehsal olunmuĢ 18 min tay ipəyin 2 min tayı
Qarabağın və 3 min tayı ġirvanın payına düĢürdü (Adam Oleari).
Azərbaycan əski dövrlərdən əla boyayıcı key fiyyətlərə malik olan boyaqotu
(qızıl boya) bitkisinin becərilməsi ilə məĢhurlaĢmıĢdı. Bu bitkinin qırmızı rəng
verən kökləri digər ölkələrə dövlətlərə ixrac edilird i. Boyaqotu ġirvanda (xüsusilə
bu vilayətin ətraflarında), Arazın cənub sahillərində bitirdi.
AbĢeron ərazisində xeyli miqdarda zəfəran əkilib-becərilird i. Zəfərandan
toxuculuqda, əyiricilik iĢlərində, qida hazırlan masında istifadə olunurdu. Zəfəran
Moskvaya aparılan q iy mətli ixrac məhsullarından biri id i.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında tütün yeni bitki olmuĢdur. Bu bitki
Azərbaycana XVI əsrin sonlarında A merika qitəsindən portuqaliyalılar tərəfındən
gətirilmiĢ, XVII əsrin sonlarında isə Səfəvi dövləti hüdudlarında becərilməyə
baĢlanmıĢdır. Tütün Azərbaycanın əsasən cənub və cənub -qərb torpaqlarında,
xüsusilə Marağada becərilird i.
Əkin üçün yararlı olan geniĢ torpaq sahələrinin mövcudluğu Ģəraitində
suyun azlığı, əski dövrlərdə olduğu kimi, XVII əsrdə də Azərbaycan əkinçiliyinin
səciyyəvi cəhətini təĢkil edirdi. Bu baxımdan ölkə əkinçiliyində süni suvarma
birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb etmiĢ, əkin sahələrin in məh suldarlığ ı əsasən
suvarma tədbirlərin in həyata keçirilməsindən asılı o lmuĢdur. XVII əsr ərzində
Azərbaycanda süni suvarman ın təĢkili iĢi tədricən pisləĢmiĢdi. Tavernye yazırdı:
"Bir dəfə mən Azərbaycan maliyyə idarəsinin baĢçısı, Təbrizdə yaĢayan Mirzə
Ġbrahimlə söhbət edirdim. O elan etdi ki, hazırda Ġranda torpaqlarının məhsuldarlığı
azalmıĢdır. Son 80 il ərzində yaln ız Təbrizdə və onun ətrafında 400 suvarma xətti
sıradan çıxmıĢdır. Maliyyə idarəsi baĢçısının dediyinə görə, "bu cür vəziyyət Ġrana
xeyli zə rər gətirməkdədir. Çünki kanallar vasitəsilə suvarma olmadan ölkə
ərazisində heç nə bitmir". ġarden də yuxarıdakı məlu matı təsdiqləyərək göstərirdi
ki, "yalnız Midiyada (A zərbaycanda) son 60 il ərzində yeralt ı kanalların sayı 400
ədəd azalmıĢdı".
Bu dövrdə Azərbaycanda süni suvarmanın əhəmiyyətini anlamaq üçün
Tavernyenin qeydlərinə diqqət yetirmək kifayətdir. O yazırdı ki, Avropa çaylarının
əksinə olaraq buranın çayları dənizə yaxınlaĢdıqca bol su ehtiyatına malik o lmaq
əvəzinə quruyur. Azərbaycan Ģəhərləri əsasən kəhriz suyu ilə təchiz edilirdi.
Məsələn, Övliya Çələb i göstərirdi ki, Təbriz 900 kəhrizin və kanalın, habelə 6 dağ
çayının suyu ilə təchiz olun muĢdur.
Əvvəlki tarixi dövrlərdə olduğu kimi, XVII əsrdə də Azərbaycanda süni
suvarman ın aĢağıdakı növləri vardı: çay suları, bulaq suyu əsasında iki yerüstü
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suvarma növü, quyulardan və yeraltı axın lardan - kəhrizlərdən gələn iki yeralt ı
suvarma növü.
Bu dövrdə Azərbaycanın iqtisadi həyatında heyvandarlıq mühü m yer
tuturdu. Heyvandarlıq nəinki daxili bazarın tələbatın ı ödəyirdi, habelə qonĢu
ölkələrə xırda və iribuynuzlu mal-qaranın xeyli miqdarda ixrac olun masını təmin
edirdi. Xüsusilə zərifyunlu heyvanlara xarici bazarlarda tələbat böyük idi.
Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə baĢ vermiĢ hərbi əməliyyatlar zaman ı əldə
olunmuĢ qənimətlər sırasında mal-qara sürülən barədə məlu mat verilirdi. Məsələn,
qızılbaĢların ġərqi Anadoludi apardıqları hərb i əməliyyat zaman ı əldə etdikləri
qənimət qeyd edilə bilər: 1548-ci ildə 5 min at, 100 min qoyun və 50 min qara mal,
1552-ci ildə isə 3 min at, 30 min qoyun və 10 min qaramal əla keçirilmiĢdi. I ġah
Abbasın qoĢunlarının kürd tayfalarına qarĢı Maka vilayətindəki əməliyyatı
gediĢində (1605-ci il) o qədər mal-qara ələ keçirilmiĢdi ki, Səfəvi qoĢunlarının
düĢərgəsində bir qoyunuq qiyməti 0,5 dirhəmə, inəyin qiy məti isə bazar
qiymət indən bir neça dəfə aĢağı, yəni 2 dirhəmə en miĢdi (Ġsgəndər bəy MünĢi).
Mənbələrdə Səfəvi Ģahlarının xüsusi at ilxılarına sahib olması haqqında məlu matlar
vardır. Bu cür ilxılar əsasən Azərbaycanın Marağai Mərənd və Qarabağ
vilayətlərində saxlanılırd ı. Ġsgəndər bəy MünĢinin məlu matına görə, Səfəvi
hakimiyyətinə qarĢı 1578-ci ildə üsyan etmiĢ kürd Mukri tayfası I Təh masibə
məxsus olan təqribən 10 min cins atı Marağa otlaqlarından sürüb aparmıĢdı.
Məhəmməci Yusif Müvərrix 1641-ci ildə I ġah Səfınin ilxılarından olan atlandı
Səfəvi sərkərdələri arasında bölüĢdürülməsi faktına xüsusi diqqəti yetirmiĢdir.
ġarden qeyd edirdi ki, "Ġranda at ilxılarına malik o lmaq hüququ Ģahın müstəsna
səlahiyyətidir, vilayətlərin hakimləri isə bu cür ilxıları Ģahın adından saxlayırlar".
Bu fransız səyyahı Midiyanı (Azərbaycanı) imperiyanın ən yaxĢı at cinsləri
bəslənilən vilayətlərindən biri kimi təqdim edird i. At və qatırların xarici ölkələrə
aparılması strateji mülahizələrə görə qadağan olunmuĢdu. Bu heyvanları yaln ız
mərkəzi hakimiyyət orqanlarının icazəsi ilə xarici ölkələrə aparmaq mü mkün idi.
Təbiid ir ki, bu qadağan tədbiri at ların və qatırların imperiya xaricinə çıxarılmasına
tamamilə mane ola b ilməmiĢdi. Mənbələrdə xüsusilə Os manlı imperiyasma və
Moğollar dövləti ərazisinə xeyli at, qatır aparılıb satılması haqqında xeyli məlu mat
vardır. Soyuq iqlim Ģəraitinə uyğunlaĢmıĢ Azərbaycan, dəvələri
Osman lı
Türkiyəsində xüsusilə qiy mət ləndirilirdi.
Osmanlılar A zərbaycan dəvələrini ö z dəvələrindən üstün tuturdular
(Tavernye).
Azərbaycanda arıçılığ ın inkiĢaf səviyyəsinə dair mənbə məlu mat ları da
maraqlıdır. Gəncə və Ərdəbil balı xüsusilə məĢhur id i. Oleari Bakı və ġamaxı
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arasında yerləĢən Pirmərzədə (Mərəzə) hazırlanmıĢ balın yüksək keyfiyyətə malik
olduğunu qeyd edir.
Azərbaycanda da torpaq hüquqi münasibətləri islam ehkamlarına asaslanırdı.
Torpaq üzərində dövlət mülkiyyəti müsəlman ġərqində, habelə A zərbaycanda
feodalizmin səciyyəvi cəhəti olmuĢdur.
XVII əsrin əvvəllərində I ġah Abbasın iĢğalçılıq müharibələri nəticəsində
dövlətə məxsus olan torpaqların sahəsi xeyli geniĢlən miĢdi. Lakin Os manlı
feodallarının ardı-arası kəsilməyən həmlələri Səfəv i feodallarına ələ keçirilmiĢ
torpaqlardan səmərəli Ģəkildə istifadə etmək imkan ı vermirdi. Bu hal Səfəv ilər
dövləti sisteminə qaytarılmıĢ Azərbaycan ərazilərinə də aid id i.
Qeyd etmək lazımdır ki, orta çağlar Azərbaycanında torpaq mülkiyyəti
formaları əski zaman lardan əsasən dəyiĢməz qalırd ı. Zaman ərzində dəyiĢən yalnız
torpaq mülkiyyəti formalarının miqdarca nisbəti id i. Səfəvi sülaləsi hakimiyyətinin
ilk dövründə hakim sinfın tərkibində baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərlə bağlı o laraq dövlət
torpaqları sahəsinin xeyli dərəcədə art ması nəzəri cəlb edir. Bu proses əski
sülalənin devrilməsi və hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılması, devrilmiĢ sülalə
tərəfdarların ın ölkənin siyasi və iqtisadi həyatından sıxıĢdırılıb çıxarılması ilə
əlaqədar idi. Hakimiyyətdə möhkəmlən miĢ Səfəvi sülaləsi sonrakı mərhələdə
ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar o lmasından istifadə edərək torpaq mülkiyyətinin
digər formaların ın in kiĢafına da imkan yarat mıĢdı.
XVII əsrdə Azərbaycanda torpaq mülkiyyətinin aĢağıdakı növləri mövcud
idi:
1) dövlət torpaqları (əraziyi-divani); 2) Ģahın və onun ailəsinin xüsusi torpaq
mü lkləri (əraziyi-xassə, əraziyi-xassəyi-şərifə); 3) hərbi və mülki bürokratiyaya
məxsus olan Ģərti torpaq sahələri (soyurqal, tiyul və s.); 4) məscidlərə məxsus olan
torpaqlar (vəqf, noqufat); 5) xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar (mülk); 6) icma
torpaqları (camaat).
XVII əsrdə iki fo rma (d ivani və xassə) torpaq mülkiyyətinin baĢlıca, aparıcı
formaları olmuĢdur. Divanidən əldə olunan bütün
gəlirlər dövlət xərclərinin ödənilməsinə sərf edilirdi. Xassədə əldə olunmuĢ
gəlirlər isə xəzinəyə əlavə edilir (əgər xassə Ģəxs ə Ģaha məxsus idisə) və yaxud
Ģahın razılığına görə təy in olun mu xərclərin ödənilməsinə sərf edilirdi. ġah ailəsinin
ayrı-ayrı ü zvlərinə məxsus olan torpaqların gəliri həmin torpaq sahiblərin in arzusu
məcrasında xərclənirdi. ġarden 1673-cü ildə Azərbaycanı və Səfəvilər dövlətinin
digər ərazilərin i səyahət edərkən göstərmiĢdi ki "bütün ġimali Ġran (Xo rasandan
baĢqa) tamamilə ġah Sü ley mani xassəyi-Ģərifəsi sırasındadır". Səyyah qeyd edirdi
ki, "Ģahın xassəyi-Ģərifəsi Ģərqdə Xorasanla, cənubda Fars vilayəti ilə, qərbdə
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Azərbaycanla, Ģimalda isə Gilan və Mazandaran vilayətləri ilə həmsərhəddir".
ġarden xüsusilə qeyd edirdi ki, bu geniĢ mülklərin sərhədləri daxilində 40 Ģəhər
vardı.
Mənbə məlu matlarına əsasən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, dövlət
torpaqlarının yenidən bölüĢdürülməsi, adətən, yeni Səfəvi Ģahlarının taxta çıxması
ilə baĢ verird i. II Ġs mayılın, Məhəmməd Xudabəndənin və I Abbasın taxta
çıxmasından sonra dövlət torpaqlarının qis mən bölüĢdürülməsi fakt ı nəzərə çarpır.
Azərbaycanda xassə torpaqlarının ayrılması prosesi yalnıs XVII əsrin
ortalarından etibarən gücləndi. Ərdəbildəki vəqf torpaqları 1655 -ci ildə xassəyə
çevrild i. XVII əsrin 70-ci illərindən Azərbaycanda olmuĢ fransız səyyahı ġarden
"Mirzə Ġbrahimin A zərbaycanda idarə etdiyi xassə mülklər in in geniĢliyin i" qeyd
etmiĢdir. XVII əsrdə də dövlət torpaqları məcmusundan hərbi əyanlara və mülki
bürokratiya nümayəndələrinə xid mət müqabilində böyük sahələr verilirdi.
Təqdimed ilmə Ģərtlərindən asılı olaraq bu torpaqlar tiyul və yaxud soyurqal
adlanırdı. I ġah Abbas 1603-1607-ci illərdə Azərbaycan torpaqlarının Osman lı
feodallarından hərblə geri alın ması gediĢində xüsusilə fərqlənən və Səfəvi sarayı
qarĢısında müstəsna xid mət i olan hərbi baĢçılara geniĢ mülklər bağıĢlamıĢdı. 1617ci ildə də Osmanlı qoĢ unları Xəlil paĢanın rəhbərliyi alt ında Azərbaycanı ələ
keçirmək məqsədilə Diyarbəkirdə hazırlıq iĢləri görərkən I ġah Abbas Azərbaycan
torpaqlarının Səfəvi feodalları arasında yenidən bölüĢdürülməsi haqqında fərman
verdi. Fərman ın həyata keçirilməsi iĢi Səfəvi dövlətin in baĢ vəzirinə -Hatəm bəy
Ordubadinin oğlu Mirzə Abutahba tapĢırıld ı.
Yerli mənbələrlə yanaĢı, Avropa səyyahlarının əksəriyyəti Oleari, ġarden,
Streys və b.) Ərdəbil vəqflərinin böyük gəlirləri haqqında məlu matlar verir. Vəqf
mü lkləri A zərbaycanın digər Ģəhərlərində də (Təbriz, Gəncə, Bakı, Marağa və s.)
mövcud id i. Səfəvi dövləti torpaq sahibliy inin vəqf formasın ın geniĢ surətdə inkiĢafı
prosesinə himayəçilik edirdi.
Xüsusi torpaq mülkiyyəti forması olan mü lk XVII əsrdə yeni inkiĢaf
mərhələsini keçmiĢdir. Xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar azad alıĢ və satıĢ obyekti
idi. Bu cür torpaqların sahibi mü lkünü dini idarələrə vəsiyyət edə, yaxud ö z
xələflərinə verə bilərd i. Ġkinci halda vəsiyyət etmiĢ Ģəxsin xələfləri vəqf olun muĢ
torpaqları satmaq və ya bağıĢlamaq hüququna malik deyildi. Onlar yaln ız
torpaqlardan əldə olunmuĢ gəlirdən faydalana bilərd ilər.
Məlu matın azlığı XVII əsrdə Azərbaycanda əkinçiliy in məhsuldarlığ ı
haqqında konkret nəticə çıxarmağa imkan vermir. Ümu miyyətlə, kənd
təsərrüfatında məhsuldarlıq yüksək deyildi. Təbiidir ki, kəndlilərin daim artan
istismarı Ģəraitində əkinçiliyin keyfıyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢ ması
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qeyri-mü mkün idi. Ġri feodallar təsərrüfatın inkiĢaf etdirilməsi məsələləri ilə az
maraqlanırdılar. ġəhərlərdə yaĢayan bu feodallar, adətən, kəndlilərdən məhsulların
müəyyən olunmuĢ miqdarını verg ilər Ģəklində almaqla kifayətlənird ilər. Beləliklə,
öz təsərrüfatını yarat mayan, istehsal prosesində heç bir iĢtirakı o lmayan,
təsərrüfatın inkiĢafına vəsait sərf et məyən, hazır məhsulun xeyli q ismini
mən imsəyən Azərbaycan feodalı XVII əsr ict imai həyatının gerçəkliyi id i.
XVII əsrdə Azərbaycanda icma əkinçiliyinin qalıqları da mövcud olmuĢdur.
Bu dövrün mənbələrində göstərilir ki, icmaçı kəndlilər feodal sinfı
nümayəndələrin in geniĢ icma torpaqlarını ələ keçirmək cəhdlərinə qarĢı fəal
müqavimət göstərirdilər. Ġcmaçı kəndlilərin ko llektiv Ģikayətlərinin təsiri altında
Səfəvi hökmdaran ı dəfələrlə dünyəvi və ruhani feodalların özbaĢınalığ ına,
zorakılığına son qoyulması haqqında fərman lar verməli o lmuĢdular.
Azərbaycanda feodal sinfınin strukturunda əsasən 4 ictimai təbəqə seçilird i.
Birinci yeri qızılbaĢ feodalları tuturdu. 1 ġah Abbasın tədbirləri q ızılbaĢ əyanları ilə
yeni təĢəkkül tap mıĢ hərbi zadəganlar arasında əvvəlcə üstüörtülü, sonralar isə açıq
rəqabətə səbəb oldu. QızılbaĢ əyanları əsasən vətənləri olan Azərbaycanda
yaĢamağı və onu idarə et məyi üstün tuturdular.
Ölkədə feodal sinfinin ikinci qrupunu Ģiə təriqətinin ali ruhani
nümayəndələri təĢkil edirdilər. Mülki bürokrat iya Azərbaycan feodallarının üçüncü,
yerli əhəmiyyətli əyanlar isə dördüncü qrupun daxil id i. Qarabağda və ġirvanda
əyanlarının xüsusilə güclü mövqey vardı. Onların ali nü mayəndələri məlik titulu
daĢıyırdılar.
Bu dövrdə kəndlilərin əsas qismin i feodal torpaqlarında iĢləyəl ço xsaylı və
mü xtəlif mü kəlləfıyyətli paydar kəndlilər təĢkil ed irdi XVII əsr ərzində icmaçı və
varlı kəndlilər təbəqəsinin sayı xeyli azalmıĢdı. Bu əsrdə kəndlilər daha çox rəiyyət
istilahı ilə xatırlamıĢlar. Müsəlman hüququ kəndlilərin təhkimçilik halına salın masi
əleyhinədir. Lakin XVII əsrin gerçək həyatı islam ehkamlarından əsaslı surətdə
fərqlənirdi. Bu yüzildə Azərbaycan kəndliləri torpaqlara təhkim olun muĢ
vəziyyətdə qalırdılar. Kəndlinin yaĢadığı ərazini tərk et mək hü ququ yox id i. Əgər
XIV əsrin əvvəllərində Qazan xanın fərmanına əsasən yaĢayıĢ yerini tərk et miĢ
kəndlin in axtarılması üçün 30 il vaxt verilird isə, I ġah Abbasın fərmanlarında
həmin tədbir 12 il ərzində həyata keçirilməli idi.
Bu dövrdə Azərbaycanda yaĢayan köçəri tayfalar hərbi mü kəlləfıyyət
daĢıyırdılar. Hərbi xid mət müqabilində köçərilərdən alınan mü xtəlif vergilərin və
mü kəlləfiyyətlərin kəmiyyəti n isbətən azaldılmıĢdı. Bu Ģərait köçərilərin oturaq
həyat tərzinə keçməsi prosesini xeyli ləngidirdi.
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XVII əsrdə vergi və mükəlləfiyyətlərin ü mu mi sayı 35 -ə çatırdı. Onlar
arasında natural səciyyə daĢıyanlar üstünlük təĢkil edirdi. Bu isə ölkədə əmtəə -pul
münasibətlərinin kifayət qədər inkiĢaf et məməsinin labüd nəticəsi idi. Mü xtəlif
Ģəraitdə (müharibə nəticəsində dağılmıĢ təsərrüfatın bərpası, Ģiəliyin yayılması)
hakimiyyətə) yenicə gəlmiĢ Ģahın kütlələrə xoĢ gəlməsi üçün mərkəzi dövlət aparatı
vergi və mükəlləfiyyətlər sahəsində güzəĢtlərə yol verirdi. Lakin bu tədbirlər əsasən
müvəqqəti, keçici səciyyə daĢıyırdı. Zəh mətkeĢ əhalidən alınan vergilərin getdikcə
artırılması mərkəzi höku mətin vergi siyasətində baĢlıca təmayül o lmuĢdur. XVII
əsrin sonlarına doğru dövlət xəzinəsinin müflisləĢ məsi ilə əlaqədar olaraq vergilər
məb ləğinin kəskin Ģəkildə art ması müĢahidə edilir.
1699-1702-ci illərdə əhalinin yeni siyahıyaalın ması keçirild i. Təqiblər
Ģəraitində həyata keçirilən bu siyahıyaalın ma zamanı vergilər 3 dəfə artırıldı. Sonra
isə bütün əmlakın yenidən siyahıyaalın mas aparıldı. DaĢınar və daĢınmaz əmlakın
siyahıyaalın ması əhalin in iizərinə yeni vergilər qoyulması məqsədini güdürdü.
Bütün bu tədbirlər camaat ın narazılığına gətirib çıxarmıĢdı.
ġəhərlər. Sənətkarlıq. XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində davam
edən Osmanlı-Səfəv i müharibələri və feodal hərc-mərcliyi nəticəsində
Azərbaycanın Ģəhər və kəndlərində böyük dağıntılar baĢ vermiĢdi. Lakin bütün
bunlara baxmayaraq, Ģəhər iqtisadiyyatı özünün sonrakı inkiĢafından qalmadı.
Ölkədə xeyli sənətkarın mövcudluğu və qonĢu dövlətlərlə olan əlaqələr viran
edilmiĢ Ģəhərlərin qısa müddət içərisində bərpasına imkan yaratdı.
XVII əsrdə Azərbaycanın ən böyük Ģəhəri nisbətən dinc həyat tərzi
Ģəraitində inkiĢaf edən, yarım milyona qədər əhalisi olan Təbriz idi. Ərdəbildə 50 60 min nəfər, ġamaxı, Marağa, Gəncə, ƏrəĢ və Xoyda 30-35 min nəfər, Naxçıvan,
Mərənd, ġəki və Urmiyada 10-15 min nəfər yaĢayırdı.
Əsrin əvvəllərində digər vilayətlər kimi, qədim Gəncə Ģəhəri və Qarabağ da
Osmanlı idarəsi alt ında id i. Os manlı ordusu Gəncədə möhkəm b ir qala t ikmiĢdi.
Həmin qala 1606-cı ildə Səfəvi Ģahının döyüĢçüləri tərəfındən geri alındı. 1615 -ci
ildə yeni Os manlı hücu mu gözlənilərkən, ġah Abbas Gəncə vilayətinin bəylərbəyisi
Məhəmməd xan Ziyadoğluna Ģəhər və qalanı dağıdıb Tiflis qalasına köçməsi üçün
əmr vermiĢdi. Təhlükə sovuĢduqdan az sonra ġah Abbas ona Gəncənin yenidən
bərpa olunmasını tapĢırmıĢ və Ģəhər sürətlə inkiĢaf et məyə baĢlamıĢdı. Gəncə art ıq
1625-ci ildə, əvvəllərdə olduğu kimi, bəylərbəyiliyin iqamətgahına və Qacar
sülaləsinin mü xtəlif əyanlarının məskəninə çevrilmiĢdi. Əsrin 40-cı illərində
Gəncədə 6000 ev, 20000 əhali vard ı (Övliya Çələbi).
XVII əsrin əvvəllərində ġamaxı xeyli möhkəmləndirilmiĢ, Ģəhərdə
osmanlılar tərəfındən bir qala da tikilmiĢdi. Adam Olearinin məlu matına görə,
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ġamaxı hər iki tərəfdən ayrıca divarlarla əhatələnmiĢ və iki hissədən ibarət olan bir
Ģəhər idi. "ġəhərin Ģimal hissəsi cənub hissədən bir qədər kiçik idi. Bu rada daĢdan
hörülmüĢ 5 qapı vardı". Əsrin ortalarına yaxın ġamaxı azərbaycanlılardan baĢqa,
gürcü, yəhudi, rus və hind tacirlərinin də ticarətlə məĢğul olduqları ticarət -sənaye
mərkəzi id i. ġəhərdə 700 ev və 26 məhəllə, 40 məktəb, 70 məscid, 7 hamam, 44
karvansara, 200-ə yaxın dükan vardı.
1640-cı ildə Təbrizdə böyük dağıntılara səbəb olmuĢ zəlzələ baĢ verdi. 1668 ci il yanvarın 4-də belə bir fəlakət ġamaxın ın da baĢına gəldi və 6-7 min adamın
ölümü ilə nəticələndi. Streysin məlu matına görə, art ıq 1670-ci ildə ġamaxı yenə də
tərəqqi etməkdə olan b ir Ģəhər idi.
Bakı XVII əsrdə də qala-Ģəhər idi. 1607-ci ildə ġah Abbasın Azərbaycana
yürüĢü ilə əlaqədar o laraq ġirvana gəlmiĢ tarixçi Ġsgəndər bəy MünĢi güclü müdafiə
qurğularına malik olan Bakının adın ı Dərbəndlə birlikdə çəkird i. Öv liya Çələbiyə
görə, Bakı sakinlərin in cəmləĢdiyi sahil hissəsində çoxlu məscid, karvansara,
hamam və böyük bazar vardı. Bu zaman Bakı liman kimi Xəzər hövzəsi ölkələrin in
tranzit t icarətində önəmli ro l oynayırdı. ġəhəri osmanlılardan alandan sonra (1607)
ġirvan bəylərbəyi Zülfüqar xan Qaramanlı onun abadlaĢdırılmasına diqqət yetirmiĢ,
ġimala açılan qala qapısın ı təmir etd irmiĢ və ona "ġah Abbas darvazası" adını
vermiĢdir. 1683-cü ildə Bakıda olmuĢ Kemp fer Ģəhər və neft mənbələri haqqında
dəyərli məlu mat vermiĢdir. Səyyahın çəkdiyi Ģəkil Bakil qalasının dördkünc
olduğunu göstərir, Bakının bir Ģəhər kimi tərəqqisi əsrin ortalarına qədər davam
etmiĢdir. Lakin XVII əsrin son rübünədək bütün Azərbaycanı bürümüĢ ümu mi
iqtisadi tənəzzül prosesinin bu Ģəhərə də təsiri olmuĢdur.
Ərdəbil Ģəhəri Səfəv i Ģeyxlərinin himayəsi sayəsində abad məntəqəyə
çevrilmiĢdi. Mənbəyini Savalan dağından alan Balıqlı çayının suyu Ərdəbilin əksər
küçələrindən axır və Ģəhər Venesiyanı xat ırladırdı (Pyetro della -Valle). Lakin
1623-cü ildə A zərbaycanın bəzi yerlərində və ona qonĢu olan ölkələrdə baĢ verən
vəba xəstəliy i Ərdəbildə də on minlərlə insanın ölü münə səbəb oldu. Əsrin 30 -cu
illərin in ortalarında Ģəhərə yenidən vəba və taun xəstəliyi yayıld ı. Bu zaman
Ərdəbilə gəlmiĢ F.Kotovun məlu matına görə, bu Ģ əhər ġamaxıya nisbətən böyük
idi, burada ço xlu karvansara vardı. Ərdəbildəki Səfəvi Ģahlarının məqbərələri
buraya çoxlu zəvvar cəlb ed ir və bu, Ģəhər iqtisadiyyatının canlanmasına səbəb
olurdu.
Əsrin 70-ci illərində Ərdəbil "özünün böyüklüyü və qədimdən q almıĢ
gözəlliy i ilə baĢqa Ģəhərlərdən üstün idi" (Streys). Lakin əsrin sonunda bütün
Azərbaycanı bürü müĢ iqtisadi tənəzzü l prosesi Ərdəbilə də mən fi təsir etdi.
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Dərbənd XVII əsrdə də ġirvanın tərkib ində idi. Dərbənd hakimləri Ġsfahan
sarayı tərəfındən təyin edilirdi. Ətrafı hündür qala ilə əhatələn miĢ Ģəhərin
mərkəzində müdafıə məqsədilə narınqala tikilmiĢdi. 1607 -ci ildə I ġah Abbas
Dərbəndi türklərdən geri aldı və yerli əhalin i dövlət vergilərindən azad etdi.
Marağa Ģəhəri qədimdən bəri özünün bağları və üzü mlükləri ilə məĢhur
olmuĢdur. XVII əsrin əvvəllərində bu Ģəhərin idarə olun ması iĢi Mukri tayfasından
olan ġeyx Heydərə tapĢırıldı. Sonralar mukriləri Qarabağda qərarlaĢmıĢ otuzikilər
qəbiləsinin nü mayəndələri əvəz etdilər. Əsrin ortalarında Marağad a 7000 adam
yaĢayırdı.
Osmanlı təcavüzündən zərər çəkməmiĢ Azərbaycan Ģəhərlərindən biri də
Əhər idi. ġey x ġihabəddin Mahmud Əhərinin (1230-cu ildə anadan olmuĢdur)
qəbri bu Ģəhərdədir. Əhər Ərdəbili və Gəncəni birləĢdirən karvan yolu üstündə
yerləĢdiyi üçün böyük ticarətə də cəlb edilmiĢdi. Lakin bu Ģəhər əsrin sonlarında
tam tənəzzü lə məruz qaldı.
XVII əsrin birinci yarısında iki dəfə dağıdılmıĢ Naxçıvan Ģəhəri sonralar
müəyyən qədər tərəqqi etsə də, özünün əvvəlki əzəmət inə çata bilmədi. Əsrin ikinci
yarısında bərpa iĢləri aparılmıĢ, fəqət Ģəhər xarabalıq lardan xilas ola bilməmiĢdi
(Tavernye). XVII əsrin son rübündə Naxçıvana gəlmiĢ ġarden onu böyük, lakin
dağılmıĢ Ģəhər kimi təsvir edir. O, "hər cür malların və ərzaq məhsulların m
satıldığı" üstüaçıq və üstüörtülü Naxçıvan bazarlarından danıĢır, orada 5
karvansaranın, bir neçə hamamın, 2000 evin o lması barədə məlu mat verir. Digər
Azərbaycan Ģəhərləri kimi Naxçıvan da əsrin sonunda əvvəlki əhəmiyyətini
itirməkdə id i.
Ġlk Səfəvi Ģahlarının d iqqətini cəlb et miĢ Ordubadda geniĢ miqyaslı abadlıq
iĢləri aparılmıĢ, Ģəhər müəyyən tərəqqi səviyyəsinə çatmıĢdı. Lakin Osman lı
yürüĢləri zamanı Ordubad dəfələrlə talanlara və dağıntılara məruz qaldı. 1604 -cü
ildə I ġah Abbas Ordubadın bütün dövlət vergilərindən azad olun ması haqqında
fərman verdi. Bu tədbir Ģəhərə dəymiĢ zərərin ağırlığını b ir qədər yüngülləĢdirdi.
Həmin fərmanın mətni Cü mə məscidin in divarında, bir daĢ üzərində həkk
olunmuĢdur. Ordubad XVII əsrin b irinci yarısında xüsusilə in kiĢaf et miĢdi.
Quba hərbi əmə liyyatlardan uzaq bir yerdə yerləĢdiyi üçün iqtisadi və siyasi
mövqeyini qoruyub saxlaya bilmiĢdi.
Osmanlı-Səfəv i müharibələrindən zərər çəkmiĢ Azərbaycanın cənub -qərb
Ģəhərlərindən Urmiyanı, Səlması, Xoyu, Mərəndi Çorsu və Makunu misal
göstərmək olar. Urmiya 1610-cu ildə kürdl feodallarının üsyanından da müəyyən
dərəcədə zərər çəkmiĢdi. Çors IV Sultan Muradın yürüĢü zamanı (1635) tamamilə

255

dağıdılmıĢdı. 1643-cü ildə Maku qalası II ġah Abbasın fərmanı ilə yerlə yeksan
edildi.
O dövrdə Azərbaycanın iqtisadi həyatında Xalxal, Sərab və Zəncan
Ģəhərlərinin də rolu az olmamıĢdır. Bu Ģəhərlər karvan ticarət i yolları üzərində
yerləĢirdi və orada mü xtəlif məhsullar istehsal edən emalat xanalar mövcud idi.
Ölkənin Ģimalında yerləĢən ƏrəĢ, Qəbələ və Niyazabad Ģəhərləri isə bu dövrdə
tamamilə süquta uğradı.
ġəhər əhalisinin gəlirin in əsas hissəsini sənətkarlıq istehsalı və ticarət təĢkil
edirdi. Əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıq əhalinin əksəriyyətinin - sənətkarlar və
xırda tacirlərin əlavə gəlir mənbəyi id i.
Azərbaycan Ģəhərlərində yüzlərlə sənət növü vardı. Sənətkarlıqda
ixt isaslaĢma prosesi davam edir, bir sıra yeni istehsal sahələri, o cü mlədən çin i
qablar və pəncərə ĢüĢəsi istehsalı meydana gəlir: odlu silah istehsalı geniĢlənirdi.
Yaln ız toxuculuqda onlarla mü xtəlif istehsal sahəsi mövcud idi. Bütün bunlara
baxmayaraq, sənətkarlıqda əmək bölgüsü (iri feodal emalat xanaları - karxanalar
istisna olunmaqla) məhdud xarakter daĢıyırd ı.
Əsas və ən geniĢ yayılmıĢ sənətkarlıq sahəsi toxuculuq id i.To xuculuq
Ģəhərlərin iqtisadiyyatında çox mühü m yer tuturdu. Əsrin 30-cu illərində
Azərbaycanda və qonĢu ölkələrin Ģəhərlərində "sənətkarların ço xu pambıq və ipək
parçalar istehsalı ilə məĢğul olan, onlardan ço x gö zəl, sadə, zərli parçalar hazırlayan
toxucu, boyaqçı və ya bəzəkçi rəssamlardan ibarət idi" (Oleari).
Nəin ki Ģəhərlərin, hətta bir ço x kəndlərin iqtisadiyyatı toxuculuq məmulat ı
istehsalı və xammal istehsalı ilə bağlı id i. ġirvan vilayəti böyük toxuculuq
emalat xanasını xat ırladırd ı. ġirvanın xam ipəyi və ipəkçilik məmu lat ı beynəlxalq
əhəmiyyət kəsb edirdi. Xam ipək hasilatı sahəsində ġirvan Yaxın və Orta ġərqdə
ikinci yeri tuturdu (Gilandan sonra). Hesablamalara görə, XVII əsrdə bu vilayətdə
hasil edilən xam ipəyin həcmi təqribən 100-125 min puda bərabər idi. Xam ipək
Təbrizdə, Naxçıvanda, Marağada, Gəncədə də hasil edilirdi. Yalnız Təbrizdə 40
min pudadək ipək istehsal olunurdu.
XVII əsrdə Azərbaycanın ən böyük toxuculuq mərkəzi Təbriz idi. Təbriz
eyni zamanda bütün Yaxın və Orta ġərqin ən iri sənətkarlıq mərkəzlərindən biri
olmuĢdur. Ölkədə mühü m to xuculuq mərkəzləri Ərdəbil, ġamaxı, Gəncə,
Naxçıvan, Marağa, ƏrəĢ, IV Mərənd, Xoy və Ordubad Ģəhərləri idi. Müxtəlif növ
parça və toxuculuq məmulat ı istehsalında Ģəhərlər arasında müəyyən dərəcədə
ixt isaslaĢma vardı. Təbriz əsasən qızılı və gümüĢü saplarla iĢlən miĢ məxmər, atlaz,
nazik ipək parçalar, ala -bəzək ipək və pambıq parçalar, qumaĢ çalma, ipək və
pambıq örtüklər istehsalında, Ərdəbil tafta, sadə pambıq parçalar, ipək və yun
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qurĢaqlar, ġamaxı tafta, darayı, qızıl və gü müĢlə to xunmuĢ yaylıq lar, kəlağayı, ad i
və zərbaf çadırlar, Naxçıvan rəsmli parçalar (qələmkar), süfrəlik parçalar, Bakı
qumaĢ parçalar hazırlan masında ixt isaslaĢmıĢdı.
Bu dövrdə Azərbaycanda 100-dən artıq ipək, pambıq və yun parça növü
mövcud olmuĢdur. Pamb ıq parça istehsalı öz həcminə görə birinci yeri tuturdu.
Ġstehsal olunmuĢ parçaların xeyli hissəsi Asiyanın və Avropanın mü xtəlif ö lkələrinə
ixrac edilird i.
Orta əsrlərdə A zərbaycanda ən geniĢ yayılmıĢ sənətkarlıq növlərindən biri
xalçaçılıq olmuĢdur. XVI-XVII əsrlərdə xalçaçılıq Azərbaycanda həm bədii
xüsusiyyətlərinə, həm də istehsalın həcminə görə ö z inkiĢafının ən yüksək
səviyyəsinə çatmıĢdı. Təbriz və onun ətrafı nəinki A zərbaycanın, hətta bütün ġərqin
ən iri xalçaçılıq mərkəzinə çevrilmiĢdi.
XVII əsrin Azərbaycan Ģəhərlərində boyaqçı və dəri məmulat ı hazırlamaq la
məĢğul olan ço xlu sənətkar (dabbağlar, yəhər və yüyən -qayıranlar, p inəçilər,
tuluqçular) vardı. Dabbağların əksəriyyəti q iy mətli dəri istehsalı ilə məĢğul idi.
Təbriz nəin ki A zərbaycanda, bütün Yaxm və Orta ġərqdə tumac və baĢqa qiymətli
dərilər istehsalında ixtisaslaĢmıĢ ən iri sənətkarlıq mərkəzi kimi tanın ırdı. Naxçıvan,
Azadciran mahalı ġərq in və Avropanın bir çox ölkələrini boyaqotu (marena) ilə
təmin edird i. Bu b itki istehsahnda ikinci yeri ġirvan vilayəti tuturdu.
ġəhərlərdə metaliĢləmənin mü xtəlif sahələri in kiĢaf etmiĢdi. DaĢkəsəndəki
dəmir filizi və Təbriz yaxın lığındakı mis yataqlarından hələ istifadə olunmurdu.
Lakin metaliĢləmə əsasən baĢqa ölkələrindən ixrac olun muĢ xammalla təmin
edilird i. Bu, xüsusilə müharibələr dövründə metaliĢləmən in vəziyyətinə mənfi təsir
göstərirdi.
Lakin polad, mis, qızıl, gümüĢ məmu latı istehsalında Azərbaycan ustaları
dünya Ģöhrəti qazanmıĢdılar. Təbriz zərgərlik, toptökmə dəmir məmulat ı (qıfıl,
yiyə, bıçaq, balta və s.), Ərdəbil yüksək key fiyyətli qılınc və xəncərlər, ġamaxı və
Lahıc mis məmu latı, silah və zireh li paltarlar, Bakı poladiĢləmə, Gəncə mü xtəlif
dəmir məmulat ı (nal, bıçaq və s.), Ordubad fıtillə alıĢan ağır tüfənglər istehsalı
sahəsində ən mühüm sənətkarlıq mərkəzləri idi. Od lu silahlar (top və tüfəng) XVII
əsrdə təkmilləĢir, həm istehsalda həm də hərbi iĢdə daha geniĢ yayılırd ı. Bunlara
baxmayaraq, odlu silahlar istehsalında Səfəvi dövləti Avropa ölkələrindən, habelə
Osmanlı imperiyasından geri qalırdı.
XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəlləri dulusçuluq və ĢüĢə məmulatı
istehsalında yeni dövr idi. Bu zaman çin i qablar və pəncərə ĢüĢəsi istehsalı
geniĢlənmiĢdi.
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Taxta məmu latı istehsalı ilə bağlı o lan sənətkarlıq sahələrindən ən ço x
nəzərə çarpanı nəccarlıq id i. A zərbaycan məiĢətində kətil və s. kimi taxta
məmu latına ehtiyacın çox məhdud olması nəticəsində dülgərlik zəif inkiĢaf etmiĢdi.
Azərbaycan dülgərlərinin istehsal alətləri Avropa ustalarına nisbətən az idi.
Rəndənin indi məlu m o lan təkmilləĢ miĢ forması yalnız XVII əsrin ortalarında
meydana gəldi. Gəmiqayırma sahəsində gerilik xüsusilə nəzərə çarpırdı. Bunun
baĢlıca səbəbi Azərbaycanın və bir sıra qonĢu ölkələrin əsas dəniz yollarından,
dünya gəmiçiliyində əldə edilmiĢ nailiyyətlərdən təcrid olun masında idi.
XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində baĢ vermiĢ dağıdıcı müharibələr
tikinti iĢinə olan tələbatı xey li artırmıĢdı. Ġri Ģəhərlərdə təmtəraq lı saraylar, daĢdan,
biĢmiĢ və çiy kərpicdən çoxlu yaĢayıĢ binası, karvansaralar, körpülər, b azarlar,
emalat xanalar, mü lki binalar inĢa edilird i. XVII əsr mülki b inaların, xüsusilə
karvansaraların və bazarların t ikilməsi baxımından ən əlamətdar dövr olmuĢdur.
ġəhərlərdə mü xtəlif növ bədii sənətlərlə məĢğul olan min lərlə usta - həkkak,
nəqqaĢ, cildçi yaĢayırdı. Təbriz bütün ġərqdə ən mühüm bədii sənətkarlıq
mərkəzlərindən biri id i. Burada yaĢayan, bədii sənət ustalarının yaradıcılıq üslubları
uzun əsrlər ərzində ġərq üçün örnək olmuĢdur. Lakin orta əsr sənətkarlığına xas
olan texn iki gerilik bu sahələr üçün də səciyyəvi idi. Məsələn, kitab çapı texnikası
Avropa ölkələrində ço xdan təĢəkkül tapmıĢdı. Lakin Azərbaycanda və qonĢu
ölkələrdə əlyazma üsulu hakim id i. Avropanın çap texnikasıın öyrənmiĢ məĢhur
usta Yaqubcan NəccarbaĢının 1641-ci ildə ilk kitab çap etmək təĢəbbüsü
müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. Çap olun muĢ kitabların mü rəkkəbi çap texnikasına
uyğunlaĢdırılmadığı üçün yazılar tez pozulurdu. Rəsmi dairələr və xəttatlar Səfəvi
dövlətində baĢ vermiĢ bu tarixi yeniliyə tərəfdar çıxmadılar, onu bigan əliklə
qarĢıladılar. Bu münasibətin səbəbi texniki təfəkkürün aĢağı səviyyədə olması idi.
ġəhərlərdə mü xtəlif yeyinti məmu latı hazırlayan sənətkarlar (çörəkçilər,
qənnadı ustaları, Ģərbətçilər, çaxırçəkənlər, sabunçular və b.) əsasən yerli
ehtiyacları təmin edirdilər. ġərbətçilər və çaxır çəkməkdə ən mahir ustalar
Təbrizdə, ġamaxıda və Azadabadda cəmləĢ miĢdilər.
XVII əsrdə Bakıda təxminən 500 min puda qədər neft çıxarılırdı. Neftdən
əldə edilən gəlir əsasən xəzinəyə daxil olurdu (xalis gəlirin məbləğ i 7000 tü mən
idi). Neft in çıxarılması iĢinə əsasən Bakının ət raf kəndlərinin iĢçi qüvvəsi cəlb
edilird i. Suraxan ıdakı neft quyularmda 32 kəndli iĢləy irdi (Kempfer). Onlarm əmək
haqqı təxminən 7-8 abbasıya bərabər idi. XVII əsrin 80-ci illərində Bakıdan neft
daĢıyan 80 arabaçı xəzinədən pulla əmək haqqı alırdı. Bütün bunlar əmtəə -pul
münasibətlərinin XVII əsrdə nisbətən yüksək səviyyəyə çatmasının göstəricisidir.
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Azərbaycanda Ģəhərlərin əsas istehsaledici qüvvəsi sənətkarlar idi.
Sənətkarlar əsasən üç qrupa bölünürdü: 1) fərdi fəaliyyət göstərən sənətkarlar; 2)
xüsusi təĢkilat larda (əsnaflarda) b irləĢmiĢ sənətkarlar; 3) iri feodal emalat xanalarına
(karxanalara) mənsub olan sənətkarlar. Son qrupa mənsub olan sənətkarlar hüquqi
və iqtisadi cəhətdən feodallardan daha çox asılı idilər. ġəhərlərdə sayca üstünlüyü
fərdi sənətkarlar təĢkil edirdi. Ġlk iki qrupa aid olan sənətkarların feodaldan hüquqi,
Ģəxsi asılılığı yo x id i. Lakin onlar mü xtəlif inzibati yollarla feodaldan asılı
vəziyyətə salınmıĢdılar. ġəhərlərdə mövcud olan mühüm istehsal vasitələri, ticarət
obyektləri (karvansaralar, bazarlar, dükanlar və emalat xanalar) feodalların,
xəzinənin və d ini müəssisələrin əlində cəmlən miĢdi. Bazar ərazisində dükan və
emalat xana sahəsi tutmuĢ hər bir sənətkar, xırda tacir xüs usi sənət və ticarət
vergiləri (dəzgahbaĢı, toxucu pulu və s.) ilə yanaĢı, Ģəhər əhalisinin aĢağı təbəqəsi
kimi digər vergiləri də verməli, mü kəlləfiyyətlər daĢımalı id i.
ġəhər həyatındakı dəyiĢikliklər, sənətkarlıq istehsalının inkiĢafı sənətkarların
ictimai və siyasi rolunun nisbətən artmasına gətiri çıxardı. Ordubaddakı Cü mə
məscidin in kitabəsi əsnaf təĢkilatlan Səfəv i dövlətinə tabe olan bütün ölkələrin
Ģəhərləri üçün səciyyəvi hal olduğunu göstərir. ġəhərlərdə nəinki sənətkarlar və tac
irlər, habelə "baĢqa peĢə sahibləri" də xüsusi kooperasiyalarda birləĢirdi (ġarden).
Lakin əsnaf təĢkilat ları quruluĢ etibarilə Qərbi Avropa sexlərindən xey li fərqlənirdi.
Feodalların Ģəhərlərdə hakim olması nəticəsində əsnafların özünüidarəet mə hüququ
xeyli məhdud idi.
Əsnaflar mü xtəlif inzibati Ģəxslərə (kələntərə, nəqibə, darğaya və s.) tabe idi.
Bu Ģəxslər, adətən, əsnafların daxili iĢlərinə qarıĢaraq əsnaf daxilində baĢ verən
mübahisəli məsələləri ço x zaman in zibati yolla həll ed ird ilər.
Ustalar əsnafın tamhüquqlu üzvləri olub, onun bütün istehsalı fəaliyyəti və
satıĢ iĢləri üçün məsuliyyət daĢıyırdılar. Əsnaflar üzərinə verg i ustaların sayına
görə təyin edilird i.
Əsnafın ən mühüm daxili məsələlərindən biri Ģagird lərin qəbul edilməsi,
onların müəyyən sənətlərə yiyələn məsi üçün ustalaraj təhkim o lunması və ustalığa
keçirilməsi id i. ġagirdin ustalığa keçirilməsi zah irən din i xarakter daĢıyan xüsusi
mərasimlə bağlı olmuĢdur. Nəqibin, ustabaĢının, əsnaf ağsaqqalların ın, ustaların
iĢtirakı ilə keçirilən bu mərasimdə Ģagird d ini qaydaların icrası, nü munəvi
məlu matın təqdim olun ması ilə öz sənətinə yiyələnmə dərəcəsini nümayiĢ etdirməli
idi.
Həm Ģagirdliyə qəbul olunarkən, həm də ustalığa namizəd verilən zaman
Ģagirdlərdən yazılı Ģəhadətnamə tələb edilmirdi. Usta istədiyi zaman Ģagirdini
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ustalığa keçirə bilərdi (ġarden). Lakin kələntərin təsdiqinə göndərilən zaman
ustalığa namizəd o lan Ģagirdlərə xüsusi Ģəhadətnamələr verilirdi.
KeçmiĢ Ģagird ustalığa keçdikdə sənətkarlıq üçün müəyyən edilmiĢ vergiləri
ödəməyi öhdəsinə götürdükdən sonra ustabaĢının razılığı ilə emalat xana aça bilərdi
(ġarden). Bu, həmin dövrdə Azərbaycanda və qonĢu ġərq ölkələrində sənətkarlıq
təĢkilatları daxilində güclü inhisarın olmad ığın ı sübut edir. Müəyyən mülki və
hüquqi fərqlərinə baxmayaraq, Ģagirdlə usta eyni ictimai q rupa daxil id i. ġag ird in
ustalığa keçməsi nisbətən asan olurdu. Ona görə də orta əsrlərin Avropa Ģəhərlərinə
xas olan usta köməkçisi dərəcəsi A zərbaycan sənətkarlığ ı üçün səciyyəvi deyildi.
XVII əsrin sonu - XVIII əsrin əvvəllərində Ģəhərlərin iqtisadiyyatında baĢ
vermiĢ dərin tənəzzül prosesi, Ģəhərlərdə sənətkarların sayının kəskin Ģəkildə
azalması əsnafların quruluĢunda da kəskin dəyiĢikliklərə səbəb oldu.
Ticarət. Pul dövriyyəsi. XVII əsrdə Azərbaycandakı tacirlər zü mrəsi,
Ģəhərlərdə hakim mövqe tutan feodallardan fərqli o laraq, kəndlilərin istis marında
vasitəli Ģəkildə iĢtirak edir, ticarət kap italının art masına səbəb olurdu.
Həmin dövrdə Azərbaycanda yerli bazarların formalaĢ mas ında müəyyən
inkiĢaf nəzərə çarpırd ı. Bir sıra Ģəhərlər ayrı-ayrı vilayətlərin, ən böyük Ģəhərlər isə
bütün ölkənin iqtisadi mərkəzlərinə çevrilird i.
Avropa səyyahlarının məlu mat ına görə, Azərbaycan Ģəhərlərin in üstüörtülü
küçələrində ticarət cərgələri təĢkil ed ilir, mü xtəlif yerli və gətirilmə mallar satılırdı.
Ticarət dövriyyəsi və sənətkarlıq istehsalı baxımından Təbriz xüsusilə
fərqlənirdi. Böyük karvan yollarının ayrıcında yerləĢ miĢ və təxminən yarım əsr
ərzində Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin paytaxt ı olmuĢ bu Ģəhər XVII əsrin
ortalarından etibarən böyük iqtisadi mərkəz mövqeyini bərpa et miĢdi.
ġamaxı Ģəhəri də Səfəvi dövlətin in daxili ticarət ində böyük rol oynayırdı.
XVII əsr ərzində bir ço x A zərbaycan Ģəhərlərində, habelə Təbrizdə və ġamaxıda
olmuĢ Avropa səyyahları ölkədə hazırlanan dəri məmu latın ın, çin i qabların,
mü xtəlif silahların, ipək və yun parçaların ticarətində ixt isaslaĢmıĢ mərkəzlərin
adların ı sadalayırlar. Təbrizdə 15000 dükan fəaliyyət göstərirdi, oradakı bazar isə
bütün ―Asiyada ən böyük bazar idi" (ġarden). Burada Ağqoyunlu Uzun Həsənin
dövründə tikilmiĢ və təsadüf nəticəsində Osmanlı-Səfəv i nıüharibələrinin dağıdıcı
təsirinə məru z qalmamıĢ "Qeysəriyyə" bazarı nəzərdə tutulur.
XVII əsrin ikinci yarısında, ilk onilliklərdə Təbrizdə in kiĢaf etmiĢ ticarətin
bütün əlamət ləri nəzərə çarpırdı. Abad bazarlar, əmtəələrə olan böyük tələbat,
bazarların ticarət məhsulları ilə lazımi səviyyədə təmin edilməsi və s. bu dövrün
nəzərəçarpan cəhətləri olmuĢdur.
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Naxçıvan bazarları da xarici səyyahların diqqətindən yayınmamıĢdı. Həmin
bazarlarda intensiv ticarət gedir, "uzun və üstüörtülü küçələrin hər iki tərəfində
köĢklər qurulur, mü xtəlif sənətkarlıq və ərzaq məhsulları satılırdı" (ġarden).
Əmtəə-pul münasibətlərinin zəif inkiĢaf etdiyi yerlərdə ticarət əməliyyatları
həftədə bir dəfə təĢkil olunan bazarlarda aparılırdı. həmin gün bazar günü adlanır
və ticarət səhərdən axĢamadək davam edird i. Bakı bazarında belə qızğın t icarət
getdiyini müĢahidə edən Kempferin (1683-cü il yanvarın əvvəllərində) bazar günü
barədə maraqlı qeydləri vardır.
Böyük hərbi əməliyyatlar aparılan vaxtlarda ordu bazarlar təĢkil edilirdi.
Məlu mdur ki, döyüĢən tərəflərin əsgər və zabitləri mütəĢəkkil surətdə yeməklə
təmin olunur, ərzağı və digər məhsullanrı döyüĢçülərə tacirlər satırdılar. Ordubazar,
adətən, döyüĢ yerlərindən uzaqlarda qurulur və oradakı intizama ordubəyi nəzarət
edirdi. Ordubazardakı qiy mətlər sülh Ģəraitində Ģəhərlərdə qərarlaĢ mıĢ qiy mətlərdən
bir qədər yüksək olurdu. Belə vəziyyət əmtəələrin daĢınması və ordubazara
gətirilməsi zaman ı aĢkara çıxan çət inliklərlə, məhsulların mühafızəsi və tacirlərin
müəyyən təhlükəyə məru z qalmaları ilə izah edilir. Ordubazarda aparılan ticarət in
gediĢi hər bir əməliyyatların nəticələrindən çox asılı idi. Qələbə əldə edilən halda
tacirlər qarət olun muĢ düĢmən məhsulların ı ucuz q iy mətlərlə alaraq böyük gəlir
əldə edir, məğ lubiyyət zamanı isə öz məhsulların ı taley in hökmünə buraxırdılar.
Böyük anbarları, dəftərxanaları olan karvansaralar XVII əsrdə Azərbaycanda
və ona qonĢu ölkələrdə xarici ticarət mərkəzləri id i. Bu karvansaralarda topdansatıĢ
ticarət əməliyyatları aparılırd ı. Belə əməliyyatlar karvansaraylar adlanan karvansara
baĢçıların ın icazəsi ilə həyata keçirilir, xüsusi dəftərlərdə qeyd olunurdu.
Karvansaraylar ticarətin qayda-qanun əsasında həyata keçirilməsinə, əmtəənin
keyfiyyətinə, onun çəkisinin və miqdarın ın dürüstlüyünə, razılaĢdırılmıĢ qiy mətlərə
nəzarət edirdi. Hər ticarət əməliyyatın ın ümu mi məbləğin in 2 faizi onun zəhmət
haqqını təĢkil edird i.
XVII əsrin ortalarında Azərbaycanın qonĢu ölkələrlə, həmçin in Qərblə,
ticarət əlaqələri canlan mıĢdı. Səfəvi dövləti ilə Os manlı imperiyası arasında
bərqərar olmuĢ sabit münasibətlər Aralıq dənizindəki liman lar vasitəsilə Qərbi
Avropa ölkələri, habelə Venetsiya, Genuya ilə ticarət in bərpa olunması üçün Ģərait
yaratmıĢdı. Moskva dövləti ilə də t icarət münasibətləri canlan maqda id i.
Marağada, Mərənddə, Qarabağda, Muğanda və baĢqa Azərbaycan
bölgələrində bəslənilmiĢ atlara, dəvələrə Türkiyədə böyük maraq vardı. Atların
alğı-satqısı Ģah sarayının inhisarı alt ında idi.
Azərbaycan tacirləri Venetsiya, Genuya, Fransa ilə sıx iqtisadi əlaqələrin i
Osmanlı dövləti ərazisindəki tran zit yolları vasitəsilə həyata keçirirdilər. Məhsullar
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Ġstanbula, Ġzmirə və Hələbə daĢınır, oradan isə dəniz yolu ilə Avropaya göndərilirdi
(Tavernye). Avropadan mü xtəlif ġərq ölkələrinə, habelə Azərbaycana tranzit ticarət
məhsulları da bu yolla gəlirdi.
Səyyahlar karvan yollarında yığılan gömrük haqqının ağır olmasından,
təhlükəsizliy in temin edilməməsindən və baĢqa çətinliklərdən dəfələrlə bəhs
etmiĢlər.
XVII əsrdə Azərbaycanla Hindistan arasında da geniĢ ticarət əlaqələri
yaranmıĢdı. Azərbaycan tacirləri tez-tez Hind istana gedir, hind tacirləri isə
Azərbaycan Ģəhərlərində məskən salırd ılar. Bakının ticarət həyatında əhəmiyyətli
mövqe tutan hind tacirləri (multanı) Suraxan ıda bir atəĢpərəst məbədi də
tikdirmiĢdilər. Həmin məbəd bugünədək qalmaqdadır.
Azərbaycanın da ərazisinə daxil o lduğu Səfəvi imperiyasında sikkə zərb i
mərkəzləĢmiĢ xarakter daĢımırd ısa da, Ġsfahan Yaxm ġərqdə pul zərb ed ilən ən
böyük Ģəhərlərdən biri id i. Qanuni tədiyyə vasitəsi kimi dövrün pulları hazırlanan
bir ço x Ģəhərlərdə, o cümlədən Həmədan, RəĢt, Qəzvin, KaĢan, MəĢhəd, Ġrəvan,
Tiflis, Təbriz, Gəncə, Naxçıvan və Ərdəbildə zərbxanalar fəaliyyət göstərirdi.
Səfəvi pul sistemin in nominal pul vahidi XVII əsrdə artıq pul
dövriyyəsindən kənar olan dinar sayılırd ı. I Abbas dövriyyəyə yeni sikkə buraxaraq
onu öz adı ilə abbası adlandırdı. Bu sikkənin çəkisi iki misqal təmiz qızı la, qiy məti
200 dinara bərabər idi. Bu pulu hazırlamaq üçün onun tərkibinə ço x gü man ki, mis
də qatırdılar. ġardenin məlu mat ına görə, abbasının əyarı ispan sikkələrinin əyarına
bərabər idi.
Azərbaycanda baĢqa Səfəvi ərazilərindəki kimi aĢağıdakı sikkələr
dövriyyədə olmuĢdur:
1) abbası - 200 dinar dəyərində; 2) mahmudi - 100 dinar dəyərində; 3) şahı 50 dinar dəyərində; 4) bisti - 20 d inar dəyərində-5) qazibəyi - 5 dinar dəyərində.
Adları əvvəlcə sadalanan 4 sikkə gü müĢdən hazırlanır və yumurtavarı
bistidən baĢqa hamısı dəyirmi Ģəkildə düzəldilird i. XVII əsrin ikinci yarısının
ortalarına yaxın bisti gü müĢ pullarının zərb olun ması get -gedə azalmağa baĢladı.
ġarden ən kiçik Səfəv i gü müĢ sikkəsinin Ģahı olduğunu bildirir. Qazibəyi isə
misdən hazırlan ırdı.
Ġsgəndər bəy MünĢinin əsərində bütün iri məb ləğli pullar 10 min d inara
bərabər olan və pul dövriyyəsində olmayan qədim tü mən istilahı ilə
adlandırılmıĢdır. Tavernyeyə görə, 5 abbasılıq sikkələr qızıldan hazırlanır və
Ģəraitdən asılı olaraq özünün nominal dəyərindən bəzən yuxarıda, bəzən isə aĢağıda
dururdu. Belə sikkələrin zərbi epizodik xarakter daĢıyır və yalnız tacqoyma
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mərasimlərində, böyük bayramlarda və əhəmiyyətli qələbələr zaman ı dövriyyəyə
buraxılırdı.
Gü müĢ pulların üz tərəfındə (avers), ortada "Allahd an baĢqa ilahi yo xdur.
Məhəmməd onun elçisi, Əli isə nümayəndəsidir" yazılır, bu sözlərin ətrafında isə
12 imamın adları həkk edilirdi. Sikkələrin arxa (revers) tərəfində isə hakimiyyətdə
olan Ģahın adı yazılır, sikkənin kəsildiyi yer və tarix göstərilird i. Səfəvi pulların ın
belə tərzdə zərb edilməsi hələ XVI əsrdə baĢlanmıĢdı. Lakin II Ġs mayılın həyata
keçirdiyi yeni sikkə zərbi ondan sonra çox az b ir müddət, də dövriyyədə qaldı.
Xırda mis sikkələrin üz tərəfındə tülu edən günəĢ, əks olunan Ģir Ģəkli, arxa
tərəfındə isə sikkən in kəsildiy i yer və tarix göstərilird i. Ġstifadə etdiyi mənbənin,
çox təəssüf ki, adın ı göstərməyən Nəsrulla Fəlsəfi mis pulların zərbi barədə əhatəli
və maraqlı məlu mat vermiĢdir. Ona görə, hər bir Ģəhər üzərində həmin Ģəhərin
xüsusi gerbi təsvir o lunan (maral, keçi, balıq, ilan) ö z gü müĢ pullarını zərb edirdi.
Səfəvi ərazilərində, o cü mlədən Cənubi Qafqazda faydalı metal yataqları ü zə
çıxarılmamıĢdı. Buna görə də Səfəvi dövlətinə, özünün ehtiyatı olduğuna
baxmayaraq, faydalı metallar xaricdən gətirilird i. Pul hazırlan masından ötrü istifadə
olunan gümüĢ ölkəyə gətirilən xarici sikkələr, gü müĢ məmu latı və kü lçələri
hesabına əldə edilirdi. Dövlət xəzinəsinə daxil olan q ızıl isə, b ir qayda olaraq,
həmiĢəlik dövriyyədən çıxarılır və xəzinədə yığ ılıb qalırdı. Buna görə də ġarden
haqlı olaraq Ģah xəzinəsini bütün qızılları udan dibsiz çəlləyə bənzədirdi.
Tavernyeyə görə Səfəvi Ģahı özünün istifadəsindəki bütün əĢyalardan yalnız
qızıldan olan Ģeyləri bəyənirdi. Streys özünün ġirvan xam ilə 1671-ci il görüĢünü
belə təsvir edir: Xanın üstündə əyləĢdiyi bahalı ərəb atın ın çulu nazik q ızıl saplarla
toxun muĢ, mirvari və baĢqa qiymətli daĢlarla bəzədilmiĢdi".
XVII əsrin 70-ci illərinədək, yəni I Abbasın, Səfınin və II Abbasın
hakimiyyətləri dövründə gümüĢ pullar sarıdan çatıĢ mazlıq yo x idi. Tacirlər
tərəfındən ölkəyə gətirilən xarici pullar ərid ilib Səfəvi sikkələrinə çevrilir və
dövriyyəyə buraxılırd ı. ġah Sü ley manın vaxt ında isə vəziyyət kəskin Ģəkildə
dəyiĢdi. Məlum oldu ki, hind tacirləri ölkədən ilk növbədə qızılı və gümüĢü ixrac
edir, bundan qazanc götürürlər. ġarden yazır: " Hindlilər, qaniçən zəlilər kimi, ələ
keçirdikləri q ızılı və gümüĢü öz ölkələrinə aparmaq la məĢğul idilər. Mən 1677 -ci
ildə Ġrandan qayıdarkən art ıq orada tam dəyərli sikkə tap maq mü mkün deyildi,
çünki həmin pullar yu xarıda göstərilən sələmçilər tərəfındən aparılmıĢdı".
Belə vəziyyət on illərlə davam etdi. Əsrin 90-cı illəri barədə məlu mat verən
Sanson yazır: "ġahın fərmanına görə, pullar Ġsfahan, Ġrəvan, Didani (Gü rcüstan. masul ),Təbriz, Ərdəbil, Həmədan və Hüveyzədə zərb edilirdi. ġah tərəfındən ciddi
qadağan qoyulmasına baxmayaraq, hindlilər bütün sikkələri Hindistana aparırdılar".
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Bu iĢdə yerli tacir və sələmçilər də hindlilərdən geri qalmırd ılar. Qiy mət li
metalların əllərdə toplanması və h ifz o lunması getdikcə geniĢlənird i, dövlət
orqanları isə bununla mübarizə edə bilmirdi, çünki baĢda Ģah olmaqla bütün Səfəvi
əyanları ölkənin iqtisadiyyatını tənəzzü lə doğru aparan yola düĢmüĢ, Səfəvi
dövlətinin bütün ictimai-iqtisadi və siyasi quruluĢunu böhranlı vəziyyətə
salmıĢdılar. Əmtəə dövriyyəsinin və ticarətin geniĢlənməsində marağı olan
tacirlərin özləri də dövriyyədən qızılı və gü müĢü çıxarmaqla pu l mübadiləsinin
nizamın ı pozurdular. Ġsfahanm əfqanlar tərəfındən mühasirəsi zaman ı (1722)
"Zübdətüt-təvarix" əsərinin müəllifı Məhəmməd Möhsünün baĢçılıq etdiyi bir dəstə
evlərdən birində 14 çuval pul g izlət miĢ tacir görmüĢdü. Hər çuvalda ümu mi çəkisi
100 Təbriz batmanından çox olan, yenicə zərb edilmiĢ "qızıl abbası sikkələri" var
idi.
XVII əsrin son onilliyində ölkəyə gətirilən qızıl və gümüĢ məmu latın ın əsas
mənbəyi - xarici ticarət də tənəzzü lə uğradı.
Beləliklə, Səfəvi məmləkətlərində gümüĢ dəyərdən düĢür, bu vəziyyət isə
Səfəvi pulların ı qiy mətdən salır, dövriyyəyə böyük məbləğdə qəlp pullar buraxılır,
ölkədə əmtəə mübadiləsi acınacaqlı vəziyyətə düĢürdü. Sanson bu barədə belə
yazır: "Orada pullar elə ko rlan mıĢdır ki, heç kim öz malın ı satıb əvəzində mis pul
almaq istəmir".
Pulların yararsız hala düĢməsi, ço x güman ki, II Abbasın h akimiyyəti
dövründə baĢlanmıĢdı. 1662-ci ildə onun verdiyi xüsusi hökmdə ölkədə yeni pul
zərb i məsələsinə to xunulur. Kempferin məlu matına görə, 1685-ci ilin noyabr ayında
tədavüldə olan bütün Səfəvi pulları öz dəyərin i it irmiĢ və onlann dövriyyəsi
dayandırılmıĢdı. Dövriyyəyə qəlp və dəyərsiz pullar buraxd ığına görə, Ģahın əmri
ilə pulkəs mə iĢinə məsul olan Ģəxsin gözləri çıxarılmıĢdı.
Beləliklə, XVII əsrin ikinci yarısında ölkədə baĢ vermiĢ pul böhranı Səfəvi
dövlətini sarsıdan səbəblərdən biri olmuĢdur.
XVII əsrin sonlarında Azərbaycanda i qtisadi tənəzzül. XVII əsrin
axırlarına doğru Yaxm və Orta ġərq ölkələri sisteminə daxil olan Azərbaycanın
iqtisadiyyatının bütün sahələri dərin tənəzzül prosesi keçirirdi. Ölkənin təsərrüfat
həyatında tənəzzül 60-cı illərdən etibarən baĢlanmıĢdı. Fransız səyyahı Tavernye
1668-ci ildə ġərq ölkələrinə son səyahətindən vətənə qayıdaraq Səfəvilər dövləti
haqqında topladığı materialları belə yekunlaĢdırmıĢdı: "KeçmiĢdə Avropaya il
ərzində külli miqdarda parça, məxmər, tafta gətirilirdi. Ġran məxmərinin xeyli qis mi
Moskoviyaya və PolĢaya aparılırdı. Lakin indi bütün bu parçalar Avropada həmin
yüksək keyfıyyətlə və daha ucuz istehsal olunmaqdadır". O, fikrin i digər bir yerdə
daha aydın Ģəkildə ifadə edir: "Əvvəllər bizi heyrətə gə tirən Ġran xalçalarının,
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parçalarının istehsah bizim istehsalla müqayisədə tənəzzülə uğramıĢdır. ġah və
əyanlar təbəqəsi bizim Ġrana id xal etdiyimiz parçaları daha həvəslə alırlar". Ölkənin
iqtisadi həyatında dərinləĢən tənəzzülü ġarden daha aydın təsvir e dirdi: "Mən Ġrana
ilk dəfə 1665-ci ildə II Abbasın hakimiyyəti zamanında qədəm qoydum və oranı
son dəfə 1677-ci ildə, Süley man Ģahın dövründə tərk etdim. On iki illik qısa müddət
ərzində ölkənin sərvəti sanki yarıbayarı azalmıĢdı. Sikkələrin xarab olması g öz
qabağında idi, tam dəyərli pullar art ıq yoxa çıxmıĢdı" - Fırıldaqçılıq və dövlət
aparatındakı vəzifəli Ģəxslərin pula hərisliyi, satqınlığı kütləvi hal almıĢdı. Belə ki,
Azərbaycanın vəziri Mirzə Ġbrah im Ġsfahanda qaldığı 6 ay müddətində Ģaha, baĢ
vəzirə və digər yüksək vəzifəli məmu rlara 60 min tümənə qədər rüĢvət verməli
olmuĢdu. Ölkənin iqtisadiyyatında hökm sürən durğunluq və tənəzzü l prosesi çox
uzun çəkmiĢ, yeni - XVIII əsrə də adlamıĢ və ictimai həyatın bütün əsas sahələrinə
mənfi təsirini göstərmiĢdi.
Əkin sahələrinin azalması və su təchizatının zəifliy i hələ XVI əsrin sonu XVII əsrin əvvəllərində özünü büruzə verdi. Bu, Osmanlı -Səfəv i müharibələri və I
ġah Abbasın köçürmə siyasəti ilə əlaqədar idi. Əsrin 20 -30-cu illərində kənd
təsərrüfatının bəzi sahələri nəzərəçarpacaq dərəcədə canlansa da, əvvəlki
səviyyəsinə qalxa bilməmiĢdi. Fransız səyyahlarının (Tavernye və ġardenin)
məlu matlanna görə, Cənubi Azərbaycandakı suvarma sisteminin əsas mənbəyi olan
yeraltı kanallar Ģəbəkəsi (kəhrizlər) 60-80-ci illərdə 400 dəfə azalmıĢdı. Suvarma
sisteminin tənəzzü lü kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının kəskin Ģəkildə
azalmasına səbəb oldu.
Ticarət və sənətkarlıqla məĢğul olan əhalin in Ģəhərlərdən kütləv i surətdə
axın ı iqtisadiyyatın həcminin azalmasına gətirib çıxardı. Həmin dövr ərzində Təbriz
Ģəhərinin əhalisinin sayı üç dəfədən artıq, digər iri Ģəhərlərdə isə daha çox
azalmıĢdı. Bakı Ģəhərində neft istehsalının həcmi iki dəfə aĢağı düĢmüĢdü.
XVII əsrin son illərindəki tənəzzü l iqtisadiyyata, əsasən xarici ticarət
sayəsində dirçəlmiĢ Ģəhərlərə daha güclü zərər vurdu. Sənətkarların və mü xtəlif
peĢə sahiblərinin Ģəhərlərdən axın ı ilə əlaqədar o laraq, ƏrəĢ, ġabran, Mərənd,
Zəncan, Miyanə, Qəbələ, Kağəzkonan, Astrabad, Mahmudabad, Cavad, Sufiyan və
digər Ģəhərlər acınacaqlı vəziyyətə düĢdü.
Səfəvi dövlətinin mü xtəlif yerlərində xam ipəyin istehsalı və ixracı 10 dəfə
azalmıĢdı. Bunun əsas səbəbi Avropa ölkələrinə istiqamətlən miĢ baĢ ticarət
yollarındakı dəyiĢikliklər, manufaktura məhsulları istehsalının artması, ġərq
əmtəələrinə və sənətkarlıq məhsullarına olan tələbatın azalması idi. Səfəvi
dövlətindən Hindistana aparılan ipək parçaların satılması da qadağan edilmiĢdi
(Sanson).
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Sikkələrin xarab olması, qızılın və gümüĢün dövriyyədən çıxması Səfəv ilər
dövləti hüdudlarında ticarətin, əmtəə mübadiləsinin in kiĢafi üçün mühüm əngələ
çevrilmiĢdi. Qızıl getdikcə bəzək obyektinə çevrilirdi, tacirlər isə (əsasən hindlilər)
gümüĢü ölkədən xaricə aparmaqda idilər. Bazarlar tam qiy mətə malik o lmayan,
qəlp pullarla d iqqəti cəlb edird i. Məhsul istehsalçıları, tacirlər dövriyyə də art maqda
olan, dəyərini itirən mis pullara mallarını satmaq istə-mirdilər. Maliyyə sahəsindəki
bu hərc-mərclik Səfəvilər dövlətinin təsərrüfat həyatını iflic vəziyyətə salmıĢdı.
Kənd təsərrüfatının böhranı, Ģəhər sənətkarlığ ının tənəzzülü pul dövriyyəsi
sahəsindəki dəhĢətli vəziyyət daxili və xarici t icarətin vəziyyətinə mənfı təsirini
göstərdi. Daxili əmtəə mübadiləsin in əsasları xey li məhdudlaĢdı və xarici t icarət
əlaqələrinin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azald ı. Ölkədə sələmçilik çiçəklən məkdə
idi. Tənəzzü l Ģəraitində sələmçilik iqtisadi böhranı daha da dərinləĢdirirdi. Təqribən
bütün Azərbaycan Ģəhərlərində, qonĢu ölkələrin baĢlıca ticarət mərkəzlərində
qərarlaĢ mıĢ hind tacirləri Səfəvilər imperiyas ında sələmçiliy in baĢlıca
nümayəndələri id i.
Bu zaman A zərbaycan və Səfəv ilər imperiyasına daxil olan qonĢu ölkələr
elmi-texn iki baxımdan Qərb i Avropa ölkələrindən xey li geridə qalmıĢdılar.
Qabaqcıl Avropa ölkələri tədricən ġərq malların ı id xal edən ölkələ rdən ġərq
xammalını alan, hazır sənaye malların ı həmin bölgəyə ixrac edən ölkələrə
çevrild ilər. Ġqtisadi cəhətdən qabaqcıl mövqelərə çıxmıĢ Avropa dövlətlərin in
ġərqdə, habelə Azərbaycanda siyasi fəallığ ı art mağa baĢladı. Rus dövlətinin Cənub
istiqamət indəki fəallığın ın art ması bu baxımdan diqqəti daha ço x cəlb edirdi və yeni
- XVIII əsrdən etibarən Rusiyanın hakim dairələrin in təcavüzkar məqsədləri aĢkara
çıxmağa baĢladı.
ġəhər iqtisadiyyatındakı tənəzzül Səfəv i dövlətin in bütün ictimai-iqtisadi,
siyasi sistemində dərin böhrana səbəb oldu, xəzinənin, ayrı -ayrı feodal əyanların ın
gəliri azaldı. Höku mət vəziyyətdən çıxıĢ yolu tapmaq üçün əhalidən yığılan
vergiləri üç dəfə artırdı. Beləliklə, xalqın dövlət tərəfındən istismarı daha da
Ģiddətləndi.
ġah Sultan Hüseynin, saray əhlinin, məmurların ətalətinin, rüĢvətxorluğun
artması, mü xtəlif qeyri-qanuni əməliyyatlar aparılması nəticəsində dövlətin idarəsi
iĢi son dərəcə baxımsız vəziyyətə düĢdü. Hərbi-bürokratik aparatın saxlanılmasına
sərf olunan vəsait Ģah hökumətinin maddi-iqtisadi imkanlarından artıq idi. Məsələn,
hərbi əməliyyatlar dövründə I ġah Abbasın 44 min nəfərdən ibarət daimi ordusu
vardısa, dövlətin dinc Ģəraitində II ġah Abbasın, (1642-1666) ordusunun sayı
bundan iki dəfə ço x idi. Yalnız Səfəv i tüfəngçilərinin sayı 40-50 min nəfərə çatırdı.
Onların hər birin in maaĢı 4-5 tü mən idi. Orduda 18 min qulam, 22 min saray
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qoryucusu vardı. Ölkənin mü xtəlif vilayətlərinə səpələnmiĢ nizami döyüĢçü
dəstələrin in maaĢı da, adətən, xəzinədən ödənilird i. Lakin dövlətin maliyyə iĢlərin in
acınacaqlı vəziyyətdə olması hərbçilərə ödənilməli o lan maaĢların vaxtında
verilməsi iĢində çətinlik yaradırd ı.
ġirvanda "döyüĢçülərə çoxdan bəri maaĢ verilmədiy i üçün onlar qarət
hesabına yaĢayırdılar" (Korneli Bruyin).
Təbiid ir ki, XVII əsrin sonlarına doğru ölkənin iqtisadi həyatında
dərinləĢ məkdə o lan tənəzzülü yalnız daxili səbəblərlə izah et mək dü zgün olmazdı.
Bu zaman A zərbaycanın iqt isadi in kiĢaf imkanların ı xeyli məhdudlaĢdıran dünya
miqyaslı amilin - ü mu mdünya ticarət yollarının dəyiĢməsinin ro lu xüsusilə qeyd
edilməlidir. XVI əsrdən etibarən Avropanı Asiya ilə birləĢdirən və Afrika
ətrafından keçən dəniz yolunun kəĢfı ilə əlaqədar olaraq qədim Ġpək yolu öz
əhəmiyyətini tədricən it irir. Əsrin sonlarındakı təsərrüfat tənəzzülü Ön Asiyanın
bütün ölkələri üçün xas olan ümu mi hadisə idi və Azərbaycanın vəziyyəti bu
baxımdan istisna deyildi.
Xal q hərəkatı. Əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi, XVII əsrdə də istismar olunan
xalq ın hakim siniflərin zülmünə qarĢı mübarizəsi mü xtəlif formalarda t əzahür
etməkdə idi. ġəraitdən asılı olaraq bu mübarizə gah kütləvi etiraz və Ģikayət, gah da
vergi və mükəlləfiyyətlərin ödəniĢindən yayınma Ģəklində baĢ verird i. Bəzən
mübarizə üsulu dini xarakter daĢıyır, xalq azadlıq hərəkatı Ģəklində cərəyan edirdi,
ya da qiyama çevrilirdi.
XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəlləri var-yo xdan çıxmıĢ Azərbaycan və
qonĢu ölkə kəndlilərin in mütəĢəkkil çıxıĢları ilə əlamətdardır. Həmin çıxıĢlar
cəlalilər hərəkatı adı ilə əvvəlcə ġərqi Anadolunu, sonra isə Azərbaycanı bürüdü.
Cəlalilər hərəkatın ın ardınca A zərbaycanın mü xtəlif yerlərində bəzi q iyamlar
da baĢ vermiĢdi. Təbrizdə, Ordubadda, Təsucda, Bakıda və Dərbənddə 1603—
1607-ci illərdə Ģah qoĢunların ın bu ġəhərlərə hücumları ilə əlaqədar mü xtəlif
çıxıĢlar o lmuĢdu. Bu çıxıĢların əksəriyyəti uğurla baĢa çatdı. Lakin Azərbaycan
xalq ı müvəqqəti qələbələrdən istifadə edə bilmədi. Səfəvi döyüĢçülərini tezliklə
osmanhlar əvəz etdilər. 1614-cü ilde I ġah Abbasın Gürcüstan səfəri də güclü
həyəcana səbəb oldu. Üsyan və həyəcanlan yatırmaq məqsədilə Cənubi Qafqazın
boĢaldılması siyasətini davam etdirən I Abbas bütün müsəlman lan, yəhudiləri
Fərəhabada, Ġsfahana, Mazandarana köçürmək əmrini verdi. Bu tədbir Osmanlı,
iĢğalı alt ında qalmıĢ ġirvan və Qarabağ əhalisinin bir qisminə də Ģamil edi lirdi.
ġirvanda Ģah fərmanın ın yerinə yetirilməsi Ġsfəndiyar bəy OvçubaĢı Ərəbgirliyə,
Qarabağda isə Lütfəli bəy Qaçar Dəftərdara tapĢırılmıĢdı. Ġsgəndər bəy MünĢinin
dediyinə görə 15 min ailə köçürülmüĢdü.
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1615-ci ildə ġah Abbasın Qarabağdan və ġirvandan əhalini köçürmə
siyasətinə qarĢı Əhməd li qiyamı Səfəvi hökmdarı tərəfindən amansızcasına
yatırıldı.
1615-1616-cı illərdə "Dəli Məlik" təxəllüslü, tərəkəmələrdən olan Məlik
Pirin in baĢçılığı ilə ġirvanda böyük üsyan baĢlandı. Az sonra Gəncə yaxın lığ ındakı
Dəngi vilayətinin əhalisi də mübarizəyə qoĢuldu. Onlar Gəncə hakimi Məhəmməd
xan Ziyadoğlu Qacan öldürüb, Ģirvanlılarla b irlikdə Kaxet i çarının baĢçılığı altında
Səfəvi zü lmünə qarĢı mübarizə aparan gürcülərlə əlaqə yaratdılar. Ġsgəndər bəy
MünĢi qeyd edirdi ki, "onun (Dəli Məlikin. - məsul red.) ətrafına toplaĢanlar, bəzi
pozğun ünsürlər və iğtiĢaĢçılar Dağ ıstanda möhkəmlənib Ģahlıq hakimiyyətinə qarĢı
çıxıĢ etdilər". Dəli Məlikin baĢçılığı altında üsyançılar ƏrəĢ qarnizonuna basqın
etdilər. ƏrəĢ hakimi Məhəmmədhüseyn Sultan Dəli Məlik tərəfındən yaxalandı və
öz yaxın adamları ilə birlikdə öldürüldü. Üsyançılar ƏrəĢdə möhkəmlənə
bilməyərək, I ġah Abbas qoĢununun yaxınlaĢdığın ı eĢidib onu tərk etdilər.
1616-cı ildə I ġah Abbasın ġirvan və Gürcüstan üsyançılarına qarĢı sərt cəza
tədbirləri Tey murazı və Dəli Məliki Qərb i Gü rcüstana sığınmağa məcbur etdi.
Üsyançılar tezliklə yenidən Kaxetə qayıtdıq ları üçün Səfəvi sarayı ikinci dəfə
böyük qoĢun təĢkil edib onlara qarĢı göndərdi. Üsyan çətinliklə yatırıld ı, lakin Dəli
Məlik Dağıstanda gizlənə bild i.
1632-ci ildə Qarabağ hakimi Davud xan ġah Abbasın varisi olan ġah Səfıyə
qarĢı üsyan etdi. O, Kaxeti çarı I Tey muraza mü raciət edərək, onu Gəncəni və
Qarabağı ələ keçirməyə çağırdı. Lakin dövlət aparatında yüksək mövqeləri olan
Qacar əyanları onu müdafıə et mədilər. Vəziyyəti belə görən Davud xan və
Teymuraz Səfəvi dövlətinin sərhədlərini tərk et mək məcburiyyətində qaldılar.
XVII əsrdə feodal istismarına qarĢı yönəlmiĢ çıxıĢlardan baĢqa, din mənĢəli
Mıxlı Babanın baĢçıhq etdiyi üsyan da baĢ vermiĢdi.
1625-ci ildə o, təqiblərindən yaxa qurtarmaq üçün Osman lı dövlətinin
sərhədini keçərək Ərzuru ma gəldi və 1625-ci ildə orada yox oldu. XVII əsrin ikinci
yarısına doğru Səfəvi dövlətinə daxil olan ölkələrdə, habelə Azərbaycanda feodal
istismarına qarĢı xalq küt lələrin in Ģikayətləri art maqda idi. Belə Ģikayətlər, adətən,
bəylərbəyilərin, digər ali rütbəli məmurların Ģah tərəfındən cəzalandırılması və
yaxud vəzifədən azad edilməsi ilə nəticələnird i. Beləliklə, ü mu mxalq narazılığın ın
silahlı üsyana çevrilməsinin qarĢısı alınırdı.
Tarixçi Ġsgəndər bəy MünĢinin məlu matına görə, 1632-ci ildə Ərdəbil
hakimi Çıraq xan ın edam edilməsi "Ərdəbilin kasıb əhalisinin qəzəbin i" yatırmaq
niyyəti güdürdü. ġirvan bəylərbəyi Ərəb xan ġamlı Cəbbədaroğlu (1635-1646) da
məh z " xalqla pis rəftar etdiy inə" görə Ģah tərəfındən vəzifədən kənar edilmiĢdi.
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Urmiya və Ərdəbil hakimləri də məhz həmin səbəbə görə 1655 -ci ildə öz
vəzifələrindən götürüldülər (Məhəmməd Tahir Vəh id). ġirvan bəylərbəyi Hacı
Mənuçehr xan (1661) və onu əvəz etmiĢ Məhəmməd xan da ġirvan əhalisinin
tələbinə əsasən mərkəzi hakimiyyət tərəfındən cəzalandırıldılar, vəzifələrini tərk
etməyə məcbur o ldular.
1631-ci ildə ġah Səfın in dövründə Qafurabadda (Qəzvin yaxın lığ ında) çoxlu
"sadəlövh türkün" iĢtirak etdiyi yeni hərəkat baĢlandı. Məhəmməd Məsumun qeyd
etdiyinə görə, hərəkata xalq arasında geniĢ nüfuz qazanmıĢ dərviĢ Rza ƏfĢar
rəhbərlik ed irdi. DərviĢ Rzan ın və tərəfdarlarının əsas məqsədi Qəzv in Ģəhərini ələ
keçirərək hərəkatın geniĢ vüsət almasına təkan vermək idi. Qəzv in Ģəhərinə yeni
darğa təyin edilmiĢ ġahverdi xan Tərxan Türkməni ö z tərəfınə çəkməyə çalıĢan
DərviĢ Rza Qəzv inə öz nü mayəndəsini göndərdi və darğanı xalqın qarĢısına
çıxarmağa çalıĢdı. Darğa qorxusundan evdən çıxmadı. ġəhərə hücuma hazırlaĢan
DərviĢ Rza öz silahdaĢları ilə Ġmamzadə Hüseynin məqbərəsi yaxın lığ ında darğa və
ya Ģəhər əyanları ilə görüĢməyi qərara aldı. Tərəflər arasında atıĢma baĢlandı, hər
iki tərəf itki verdi, DərviĢ Rza da öldürüldü. Lakin məğ lubiyyət üsyanç ıları
dayandırmadı. DərviĢ Rzanın ölü mündən sonra onun tərəfdarları Ģəhəri tutmağa
yeni cəhd göstərdilər, lakin bu hücum da dəf edild i.
Səkkiz il sonra (1639-1640) DərviĢ Rzanın tərəfdarları yenidər mübarizəyə
qalxdılar. On lar zahirən DərviĢ Rzaya bənzər b ir nəfər çörəkçin in ətrafında
toplaĢdılar. Hərəkat getdikcə gücləndi, hakim dairələri təĢviĢə saldı. Nəticədə ġah
Səfin in fərmanı ilə çörəkçi öldürüldü, onun tərəfdarları isə dağıdıld ı.
Hərəkatın kütləviliy i və dərv iĢ tərəfdarlarının qətiyyəti, həmçinin üs yan
baĢçısının ölümündən sonra hərəkatın davam etməsi onun xalq hərəkatı olmasına,
antifeodal səciyyə daĢımasına Ģübhə doğurmur.
XVII əsrin ikinci yansında Azərbaycanda və qonĢu ölkələrdə kəskin ərzaq
qıtlığ ı mövcud idi. 1663, 1667, 1673, 1676, 1677 və 168 1-ci illərdə baĢ vermiĢ
aclıq nəticəsində "oğurluq və qarət" halları art mıĢ, varlıların taxıl anbarlarına
hücumlar ço xalmıĢdı.
1677-ci ildə Çu xursəd vilayətində (Naxçıvan, Cu lfa, Ġrəvan) iki il ərzində
maaĢları ödənilməmiĢ Qacar və Bayat tayfalarından olan döyüĢçülərin üsyanı baĢ
verdi. Üsyançıların təzy iqinə davam gətirə bilməyən vilayət hakimi Səfıqulu xan
qalaya sığındı. Lakin tezliklə Ģahın təyin etdiyi yeni hakim bu üsyanı amansızcasına
yatırmağa nail oldu.
Səfəvi dövlət i feodal sinfınə qarĢı çıxıĢ edən xalq kütlələrin in birləĢ məsinə,
vahid cəbhədən çıxıĢ et məsinə imkan verməmək, narazı qüvvələri parçalamaq
məqsədilə Azərbaycanda olan mü xtəlif xalqlar arasında ədavət toxu mu səpir, onları
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bir-b irinə qarĢı qoyurdu. Hakim dairələr əsasən böyük Ģəhərlərdə b elə əmələ əl atır,
sənətkarlar arasında da nifaq yaradırdılar. Nət icədə bir Ģəhər iki h issəyə bölünür,
mü xtəlif qruplar qarĢı-qarĢıya qoyulurdu. Belə bir hadisə XVII əsrin 70-ci illərində
Təbriz Ģəhərində də baĢ verdi. ġəhərdəki Nemətilər və Heydərilər adlanan iki böyük
sənətkar zü mrəsi zahirən dini fərq lər, baxıĢlar zəminində bir -birinə qarĢı çıxıĢ
etdilər. Hər iki zü mrənin nümayəndələri Ģiəlik təriqətinin sufı dərviĢləri idi.
Mənbələrin məlu matına əsasən, I ġah Abbasın dövründən etibarən Ģəhər əhalisi
arasında belə düĢmənçilik halları daha geniĢ yayılmağa baĢlamıĢdı. XVII əsrin
ortalarında Təbrizdə olmuĢ ġardenin məlu matına görə, "Ģəhər biri digəri ilə
düĢmənçilik edən Heydəri və Nemət i dəstələri arasında 9 məhəlləyə bölün müĢdü".
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X FƏSĠL
XVI-XVII ƏSRLƏRDƏ AZƏRB AYCAN
MƏDƏ NĠYYƏ TĠ
Maarif. El m. XVI əsrin baĢlanğıcında Azərbaycan Səfəvi dövlətinin
yaranması, habelə mərkəzləĢmiĢ siyasi qurumun qüvvətlənməsi ilə əlaqədar xalq ın
mədəniyyəti də xeyli inkiĢaf etdi.
Gəncə, Təbriz, ġamaxı, Marağa, Ərdəbil Ģəhərləri bu dövrün mühüm
mədəniyyət mərkəzləri kimi tanın mıĢdı.
Rəsmi d in olan Ģiə təriqətinə əsaslanan hakim dairələr cəmiyyətin bütün
təbəqələri arasında bu ideyaları geniĢ yayırdılar. Belə b ir Ģəraitdə dünyəvi elmləri
öyrənmək yalnız islam dini və Ģəriət normaları əsasında mü mkün idi. Bu dövrdə
yaĢamıĢ bir ço x alimlər əsasən dini (Ģiə) təlimin nümayəndəsi kimi çıxıĢ edirdilər.
Lakin onlar dünyəvi elmlər sahəsində də geniĢ biliyə malik idilər. Alimlərin
əksəriyyəti
məntiqin,
fəlsəfənin,
ədəbiyyatın,
təbabətin,
riyaziyyatın,
astronomiyanın bir ço x məsələləri ilə məĢğul olurdu. O zamanlar yalnız bir ço x elm
sahələrinin bilicisi olan Ģəxslər alim hesab edilirdilər.
Bu dövrdə astronomiya elminin inkiĢafına müəyyən maraq vardı. XVI əsrin
əvvəllərində I ġah Ġs mayıl Marağa rəsədxanasını bərpa etdirmək üçün məĢhur
riyaziyyatçı və astronom, Ģirazlı Qiyasəddin Mənsur ibn Əmir Sədrəddin
Məhəmmədi (1463-1542) Marağaya göndərdi. Alim rəsəd xananın xarabalıqlarını
müĢahidə edərək, onun bərpası üçün 30 il vaxt lazım olduğ unu bildird i. ġah bərpa
iĢlərinə baĢlamaq haqqında əmr verdi. Lakin ġah Ġsmayılın ölü mündən sonra həmin
iĢ yarımçıq qald ı.
1611-ci ildə I ġah Abbasın əmri ilə tarixçi Cəlaəddin Məhəmməd Münəccim
Yəzd i, məĢhur riyaziyyatçı və astronom ġey x Bəhaəddin Amili, Mövlana Əlirza
Təbrizi Marağa rəsəd xanasının bərpası üçün layihə hazırlayıb onu hökmdara təqdim
etdilər. Lakin bu sahədə əməli iĢlər görülməd i.
Bu dövrdə riyaziyyat sahəsində də müəyyən inkiĢaf nəzərə çarpırd ı. ġey x
Mahmud ġəbüstərinin ardıcıllarından olan Abdulla Şəbüstərizadə riyaziyyata aid bir
sıra əsərlərin. o cümlədən "Məaric dər heyət", "Riyazi-rizvan", "Kitabi-meyar",
"Risaleyi cami cahannüma", "Risaleyi-qövsi-qüzeh" kitablarının müollifi idi.
Təbrizli Seyid Əhməd Laləvi (1436-1507) məntiq, qrammatika, riyaziyyat və
ədəbiyyat sahəsində, təbrizli Mirzə İbrahim riyaziyyat və fəlsəfə üzrə fəaliyyət
göstərirdi. Fransız səyyahı Tavermye yazır ki, Təbriz əyalətinin maliyyə məmu ru
Mirzə Ġbrahim mü xtəlif elmlər sahəsində axtarıĢlar aparırdı.
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Dövrünün məĢhur münəccimi Mövlana Məhəmməd Ərdəbilinin, əslən Ģirazlı
olan, lakin Ģəxsiyyət və alim kimi Təbrizdə formalaĢ mıĢ Mahmud bəy Füsuninin
riyaziyyat, astronomiya sahəsində nəzərəçarpacaq xid mət ləri vard ır.
Təbabətdə də müəyyən inkiĢaf vardı. I ġah Təh masibin Ģə xsi həkimlərindən
Əbülfəth Təbrizi, Ġmaməddin Mahmud NiĢapura Mövlana Kəmaləddin Hüseyn,
onun oğlu Nurəddin, Qiyasəddin Əli KaĢi və Əbu Nəsr Gilan i bu sahədə artıq
fərqlənirdi. Əbülfət Təbriz xəstəlikləri təyin et məkdə ço x bacarıqlı və mahir həkim
idi. O, ö mrünün son illərini I ġah Abbasın sarayında keçirmiĢdi. Əla Təbrizi isə
uzun müddət ġirvan hakimi Abdulla xan Ustaclının həkimi olmuĢdu.
XVI əsrin sonu və XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-Os manlı müharibələri
xalq ın mədəni in kiĢafı prosesinə sarsıdıcı zərbə vurmuĢdu. Bir ço x məĢhur
Azərbaycan alimi əsir alın mıĢ, Ġstanbula aparılmıĢ, bəziləri isə Qəzv inə və Ġsfahana
köçürülmüĢdü. Yalnız XVII əsrin ortalarında Azərbaycanda elm və maarit in
inkiĢafında müəyyən canlanma nəzərə çarpırdı. Bu dövrdə Mirzə Məhəmməd,
Məczub Təbrizi, Mo lla Mömin Ġman, Əliqulu Xalxali, Molla Vaqif Xalxali,
Nəcibəddin Rza Təbrizi, uzun müddət ərzində Təbrizin Ģəriət məh kəməsinə baĢçılıq
etmiĢ Mövlana Rəcəbəli Vahid Təbrizi, Yusif Məhəmmədcan oğlu Qarabaği,
Hüseyn Xələf oğlu Təbrizi, Sadiq bəy ƏfĢar, Əlirza Təbrizi Səfəvi imperiyası
ərazisində mü xtəlif elm sahələrinin in kiĢafında mühüm ro l oynamıĢlar. MəĢhur
ensiklopediyaçı alimlər sırasında Məhəmmədhüseyn Xələf oğlu Təbrizinin adını
xüsusi qeyd etmək lazımd ır. O, ölkə osman lılar tərəfindən iĢğal olunandan sonra
vətəni tərk edərək Hindistana getmiĢ, orada Heydərabad hakimi Abdulla QütbĢaha
həsr etdiyi məĢhur "Bürhani-qate" lüğətini yazmıĢdı. Bu lüğət Ġranda, Hindistanda
və digər islam ġərqi ö lkələrində dəfələrlə çap olun muĢdur. ġirvan alimi Mövlana
Mirzə Məhəmməd Həsənoğlu da ensiklopedik məzmun lu bir əsər yazmıĢdı. Orta
əsrləri araĢdıran Ģəxslər indi də onıın bu əsərinə müraciət edirlər.
Azərbaycan filosofu Yusif Məhəmmədcan oğlu Qarabaği ölkə osmanlılar
tərəfındən zəbt olunarkən Orta Asiyaya köçmüĢ, Səmərqənddə və Bu xarada
yaĢamıĢdır. O, ərəb, fars dillərində fəlsəfə və hüquq məsələlərinə həsr olun muĢ bir
sıra əsərlərin müəllifıd ir. Qarabağinin əsərlərindən uzun müddət ərzində Orta
Asiyanın mədrəsələrində tədris vəsaiti kimi istifadə olun muĢ dur.
Mövlana Mirzə adlandırılmıĢ Mövlana Mirzə Məhəmmədhəsən oğlu
ġirvaninin Ģexsiyyəti və əsərləri dövrünün elmi ictimaiyyəti tərəfindən yüksək
qiymət ləndirilirdi. A limin ġirvanda çox böyük nüfuzu vardı. O, ġirvanı tərk edərək
Ġsfahana köçmüĢ, orada bir neçə il biliklərin təbliği iĢində fəal iĢtirak et miĢ və
Nəcəfə (Ġraq) getmiĢ, lakin bir müddət orada qaldıqdan sonra ġah Süleymanın
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xahiĢi ilə Ġsfahana qayıtmıĢdı. Mövlana Mirzə 1687-ci ildə MəĢhəddə vəfat
etmiĢdir.
Mədəni irsin öyrənilməsi sahəsində də xeyli iĢ görülmüĢ, "Təzkirə" adlanan
elmi məcmuələr yazılmıĢdı. Belə məcmuələrdə adətən alimlərin, əd iblərin, Ģairlərin
tərcümeyi-halı və onların əsərlərindən parçalar verilird i. I ġah Ġs mayılın oğlu Sam
Mirzə məĢhur "Töhfeyi-Sami" əsərini Ərdəbildə yazmıĢdı. ġahın digər oğlu
Ġbrahim M irzə "Fərhəngi-Ġb rahim" ("Ġbrahimin lüğəti") əsərini tamamlamıĢdı. Əhdi
Bağdadi "Gü lĢən üĢ -Ģüəra" ("ġairlər gülĢəni"), Sadiq bəy ƏfĢar isə "Təzkireyiməcmə ül-xəvas" ("SeçilmiĢlərin təzkirəsi") əsərin i yazmıĢdı. Nəsrabadinin
"Təzkirə"sində Azərbaycanın bir ço x Ģair və alimləri haqqında maraqlı məlu matlar
vardır.
XIII-XV əsrlərə nisbətən XVI-XVII əsrlərdə tarix elmi daha ço x inkiĢaf
etmiĢdi. Bu dövrün bir sıra tarixçiləri (Həsən bəy Rumlu, Fəzli Ġsfahani, Ġsgəndər
bəy MünĢi) tarixi hadisələri təsvir et məklə kifayətlən mir, zəruri hallarda hadisələrə
fərdi münasibətlərini də bildirirdilər. Bir qayda olaraq bu dövrün tarixçiləri
hadisələri bir qədər ziddiyyətli Ģərh etmiĢ, lakin faktları təfərrüatı ilə qələmə
almıĢlar. Sarayda vəqiənəvis olmuĢ tarixçilər isə həm də ġah fərmanlarının,
diplo matik sənədlərin surətlərini ö z əsərlərində əks etdirmiĢlər. XVI əsrin məĢhur
Azərbaycan tarixçisi Həsən bəy Rumlu (1530-?) I ġah Təhmasib in sarayında qullııq
etmiĢ, onun yürüĢlərinin iĢtirakçısı olmuĢ dur. Onun "Əhsən ət-təvarix" ('Tarixlərin
ən yaxĢısı") əsərinin dövrümü zə qədər gəlib çatmıĢ IX -X cildləri ( IX cilddə 14051493, X cilddə isə 1494-1578-ci illərin hadisələri ö z əksini tap mıĢdır) A zərbaycanın
və qonĢu ölkələrin XV-XVI əsrlər tarixinə həsr olunmuĢdur. Saray salnaməçilərin in
ənənələrinə sadiq qalan Həsən bəy Rumlu Səfəvilər dövlətinin tarixinə aid xey li
məlu mat vermiĢ, əsas diqqətini Ģahların, hərb i baĢçıların fəaliyyətinə yönəltmiĢdir.
Həyatının ço x hissəsini Gəncədə və Qarabağda keçirmiĢ, əslən isfahanlı olan
Fəzli Zeynalabdin oğlu xeyli müddət ərzində Bərdə və Arran hakimi Peykər xan ın
xid mət ində olmuĢ, erkən yaĢlarından tarixə böyük maraq göstərmiĢdir. Onun
Səfəvilər tarixinə aid yazd ığı "Əfzəl ət-təvarix" ("Tarixlərin ən dəyərlisi") kitabı üç
cilddən ibarətdir. Lakin əsərin yalnız 1524-cü ildən sonrakı hadisələri əhatə edən
cild i və I ġah Təh masib in, II ġah Ġs mayılın, Sultan Məhəmmədin dövrünü əhatə
edən II cild i dövrümü zə qədər gəlib çat mıĢdır. I ġah Abbasın hakimiyyəti
dövründən bəhs edən III cild isə hələlik aĢkar o lunmamıĢdır. A zərbaycanın və ona
qonĢu olan ölkələrin tarixin i əks etdirən bu cildlərdə Ģah fərmanları və bəzi rəs mi
sənədlərin surəti də verilmiĢdir.
Gö rkəmli Azərbaycan tarixçisi İsgəndər bəy Münsi (1560-1633) gəncliyində
Sultan Məhəmməd Xudabəndənin sarayında divan katiblərindən biri olmuĢdur.
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Sonralar ġah Abbasın tarixçisi o lmuĢ MünĢi "Tarixi aləm aray i Abbasi" ("Abbasın
dünyanı bəzəyən tarixi") əsərin i yazmıĢ, burada dövrün siyasi, ictimai, iqtisadi və
mədəni həyatı barədə maraqlı məlu mat vermiĢdir. Müqəddimə hissəsi istisna
olunmaqla bütün əsər XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti
tarixin in ən qiy mətli ilkin məxəzi hesab olunur.
XVI-XVII əsrlərdə maarif və məktəb iĢləri ruhanilərin ixt iyarında idi.
Azərbaycanda uĢaqların təhsili məscidlərin nəzd ində, Ģəxsi evlərdə təĢkil ed ilmiĢ
məktəb və mədrəsələrdə aparılırdı. Ġlkin mərhələdə uĢaqlar ana dilində dərs keçir,
yuxarı siniflərdə isə Azərbaycan dilində dərs vəsaiti olmad ığı üçün fars və ərəb
dilində yazılmıĢ dərsliklərdən istifadə edirdilər. Tavernye məd rəsələrdə istifadə
olunan dərsliklərdən bəhs edərək yazırdı ki, kitabların əksəriyyəti məĢhur
Azərbaycan alimi, riyaziyyatçı, astronom, fılosof Xacə Nəsirəddin Tusinin əsərləri
idi. Tədris prosesində Aris totelin, Arximedin və Qalileyin əsərlərindən də istifadə
edilird i. Mirxondun "Revzət əs -səfa" əsəri mötəbər dərslik hesab olunurdu
(Xavernye). Məktəblərdə Ģagirdlər əvvəlcə əlifbanı öyrənir, sonra Quranı
əzbərləyird ilər. Ərəb dilində o lan Quran ı Ģagirdlər baĢa düĢə bilmir və onu
mexaniki əzbərləmə yolu ilə mənimsəyird ilər. Sonra kiçik kitabçalar, o cü mlədən
Übeyd Zakaninin "Siçan və piĢik", Fəridəddin Əttarın "Nəsihətnamə" əsərlərindən,
Sədinin " Gü lüstan"ından, Hafızin "Divan"ından parçalar öyrədilird i.
Mədrəsələrdə ilahiyyat dərsinin əsas yer tutmasına baxmayaraq, ictimai və
təbiyyat elmlərin in tədrisinə də geniĢ yer verilirdi. Aristotelin fəlsəfı əsərləri,
Mirxondun, Nizaminin, Xaqaninin, ġəms Təbrizinin, Əvhədi Marağayinin, Hafızin
yaradıcılığ ı, Fü zulinin " Leyli və Məcnun" u, Caminin qəsidələri də tədris obyekti
idi. Azərbaycanda bir sıra mədrəsələri (o cü mlədən ġamaxı mədrəsəsini) müĢahidə
etmiĢ Adam Oleari ölkədə astronomiyanın, fəlsəfənin və cəbrin tədrisinin Avropa
tədrisinə uyğun gəldiyini qeyd edirdi.
Azərbaycan Ģəhərlərində xeyli məktəb və mədrəsə var idi. 1647 -ci ildə
Təbrizdə 600 məhəllə məktəbi və 47 mədrəsə fəaliyyət göstərirdi. Mədrəsələrdə
Ģagirdlərin sayı 50 nəfərdən art ıq olmurdu. Ərdəbilin ġey x Səfı məqbərəsi
nəzdindəki mədrəsədə də xeyli Ģagird təhsil alırd ı. XVII əsrin ortalarında ġamaxıda
40 məktəb və 7 mədrəsə var idi. Mədrəsələrdə dərs deyən müdərrislər arasında
dövrün tanınmıĢ alimləri, o cümlədən Mirzə Məhəmməd Məczub Təbrizi, Molla
Mömin, Mövlana Əbdülsəməd, Qazi ġıxəmi, Təb rizli Mirzə Baq i, Mövlana
Rəcəbəli Vahid, Mövlana Nəsrulla Xalxali də olmuĢdur.
Bir sıra görkəmli A zərbaycan aliminin öz məh zəri (ali təhsil müəssisəsi) var
idi. Məsələn, Mir Əliənnəqi Ərdəbili doğma Ģəhərindən MəĢhədə köçürülmüĢ və
1723-cü ilə qədər orada elmin mü xtəlif sahələrində dərs demiĢdir. Mövlana Ələkbər
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ġirvani bürün ölkədə biliy i ilə tanın mıĢdı. Molla Əliqulu Xalxali Ġsfahanda geniĢ
miqyaslı maarif iĢi aparırdı. Ordubadlı M irzə Ġbrahim elmin mü xtəlif sahələrini
tədris edirdi. Bəzi müdərrislər o qədər Ģöhrət qazanmıĢdılar ki, hətta uzaq yerlərdən
tələbələr gəlir, onların mühazirələrin i din ləyird ilər. Dinləyicilərin sayı çox olduqda
müdərrisin sağ və sol tərəfində əyləĢən iki nəfər Ģəxs onun sözlərini tələbələr üçün
uca səslə təkrar edird i.
Bu dövrdə Azərbaycanda maarif əsasən Ģəhər əhalisi arasında yayılırdı.
Kəndlilərin əksəriyyəti isə savadsız qalmaqda idi. ġəhərin hər məhəlləsində bir neçə
məktəb olduğu halda, kənd yerlərində adətən, bir məktəb bir neçə kəndə xid mət
edirdi. Hər b ir kəndin əhalinin sayından asılı o laraq bir və ya bir neçə mo llası,
axundu vardı. Kənd mollasının vəzifəsi mü xtəlif dini mesələlərə baxmaq Ģəriət
ehkamların ı əhali arasında yaymaq, əlavə sənədləri təsdiqləmək, kəbin kəs mək,
boĢanma və digər münaqiĢəli məsələləri həll etmək id i. XVII əsrdə Azərbaycanda
kitablar, adətən, xəttatlar tərəfindən üzü köçürülməklə art ırılırdı. Məh z buna görə
də xəttatlara böyük ehtiyac vardı. Bəzən yo xsul tələbələr təhsillərini uğurla davam
etdirmək naminə əsərlərin üzünü köçürür və gündə yarım b ist i (20 dinarın yarısı)
qazanmaq la dolanırdılar.
Azərbaycanda kitab xanaçılıq iĢi də tərəqqi et miĢdi. Təbrizin, Ərdəbilin,
ġamaxının, Bakın ın, Gəncənin, Marağanın kitabxanalarında min nüsxələrlə kitab
mövcud idi. I ġah Ġsmayıl Xətayinin əsası Ağqoyunlu hökmda rı Sultan Yaqub
dövründə qoyulmuĢ Təbriz saray kitab xanasına rəssam Kəmaləddin Behzad ın rəis
təyin edilməsi barədə 1522-ci ildə verdiy i fərmanda deyilirdi: "Əsrimizin yeganəsi,
rəssamların ən görkəmlisi və mü zəhhiblərin ən yüksək nü mayəndəsi olan ustad
Kəmaləddin Behzada Ģah kitabxanasının iĢçilərinə, mühərrirlərə, rəngsazlara,
nəqqaĢlara, laciverdyuyanlara və baĢqa bu kimi iĢlərə mənsub olan adamlara
baĢçılıq et mək vəzifəsi tapĢırılsın". ġah Ġs mayıl Xətayinin kitab xanasında elmin
mü xtəlif sahələrinə aid, xüsusilə ġərq klassiklərinin əsərlərindən ibarət xeyli kitab
toplanmıĢdı. Kitab xanada görkəmli xəttatlar, nəqqaĢlar, səhhaflar əlyazma nüsxələri
üzərində çalıĢır, onlara gözəl tərtibat verir, baĢlıqları və haĢiyələri qızıl suyu ilə
iĢləyir, kitablara dəridən cild çəkirdilər. Burada 5 məĢhur xəttat, 7 rəssam çalıĢırdı.
1575-ci ildə Mövlana Həsən Müzəhhib həmin kitab xanaya rəis təyin edildi. ġey x
Səfi məqbərəsindəki kitab xananın Ģöhrəti də geniĢ yayılmıĢdı. I ġah Abbas saray
kitab xanasında olan kitabların bir hissəsini bu kitab xanaya vəqf etmiĢdi. ġamaxıda
zəngin saray kitab xanası mövcud idi. Səfəvi ordusunun oraya hücumu ilə əlaqədar
olaraq ġirvanĢah həmin kitab xananı Buqurd qalasına köçürmüĢdü. Lakin 1538 -ci
ildə bu kitab xana I ġah Təh masibin qoĢunlarının ixt iyarına keçdi. I ġah Abbasın
saray kitab xanasına Əmir Nizaməddin Üskui, Sadiq bəy ƏfĢar və təbrizli xəttat
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Əlirza baĢçılıq et miĢlər. Hər bir mo ktəb və mədrəsə nəzdində, eləcə də ayrı -ayrı
Ģairlərin, alimlərin və kitab həvəskarlarının Ģəxsi kitab xanaları vard ı.
Kitab ço x baha idi. 50 hərf bir misra hesab olunurdu. 1000 misradan ibarət
kitabın qiy mət i iki abbası idi. Xətti əla olan eyni həcmli kitab isə bəzən 5 abbasıya
satılırd ı. Beləliklə, kitabın dəyəri onun məzmununa görə deyil, xəttinə və həcminə
görə müəyyən edilird i. Təbiidir ki, nadir kitablar daha yüksək qiy mətləndirilirdi.
Ədəbi yyat. XV əsrdə Hamidi, Bəsiri, KiĢvəri kimi ana dilində əsərlər
yaratmıĢ Azərbaycan Ģairlərin in bədii irsi XVI əsrdə də in kiĢaf etdirilird i. Səfəvi
dövlətinin təĢkilindən etibarən Azərbaycan dilində Ģer yazmağa xüsusi əhəmiyyət
verilirdi. I ġah Ġsmay ılın sarayında fəaliyyət göstərmiĢ Ģairlər məclisində Süruri,
Şahi, Matəmi, Tüfeyli, Qasimi kimi sənətkarlar iĢtirak edirdilər. Məclis "məliküĢ Ģüəra"nın - Həbibinin baĢçılığ ı ilə keçirilirdi.
Həmin dövrdə ədəbiyyatda hürufi ideyalar da sərbəst inkiĢaf zəmin i
tapmıĢdı. XVI əsrdə hürufi Ģairlər Səfəvi dövləti ətrafında cəmləĢir və Ģiəlik təriqəti
ilə uyuĢmağa çalıĢırdılar. Bu baxımdan Süruri və Tüfeyli təxəllüsü ilə yazmıĢ
Ģairlərin yaradıcılığ ı daha səciyyəvidir.
XV əsrin sonu - XVI əsrin ilk rübündə yaĢamıĢ Süruri istedadlı Ģair idi və
Nəsimi irsinin varisi kimi tanın mıĢdı. Hürufiliyin fəlsəfi görüĢlərinin təbliğatçısı
Süruri I ġah Ġs mayıl dövründə fıkirlərin i daha sərbəst Ģəkildə inkiĢaf etdirməyə
imkan tapmıĢ, 1515-ci ilə qədər saraya yaxın Ģəxs olmuĢdur.
Süruri əsasən hürufıliyi təbliğ edird i. Lakin onun məhəbbət mövzusunda
yazdığı qəzəllər daha ço x uğur qazan mıĢdı. Bizə məlu m olan qəzəllərdən onun
ustad Füzuliyə, həmçinin bir çox müasirlərinə təsir edən bir sənətkar olduğu
görünməkdədir. Yaxın ġərq Ģairləri onun:
Ta müənbər kakilin xu rĢidə salmıĢdır kəmənd,
Bağ lamıĢdır boynumu zənciri-zülfun bənd-bənd. - misraları ilə baĢlayan
qəzəlinə əsrlərlə nəzirələr yazmıĢlar.
Yar əğyarü fələk qəddarü dil biixt iyar,
Ey Sü ruri, nolasıdır aqibət halım mən im? - beytindəki orijinallıq Ģairin
klassik poeziyada tutduğu yüksək mövqeyinin və onun müasirlərinə təsirin in
səbəbini aydınlaĢdırır.
Sultan Səlim Təbrizi iĢğal etdiyi zaman Türkiyəyə getməyə məcbur olmuĢ
Süruri orada da böyük hörmət qazan mıĢdı.
Süruri hürufıliy in poetik xüsusiyyətlərindən məharətlə istifadə etmiĢdi.
Lakin onun müasiri o lmuĢ Tüfeyli öz əsərlərində hürufiliklə Ģiəliyi barıĢdırmağa,
onları birləĢdirməyə çalıĢırdı. O, hürufilərin Fəzlu llah Nəimidə gördükləri bütün
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fəzilətləri Əliyə aid edirdi. Tüfeyli Əliyə böyük əhəmiyyət vermiĢ, Ģiəliyi
əsaslandırmıĢ I ġah Ġs mayıla, onun əcdadı ġeyx Səfiəddinə də tərifnamələr
yazmıĢdır.
Xətayini, Ģiəliy i, imamları tərifləyən Tüfeyli əsərlərin in birində I ġah
Ġsmayılı din naminə müharibəyə sövq edirdi:
Zərb ilə mün kirləri iqrar edərsən, vəqtidir,
Ru m ilə ġam üstünə ilqar edərsən, vəqtidir.
Tüfeyli, I ġah Ġsmay ılı intiqam almağa dəvət edərək "Ənəl-həqq" söyləyən
aĢiqlərin ölü münə fitva verənləri "bərdar" etmək (dara çəkmək) vaxt ının gəlib
çatdığını bildirirdi.
I ġah Ġsmayılın sarayında yaĢadığı üçün ġahi təxəllüsünü qəbul etdiyi
ehtimal olunan sənətkar da, Həbibi və Süruri kimi, Türkiyəyə getmiĢ, orada vəfat
etmiĢdir.
ġahinin Ģeirləri onun məhəbbət möv zusunda əsərlər yazmıĢ lirik Ģair
olduğunu sübut edir:
Qönçeyi-gül bülbülün qəsdinə peykan eyləmiĢ,
Qönçə açılğan gülü üzünə qalxan ey ləmiĢ.
Gü l ərusin sübhdən bülbül nikah etmiĢ məgər Kim,
özün yaĢıl duvaq altında pünhan eyləmiĢ.
Məhəmməd Fü zuli ġahin in:
Ta ki, taci-zərn igarın çərx viran eyləmiĢ,
XəĢti-zərrini səba fərĢi-gülüstan eyləmiĢ, beyti ilə baĢlanan qəzəlinə nəzirə yazmıĢdı.
Xəzani ġirvan hakimi Əlqas Mirzənin kat ibi, dövrünün tanınmıĢ Ģairi
olmuĢdur. Lakin onun Əlqas Mirzənin sarayında asudə keçən həyatı çox davam
etmədi. Mirzə ġirvanda tam müstəqil Ģah o lmaq fıkrinə düĢmüĢdü. Səfəvilər
sarayına vergi verməyə məcbur edilən və onların hər cür tələbatını təmin edən
ġirvan feodalları bu iĢdə Əlqas Mirzəyə kö mək göstərdilər. QardaĢınm müstəqillik
fıkrini eĢit miĢ I ġah Təhmasib böyük ordu ilə ġirvana hücum etdi. Əlqas Mirzə
məğ lub oldu. Bu zaman Xəzani də vətənini tərk etdi və Əlqas Mirzə ilə Osman lı
Türkiyəsinə getdi. O, Türkiyədə olduğu zaman saray Ģairi Ariflə mübahisələr edirdi.
Osmanlı sultanı hətta onu öldürmək fikrinə düĢmüĢdü.
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Xəzan i Türkiyədə Əflatun adı ilə tanındığından bütün Osmanlı təzkirəçiləri
onu bu ad ilə təqdim et miĢlər.
Xəzan i Əsiri təxəllüsü ilə də Ģeirlər yazırd ı. Onun heca vəznində yazdığı
Ģeirlər daha maraqlıdır:
Qurban olu m nazlı yarın hilal qaĢına,
Pərvanədək mən dolanım, dönüm baĢına,
ġayəd ola, rəh mi gələ gözü m yaĢına
Gö zü m yaĢı yer ü zünü aldı, neyləyim?
Dil, ifadə, fo rma xüsusiyyətləri ilə folklordan gəlmiĢ bu təsir XVI əsrin bəzi
Ģairləri üçün də səciyyəvidir.
Şah İsmayıl Xətayi Azərbaycan xalqının tarixinə görkəmli dövlət xad imi və
istedadlı bir Ģair kimi daxil olmuĢdur. ġairin ədəbi irsi A zərbaycan dilində yazılmıĢ
"Divan"dan, ibrətamiz mənzu mələrdən, lirik qoĢmalardan, "Nəsihətnamə" adlı
məsnəvidən və "Dəhnamə" poemasından ibarətdir. Xətayi öz yarad ıcılığında xalq
dilindən, əruz və heca vəznlərindən, folklordan istifadə etmiĢdir. Üç dildə Ģeir
yazmaq qabiliyyəti olan Xətayinin əsərlərin in böyük bir qismi Azərbaycan
dilindədir. Xətayi əsasən Azərbaycan xalqın ın ədəbi-bədii irsini mənimsəmiĢdi və
milli ədəbiyyatın ənənələri ilə bağlı idi. Onun yaradıcılığının təĢəkkü lü və
inkiĢafında Nəsimin in güclü təsiri aydın Ģəkildə nəzərə çarpır.
ġah Ġsmay ıl Xətayinin Sultan Səlimə müraciətlə yazdığ ı qəzəli onun
hökmranlıq qürurunu bariz surətdə ifadə edir. 1514-cü ildə, Çaldıran döyüĢü
ərəfəsində I Sultan Səlim I ġah Ġsmay ıla fars dilində Ģeir göndərmiĢ, Xətayi isə bu
Ģerə azərbaycanca belə cavab vermiĢdi:
Diyari-eĢqə sultanəm, d ila, mən də zəman imdə,
Vəzirimd ir qəmü-ğüssə, oturmuĢ iki yanimdə.
AĢağıdakı beytdə isə əzəmətli dövlət qurmuĢ hök mdarın əyilməz ruhu
duyulmaqdadır:
Mən ol Ģəhbazi-kuhsarəm, baĢ əy məm qülleyi-Qafə,
Neçə enqa kimi yavru uçurdum aĢiyanimdə.
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XVI əsrdə xalq yaradıcılığı, xüsusilə aĢıq ədəbiyyatı yalnız xalq içərisində
deyil, hətta sarayda da rəğbətlə qarĢılanırd ı. Heca vəzni ilə yazılmıĢ və "varsağı"
adlanan Ģeirlər I ġah Ġs mayılın sarayında keçirilən ədəbi məclislərdə bəyənilird i.
Xətayinin bayatıları da ço xəsrlik A zərbaycan bayatıların ın formasına və
məzmununa uyğun gəlir. Onlardakı həyatilik, sadəlik, səmimilik baĢlıca
xüsusiyyətlərdir:
Xətayi, iĢin düĢər,
Gəlib-gediĢin düĢər,
DiĢləmə çiy löğ məni,
Yerinə diĢin düĢər.
Xətayinin "Nəsihətnamə" si Azərbaycan dilində, ibrətamiz yazılmıĢ ilk
məsnəvilərdəndir. Əsərdə sufiliy in təsiri də nəzərə çarpır. ġair öz müridlərini
sədaqətli və etibarlı olmağa dəvət edird i:
Yo ldaĢ odur rəhm edə yoldaĢına,
YoldaĢın uğrat maya yol daĢına.
Xətayinin həcm baxımından ən böyük əsəri "Dəhnamə"dir. 1506-cı ildə
məhəbbət mövzusunda yazılmıĢ bu poemada bütün hadisələr birinci Ģəxsin dili ilə
nəql olunur.
Azərbaycan ədəbiyyatının inkiĢafı tarixində Füzullnin yaradıcılığ ı müstəsna
yer tutur. Onun əsərləri dərin məzmunu ilə Azərbaycan xalqın ın ict imai və bədii
fikir tarixində yeni b ir mərhələnin baĢlanğıcıdır.
Füzuli Azərbaycan mədəniyyətinin ço xəsrlik ədəbi ənənələrini mən imsəmiĢ,
onları in kiĢaf etdirmiĢ, ədəbiyyatımıza yeni məzmun, bədii keyfıyyətlər gətirmiĢdir.
Üç dildə ölməz əsərlər yarat mıĢ bu dahi sənətkar Yaxın ġərqin ədəbi mühit inə,
Türkiyənin, Ġranın, Orta Asiya xalqlarının ədəbiyyatına güclü təsir göstərmiĢdir.
Böyük istedada malik olmuĢ Füzu li əsaslı mədrəsə təhsili almıĢ, fars və ərəb
dillərini, riyaziyyatı, təbabəti, məntiq i, astronomiyanı və fəlsəfəni mükəmməl
surətdə öyrənmiĢdi.
I ġah Ġsmayıl Səfəvi 1508-ci ildə Fü zulinin yaĢadığı Ġraq ərazisini ö z
hakimiyyəti alt ına almıĢ, 1510-cu ildə isə ġeybani hökmdarı ġeybək xan ı məğlub
etmiĢdi. Bu hadisədən bir neçə il sonra gənc Füzuli " Bəngü Badə" poemasını Səfəvi
hökmdarına təqdim etmiĢdi. ġair poemanın bir yerində "həmdəmim qüssə,
məhrəmim qəmd ir", - deyərək I ġah Ġsmay ılın hökmdarlığ ı dövründə həyatdan
narazılığın ı qis mən də olsa bildirir. Osman lı sultanı Süley man Qanuni 1534-cü ildə

279

çoxsaylı qoĢunla Bağdada daxil oldu. Böyük Ģairə Sultan Süley man tərəfindən ayda
9 ağça təqaüd təyin edildi. Həmin məbləği vəqf idarəsindən ala bilməyən Ģair bu
münasibətlə "ġikayətnamə" əsərini yazd ı.
Füzuli dünya ədəbiyyatımn gözəl incilərindən biri olan "Ley li və Məcnun"
poemasını Sultan Süley mana təqdim et miĢdi. Poemadan aydın olur ki, Ģair bu
zaman dərin ruhi əzablar, məhru miyyətlər və maddi çətinliklər içərisində
yaĢamıĢdır.
Füzuli bütün ömrünü bədii yaradıcılığa, elmi və fəlsəfı əsərlər yazmağa sərf
etmiĢdir. Onun əsərləri sırasında Azərbaycan, fars və ərəb dillərində yazılmıĢ
divanlar, "Söhbətül-əsmar", "Həft cam", "Ənis ül-qəlb" adlı poemaları, "Səhhət və
Mərəz", "Rindü zahid" adlı nəsr əsərləri, "Mətləül-et iqad" adlı fəlsəfi risaləsi
məĢhurdur.
Füzuli yalnız A zərbaycanda deyil, Yaxın ġərqdə, Avropa və Rusiyada da
tədqiq edilmiĢ, sənəti yüksək qiy mətləndirilmiĢdir.
XVII əsrdə xalq arasında azadlığa və müstəqilliyə meyil art maqda id i. M illi
özünüidarə prosesi güclənir, bu isə ədəbi prosesdə ədalət uğrunda mübarizə aparan,
insani ləyaqət və məhəbbət naminə özünü qurban etməyə hazır o lan güclü, kamil
qəhrəman surətlərinin yaradılmasında ifadəsini tapırdı.
Bu dövr Azərbaycan ədəbiyyatı yazılı poeziya ilə yanaĢı, folklorun mü xtəlif
forma və janrlarının geniĢ inkiĢafi ilə səciyyəvidir. Zülmə, məhru miyyətlərə tab
gətirən zəh mətkeĢ kütlələrin xey irxah hissləri məh z folklor əsərlərində özünün
parlaq ifadəsini tapırdı. Səfəv i sülaləsinin hakimiyyətinin ilk dövründə, xüsusilə
"Xətayi" təxəllüsü ilə Ģeirlər yazmıĢ I ġah Ġsmayılın hakimiyyəti illərində
Azərbaycan dilində yazan aĢıq və Ģairlər sarayın himayəsindən bəhrə lənirdilər.
XVI əsrin sonlarından etibarən Səfəvi dövlətinin ictimai zəmin inin
dəyiĢməsinə baxmayaraq, bu sülalədən olan dövlət xad imlərinin Azərbaycan
mədəniyyətinə olan marağ ı azalmamıĢdı. Məsələn I ġah Abbasın sərəncamı ilə
Azərbaycan məsəlləri və atala r sözləri toplan mıĢdı.
XVII əsr ədəbiyyatı tarixində folklor və aĢıq poeziyası sahəsində baĢ vermiĢ
ümu mi yüksəliĢ prosesi əsas məqamlardan biri hesab edilməlidir. Əski dövrlərin
ənənələrinə, xüsusilə XVI əsrin uğurlarına istinad edən nəğməkarlar və təhkiy əçilər
incəsənətin folklor növlərin i inkiĢaf etdirirdilər. Dəyərli qəhrəmanlıq və məhəbbət
dastanlarının tam Ģəkildə təĢəkkülü prosesi XVI əsrin sonu - XVII əsrin
baĢlanğıcına təsadüf edir.
Həcm və əhəmiyyət baxımından "Koroğlu" dastanı xalq yaradıcılığ ının
qüdrətli məhsuludur. Tarixçilərin verdiyi cü zi məlu matlara əsasən qeyd etmək olar
ki, bu dastan XVI əsrin son rübü -XVII əsrin baĢlanğıcında formalaĢ mıĢdır. Lakin
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əsərin daha əski dövrlərdə yaranması haqqında xeyli elmi ehtimal da vardır. Bu
ehtimallar dastanda öz ifadəsini tapmıĢ qədim inamlar və adlarla təsdiq edilir.
"Koroğlu" dastanı yalnız A zərbaycanda deyil, türklər, türkmənlər, taciklər,
gürcülər, özbəklər arasında da geniĢ yayılmıĢdır və onun mü xtəlif milli variantları
mövcuddur.
Gü man etmək olar ki, dastan əsasən XVI-XVII əsrlərdə Cənubi A zərbaycan
hüdudlarında meydana gəlmiĢdir. Gilanda ohnuĢ rus konsulu A.Xodzko eposun
Cənubi Azərbaycan variantını qələmə almıĢ və onu 1842-ci ildə Londonda ingilis
dilində nəĢr etdirmiĢdi. 1856-cı ildə dastan S.S.Penn tərəfındən rus dilinə tərcü mə
olunmuĢdu. "Koroğlu" eposu ilə tanıĢ olmuĢ N.Q.Çern iĢevski əsəri yüksək
qiymət ləndirmiĢdi.
"Koroğlu" dastanı mü xtəlif qollardan ibarətdir. Eposun hər bir qolu müstəqil
və mükəmməl hekayət səciyyəsinə malikd ir. Lakin əsərin bütün qollarını
birləĢdirən ümu mi ideya mövcuddur. Bu ideya Koroğlu ilə, onun xalqı əzən
feodallara, iĢğalçılara qarĢı mübarizəsi xətti ilə möhkəmlən miĢdir. Qolların böyük
bir qisrni Koroğlunun mü xtəlif yürüĢlərinə həsr olunmuĢdur. Xalq qisasçıların ın
əməlləri geniĢ miqyası əhatə etdiyinə görə, biz məkan və ölkələrin tez -tez
dəyiĢməsinin Ģahidi oluruq: dastan qəhrəmanları gah Ġstanbulda, gah türkman
elində peyda olur, gah da onlara Bağdadda və Dərbənddə təsadüf edilir.
Dastanın giriĢ hissəsi əsərin əsas məzmununu təĢkil edən gələcək hadisələrin
gərginliy indən xəbər verir. RövĢənin atası, xan ilxısın ın mehtəri olan Alı kiĢinin
gözləri Həsən paĢanın əmrinə əsasən çıxarılır. Alı oğluna "Koroğlu" adını verir və
vəfat edir. Koroğlu atasının və zülmə məru z qalan xalq ının qisasını almaq üçün and
içir. O, bir ço x qəhrəmanları (dəliləri) ətrafında toplayır və Çənlibel adlanan dağlıq
yerdə möhkəmlənir. Koroğlu Çən libeldən düĢmən qoĢunlarına cəsarətlə həmlələr
edir, xalqı qarət və zülm məngənəsində saxlamağa çalıĢanla rı vahiməyə salır.
Beləliklə, Koroğlu zəh mət keĢ xalqın fıkir və arzuların ın ifadəçisinə çevrilir. Ġldırım
parçasından hazırlan mıĢ əfsanəvi misri q ılınc və dəniz ayğırından törəmiĢ Qırat
Koroğlunun baĢlıca dayaqlarıd ır. Koroğlu xalq qəhrəmanının monumental surətidir.
Onun bütün düĢüncəsi xalqı istis marçıların zü lmündən xilas etməyə yönəldilmiĢdir.
"Koroğlu" dastanında baĢqa xalqlara və dinlərə mənfı münasibət ifadə edən
fıkirlər yo xdur. Əksinə, Koroğlunun ətrafında mü xtəlif xalq lardan olan Ģəxslər
cəmləĢmiĢlər. Bu baxımdan dastan olaylara müdrik yanaĢma nümunəsi hesab
edilməlidir. "Koroğlu" özünün ideya-bədii xüsusiyyətlərinə görə dünyanın məĢhur
orta əsr eposları arasında layiq li yer tut maqdadır.
Azərbaycanda ümumiyyətlə dastanlar geniĢ yayılmıĢdı (bu əsərlə r Ģərti
olaraq "məhəbbət-ro mantik dastanlar" adlanır). Qeyd etmək lazımd ır ki, bütün bu
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dastanlarda az-ço x dərəcədə ictimai motiv lər də vardır. XVII əsrdə "ġah Ġsmayıl",
"AĢıq Qərib", "Abbas və Cülgəz", "Əsli və Kərəm" , "Novruz" kimi məĢhur
dastanlar tam Ģəkildə formalaĢdı.
"ġah Ġsmayıl" dastanında ədalətli Ģahzadə olan Ġsmayıl zalım və məkrli
atasında - ġah Zülala qarĢı qoyulmuĢdur. Dastanda qəhrəmanlıq məqamları
məhəbbət məqamlarından az deyildir. KiĢi q iyaləsində olan qadın Ərəbzəngi əsərin
özünəməxsus surətlərindən biridir. KiĢilərə qarĢı amansız o lan bu qadın Ġsmayılla
qarĢılaĢır və onun ən yaxın həmkarına çevrilir. Dastan dostluğu və məhəbbəti
tərənnüm edir.
"AĢıq Qərib" dastanı da mühü m əsərlər sırasındadır və onun bir ço x
(türkman, türk və s.) variantları mövcuddur. Əsərin mövzusu M.Y.Lermontovu
maraqlandırmıĢ və Ģair əsər əsasında eyni adlı hekayə yazmıĢdır.
"Əsli və Kərəm" dastanında baĢlıca surətlər olan Gəncə xanı Ziyadın oğlu
Kərəm və Qara keĢiĢin qızı Əsli bir-birinə məhəbbət bəsləyirlər. Lakin din ayrılığı
onların səadətinə əngəl törədir. Bu əngəllərin yaradılmasında əsas rol Qara KeĢiĢə
məxsusdur. Müxtəlif məkrli üsullardan istifadə edən keĢiĢ öz doğma qızının və
Kərəmin məhvinə nail olur.
XVI-XVII əsrlər aĢıq sənətinin yüksəliĢ dövrüdür. AĢıqların sənəti və
hafizəsi sayəsində folklor əsərləri ilkin gözəlliy ini saxlamıĢ, müasir zəmanəmizədək
gəlib çatmıĢdır. AĢıqlar epik və lirik əsərlərin yaradılması iĢində baĢlıca simalar
olmuĢlar (göstərilmiĢ bütün dastanlar aĢıq yaradıcılığın ın məhsuludur). Onlar əski
zaman lardan etibarən böyük nüfuza malik idilər, lakin yalnız XVI -XVII əsrlərdə
aĢıq poeziyası geniĢ inkiĢaf yoluna çıxmıĢdı.
Xalq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Qurbanidən sonra XVII əsrdə
Abbas Tufarqanlı, Sarı Aşıq Abdulla daha çox tanınırd ılar. Onlar ifa etdikləri
əsərləri (Ģeirləri) özləri yazırdılar. "Abbas və Gülgəz" dastanı AĢıq Abbas
Tufarqanlın ın lirik Ģeirləri əsasında formalaĢ mıĢdır. Bu aĢığın məhəbbət məzmun lu
qoĢmaları xüsusilə qiymət lid ir. Sarı AĢıq həm də gözəl bayatılar ya rad ırdı. O,
qoĢma və mənzu m tapmacalar da yazmaqda mah ir id i. Sarı AĢıq cinasın tanınmıĢ
ustası olmuĢdur. AĢıq Abbasın və Sarı AĢığın yaradıcılığ ı aĢıq sənətinə, XVI-XVII
əsrlərin klassik poeziyasına nəzərə çarpacaq təsir göstərmiĢdir.
Folklorun faydalı təsirindən bəhrələnən məĢhur Ģairlərdən biri də
Məhəmməd Əman i id i. O, XVI əsrin ikinci yarısı - XVII əsrin əvvəllərində
yaĢamıĢdır. Ġngilis ĢərqĢünası Ç.Riyo iddia edir ki, Əman i I ġah Təh masib və I ġah
Abbas dövründə yaĢamıĢ, türk əmiri olmuĢ, Səfəvi saray ına yaxın Ģair kimi
tanınmıĢdır. M.Əmani Təbriz (1603-1604), Mərv (1599-1600), Bəlx (1602-1603)
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üzərinə hərbi yürüĢlərin iĢtirakçısı kimi öz Ģeirlərinin bir qis min i bu yürüĢlərə həsr
etmiĢdir. ġair həm Azərbaycan, həm də fars dilində poetik əsərlər yazmıĢd ır.
Əmani yaradıcılığ ında qəzəl əsas yer tutmuĢdur. Dövrün bir sıra sairləri
klassik ġərq poeziyası ənənələrini davam etdirirdilər. Əlican Qövsi Təbrizi öz
lirikası ilə tanınırdı.
Məsihinin (1580-1655) zəngin yaradıcılığından (100 min beytdən ibarət
məsnəvi formasında Ģeirlər, üç poema) bizə yalnız " Vərqa və GülĢa" poeması, cüzi
miqdarda Ģeir gəlib çat mıĢdır.
Məsihinin bu poeması forma, quruluĢ baxımından "Ley li və Məcnun"u
xatırladır. Lakin "Vərqa və Gü lĢa" əsəri baĢ verən hadisələrin daha dinamik
səciyyədə olması ilə fərq lənir. Bu poema Azərbaycan dilində, məsnəvi formasında
yazılmıĢ ən yaxĢı ro mantik əsərlərdən biridir.
XVII əsrin maraqlı Ģairlərindən biri Tərzi Əfşar idi. O, Urmiyada anadan
olmuĢ, gənc yaĢlarında Ġsfahana köçmüĢdür. Tərzi ƏfĢar Ġsfahanda mükəmməl
təhsil almıĢdı. O, ərəb d ilini dərindən bilmiĢ, xeyli səyahət etmiĢdir (ġimali və
Cənubi Azərbaycanın mü xtəlif yerlərində, Orta Asiyada, Ġraqda və Hindistanda
olmuĢdur). T.ƏfĢarın Avropa ölkələrində olması da ehtimal edilir. O, poeziyada
təqlidçiliyə qarĢı çıxıĢ edir, yaradıcılıq prosesində yeni yollar, vasitələr aramayan
həmkarlarını tənqid edirdi. ġair poetik əsərlərində formal yeniliklərə də cəhd
göstərmiĢdi (mü xtəlif adlardan yeni fellər yarat mıĢ, fars ifadələrinə Azərbaycan söz
sonluqları artırmıĢdı). Onun bir sıra əsərləri fars, Azərbaycan və ərəb dillərində olan
beytlərin sıralan masına əsaslanırdı. Sənətkarın "ġikayətnamə"si Füzu lin in eyni adlı
məĢhur əsərini xat ırladır.
Saib Təbrizi (1601/02-1676/77) XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının
görkəmli simasıdır. I ġah Abbasın hakimiyyəti dövründə Saib Təbrizi Ġsfahana
köçürülmüĢ, Əfqanıstana, Ərəb ölkələrinə, Kiçik Asiyaya səyahət etmiĢdir. Saib
Təbrizi iki dəfə Hindistanda olmuĢ və 6 il orada yaĢamıĢdır. II ġah Abbas
tərəfındən Səfəvi sarayına dəvət olunmuĢ Saib Təbrizi məlik üĢ -Ģüəra adını almıĢdı.
O, həyatının son illərində sarayı tərk etmiĢ, bütün varlığı ilə poetik yaradıcılığa
bağlanmıĢdı. Azərbaycan və fars dillərində Ģeirlər yazan Saib Təbrizinin yaradıcılıq
irsi zəngindir (120 min beytdən ibarət 7 divanı, "Qəndəharnamə", "Mahmud və
Ayaz" adlı məsnəviləri, "Səfıneyi-Saib" məcmuəsi vardır). Ġnsan və təbiət
gözəlliklərinə vurğunluq, məhəbbət, zəmanədən Ģikayət onun əsərlərinin baĢlıca
möv zularıdır. Saib Təbrizinin poeziyası Yaxın ġərq ölkələri əd əbiyyatının,
Hindistanda farsdilli poeziyanın in kiĢafına böyük təsir göstərmiĢdir.
XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı orta əsr ədəbiyyatı tarixində mühü m
mərhələ o lmuĢdur. Bu ədəbiyyatın əsas xüsusiyyəti folklo r təmayüllü epik və lirik
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formaların güclü təsiri, klassik ġərq poeziyasının qiy mətli ənənələrinin in kiĢafı ilə
əlaqədardır.
Epi qrafik abi dələr. Bu dövrün kitabələri məzmun, mətn paleoqrafiya və
bədii tərtibat baxımından çox zəngind ir. Bədii daĢyonma sənəti əsərlərinin ən gözəl
və nadir nümunələri (sənduqə, baĢdaĢı formalı qoç, at fiqurları) bu dövrə də aiddir.
Qeyd olunan abidələr üzərindəki kitabələr Azərbaycan və fars dillərində olan
mən zu m parçalardan, dəfn olunmuĢ Ģəxslər haqqında məlu mat verən ərəbcə
mətnlərdən və Quran ayələrindən ibarətdir.
Təbrizin, Bakının, Ordubadın cümə məscidlərində və digər tikililər üzərində
I ġah Təhmasibin və I ġah Abbasın fərmanlarının həkk olun muĢ nüsxələri
qalmıĢdır. Həmin fənnanların əsli dövrümü zə gəlib çat madığı üçün onların daĢ
nüsxələrinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu kitabələr ictimai-siyasi məsələlərə dair
yeni məlu mat lar verir, bir sıra istilahları aydınlaĢdırmağa yardım edir. Qopçur,
tamğa, nüzul, qonalqa, malcəhət, vücuhat, tövcihat, honiçc və s. istilahların
tədqiqatçılar tərəfindən geniĢ Ģərh olunmasına baxmayaraq, epiqrafik sənədlər bu
vergi istilahların ın texniki mənasını dəqiq ləĢdirməyə imkan verir.
ġah Təhmasibin hökmünün daĢ nüsxəsi Bakıda, ĠçəriĢəhərdə Cü mə
məscidin in kürsülüyünə hörülmüĢdür. Kitabənin bəzi yerləri, yağıĢ və külək əsrlər
boyu daĢı yuyub xarab etdiyinə görə, tökülmüĢdür. Lakin yazını tamamilə bərpa
edib oxu maq mü mkün olmuĢdur: "XoĢbəxt hökmdar, ü zəngisi asimana çatan ġah
Təhmasib əl-Hüseyni - Allah onun hökmranlığın ı əbədiləĢdirsin, - daimi
hakimiyyəti günlərində zü lqədə ayı, doqquz y üz alt mıĢ dördüncü ildə (26.VIII25.IX.1557) ali hökm verdi, ondan ötrü ki, Səfəvi dövlətinə tabe olan ölkələrindən
həddindən artıq [alınan] malcəhət, vücuhat azaldılsın, onun savabını ali həzrət lər,
müqəddəslər 14 məsu mənin - onların hamısına A llah ın salam və salavatı olsun ruhlarına ehsan olaraq verilsin. Bu fərmanı dəyiĢənlər A llah ın lənətinə gəlsinlər".
ġah Təhmasibin Təbrizdəki Cü mə məscidində mərmər lövhəyə həkk
olunmuĢ fərmanında deyilir: "...Bütün məhrusə məmləkət lərin: A zərbaycanın,
Ġraqın, Farsın, Xorasanın, ġirvanın və Gilanın xüsusilə qızıl və gümüĢ
zərb xanalarının əvvəllər yığılmalı olan tamğasi ləğv olunur. Təbrizin, habelə
Ərzuru mun və Ġraq ın 3885 tü mən dinar məb ləğindəki bütün əbvabi-cəmi ləğv
edilir". Həmin fərmana əsasən tamğa vergisi boniçe ilə əvəz olun muĢdur.
I ġah Abbasın Ordubad Cü mə məscidinin qapıları üzərində qoyulmuĢ daĢ
lövhədə nəsx xətti ilə farsca beĢ sətirdə həkk olunmuĢ 1604 -cü il tarixli fərmanında
deyilir: "...Ordubad qəsəbəsinin bütün əhalisinin... ġah Abbas sülaləsinə etimad ını,
onların Ģiə məzhəbli olduqlarını nəzərə alaraq... sənətkarlardan, əsnaflardan,
bağlardan, əkin yerlərindən, dəyirmanlardan toplanan ixracat, itlaqat, nüzul, əvariz,
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qonalqa vergilərindən ibarət olan malcəhət və vücuhatı azaldıb (tədricən) ləğv
etsinlər, onları Azərbaycan boniçesindən çıxsınlar və divan itlaqatından xaric
etsinlər".
I ġah Abbasın Bakıdakı Cü mə Məscidində qoyulmuĢ daĢa həkk olunmuĢ
ikinci fərmanında, 7 sətirlik kitabədə isə deyilir: "ġirvan ölkəsin in Bakı Ģiələri
icarəyə verilmiĢ təvcihatdan baĢqa, malcəhət vergisindən (onun ramazan ayına
düĢən hissəsindən) azad edilsinlər. Tiyuldarlara b ild irilir ki, ...t iyuldan da ramazan
ayına düĢən hissə rəiyyətdən tələb olunmasın".
Bakı kitabəsindən isə məlu m o lur ki, malcəhətin müəyyən hissəsi pul ilə də
alın ırd ı. Lakin Ordubad kitabəsinə əsasən iddia etmək o lar ki, malcəhətə yalnız
"torpaq vergisi" deyil, d igər gəlirli əmlakdan alınan vergilər də daxil idi.
Bu fərmanların verilməsinin əsas səbəblərindən biri d ə sinfi mübarizənin
kəskin ləĢməsi olmuĢdur. Məlu mdur ki, Səfəv i Ģahları Ģiəliyi yayır, ondan sünni
məzhəbli dövlətlərə qarĢı kəskin bir silah kimi istifadə edirdilər. Dövrün
kitabələrin in mətninə Ģiəlik təriqəti və ehkamları ilə əlaqədar olan sözlər (məsələn,
14 məsu mənin adı, Ģiəliyə mənsub olan təriqətlərin, dərviĢ təĢkilatların ın duaları və
s.) nəzəri cəlb edir. Anadoluda yaranmıĢ sufı təĢkilat larından biri də BəktaĢiyyə
adlanırdı. Həmin təĢkilatın bir qolu olan Baba Samit dərviĢləri ġirvanda da
fəaliyyət göstərirdilər. Onun baĢlıca səcdəgahı olan Baba Samit ibn Hacı BəktaĢın
türbəsi indiki Sabirabad bölgəsinin (keçmiĢ Cavad) ġıxlar kəndindədir. Türbənin
qapısı üzərindəki böyük bir daĢa həkk olun muĢ 9 sətirlik kitabədə Baba Samit in
atasının - Hacı BəktaĢın Ġmam Rza nəslindən olduğu xüsusilə qeyd edilmiĢdir.
Kitabədə göstərilir ki, türbə I ġah Təhmasibin dövründə, ġirvan bəylərbəyi Abdulla
xan Ustaclı tərəfindən hicri 993 (1535)-cü ildə inĢa olunmuĢdur. Bu məlu mat Baba
Samit in Səfəvi dövlətində nüfuzlu Ģəxs lərdən biri olduğunu göstərir. BəktaĢi və ya
onun qolu olan Baba Samit dərviĢləri cəmiyyəti sonralar da ġirvan ərazisində uzun
müddət fəaliyyətdə olmuĢdur. BəktaĢiliy in "Əlin i çağır" adlanan bir duası ġirvan
ərazisindəki bir sıra kitabələrdə həkk olun muĢdur. Qızılburunun 7 kilo metrliyində,
Hililçay qəsəbəsi yaxınlığ ında yerli əhali tərəfındən Xəlil Baba piri adlandırılan
türbənin üzərindəki kitabədə həmin dua, 1110(1698-1699-cu ildə dəfn olunmuĢ Pir
Xəlilin adı qeyd edilmiĢdir. "Əlini çağır" duasına AbĢeronun Buzovna qəsəbəsində,
ġamaxı rayonunun DədəgünəĢ kəndindəki abidələrdə də rast gəlmək mü mkündür.
Baba Samit dərviĢləri cəmiyyətinə xəlifələr Səfəvi xanədanına sadiq olan nüfuzlu
Ģəxsiyyətlər, ad lı-sanlı Ģeyxlər və ruhanilərdən təyin olunurdu. Xəlifə bütü n sosialideoloji məsələlərə nəzarət etməli, əxlaq normalarını tənzimləməyə çalıĢmalı idi.
Bu cəmiyyət vaxtilə Os manlı və Səfəvi dövlətlərin in sosial-siyasi münasibətlərində
mühü m rol oynamıĢdır. Onun əsas məqsədi Ģiəlik ideyalarını yay maq, ilk dövrlərdə
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ətrafına ço xlu qüvvə toplamaq və Səfəv i qoĢunlarının hücu mu zamanı yerlərdə
onlara sosial baza yarat maqdan ibarət idi.
Kitabələr və ġah Hüseynin ġirvandakı cəmiyyətlərə, o cü mlədən Baba Samit
dərviĢləri cəmiyyətinə xəlifələr təyin o lunması və onların vəzifə ləri haqqında hicri
1116 (1704)-cı il tarixli fərman ından aydın olur ki, ġirvan ərazisi Səfəvi dövlətinə
daxil o landan (1538) sonra da qeyd edilən cəmiyyət Səfəvi dövlətinin d iqqət
mərkəzində olmuĢdur. AbĢeronun Buzovna qəsəbəsindəki Xəlifə Əli və
Məhəmməd Mö min türbəsinin kitabəsində: "Bu Ģərəfli məqbərə binasının
tikilməsinə əzəmətli sultan, qələbələr atası, xilafət pənahı ġah Səfi Bahadur xanın
hökmranhğı zamanı günahları bağıĢlanmıĢ, xəlifələrin pənahı mərhəmətli A llahın
rəhmət inə çat mıĢ mərhu mlar Xəlifə Əli ibn Xəlifə Qoç Əli və Məhəmməd Mö min
ibn Xəlifə Əli üçün min əlli birinci (1051 [1641 -42]) ildə qadınların seçilmiĢi Bikə
xanın səyi ilə müvəffəq olun muĢdur".
Xəlifəlik irsi id i. Bu fıkri qeyd olunan kitabə və Ramana məscidin in kitabəsi
təsdiq edir. Kitabədə Xəlifə Əlinin babası ġey x Kamal kimi qeyd olunmuĢdur: "Bu
türbənin tikilməsin i Hüseyni Səfəvi ġah Abbas Bahadur xan ın oğlu (nəvəsi)
əzəmətli xaqan, Ģah Səfiəddinin - Allah onun hökmranlığını əbədiləĢdirsin hakimiyyəti zamanı, Xəlifə ġey x Kamalın oğlu Qoca Əlinin - Allah onların
günahlarından keçsin - oğlu və Əli övladlarının qapısının köpəyi Xəlifə Əli min
qırx alt ıncı il tarixdə (1046/1636-37) əmr et miĢdir". ġey x Kamal Səfəvilərin
Ərdəbil məqbərəsində də iĢləmiĢdir.
Türbə ətrafındakı ço x nəfıs iĢlən miĢ, XVII əsr bakıh bədii daĢyonma ustası
və mah ir xəttat, nəqqaĢ Seyid Taha məktəbinə aid əsərlər - sənduqə, baĢdaĢı formalı
XVII əsr məzarüstü abidələrin kitabələrində də "Nadi Əliyyən" (Əlini çağır) duası
yazılmıĢdır. Abidələr Xacə Məhəmməd ibn Həsənə (vəf. 1041 [1631-32), Mövlana
Xacə Əlaəddinə (vəf. 1034 [1625]), Mövlana Məhəmmədə (vəf. 1051 [1641-42],
Məhəmməd Zaman ibn Molla Söhraba (XVII əsr), Məhəmməd Mö minə (vəf. 1046
[1636-37]) aiddir. Bunlar "Mövlana", "Xacə", "Molla" kimi tanınmıĢ mötəbər
Ģəxsiyyətlər, alimlər o lmuĢ və qeyd edilən cəmiyyətdə fəaliyyət göstərmiĢlər.
ġah Təhmasibin vaxtında da Ģiəliy in təbliğinə ço x fıkir verilmiĢdir. ġah
Təhmasib Qusar rayonunun Həzrə kəndində ulu babası ġeyx Cüneydin məzarı
üzərində böyük məscid-türbə binası tikdirmiĢdir. Yedd i sətirdən ibarət, ərəb dilində
nəsx xətti ilə böyük daĢ lövhəyə həkk olunmuĢ kitabə türbənin qərb qapısı
üzərindədir: " Bu mübarək və Ģərəfli imarətin, yüksək sultan, kəramətli və ədalətli
xaqan, fars və ərəb hökmdarlarının ağası - Allah onun kölgəsini yerlərdən əskik
eləməsin - qurunun və suyun qəhrəmanı, dini, dünyanı, xilafət i və səltənəti
əzizləyən Mustafaya (Məhəmməd peyğəmbərə) mənsub olan Ģəriət qaydalarını
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yayan, Murtəzəvi təriqətinin (Ģiəliy in) əsasını qoyan, minnət və ehsan edən , Allah
tərəfindən ĢərəfləndirilmiĢ, ehtiyacsız Allaha təvəkkü l edən, Sultan oğlu Sultan
Əbülmü zəffər ġah Təhmasib əl-Hüseyni Bahadur xanın - Allah onun hökmranlığını
və sultanlığını daimi etsin və hər iki dünyanı onun yaxĢı iĢləri və ehsanı ilə
feyzləndirsin, ö z qəlb ini, biliy ini A llaha və bəĢər aləminə həsr etmək qüdrətliyi ilə
həzrətlərindən seçsin - hökmranlığı zamanında səadət və əzizlik sahiblərinin ən
fəxrlisi, vahid Allah ın rəhmət inə qovuĢmuĢ Xacə Fəxrəddin Əh məd Fərahanin in yüksək Allah onun Ģükürlərin i, səylərin i və yaxĢı iĢlərin i qəbul etsin - oğlu,
qəbilələrin pənahgahı olan böyük vəzir həzrət ləri, A llah rəh mətinə get miĢ
Ziyaəddin Nizamü lmülk oğlu və yüksək vəzirlərin vəziri, hökmdar və valilərin
bəyənilmiĢi, xalqın bütün üzvlərin in tədbirçisi, xalq ın yaxĢı iĢlərinə zəmin olan,
əmmamə sahiblərinin xid mət karı, kəramət sahiblərin in itaət olunmuĢu, yaxĢı iĢlər
binalarının banisi... Ağa Məhəmməd, kəramət sahiblərin in sultanı, yetkin və
bəyənilmiĢlərin rəhbəri, ariflərin rəisi, düz yolla gedənlərin y olgöstərəni, təriqət
məsləkində vahid yol seçmiĢ, həqiqət məmləkət lərinin sahibi, öz razılıqları ilə eyni
məslək istəyənlərin müridi, kainatın sahibi, ö z fazilliy i (biliy i) ilə dövlətli olan
Sultan ġeyx Cüneyd Səfəvinin - Allah onun qəbrinə nur saçsın və Ģ əhid olduğu yeri
haqq eləsin - qəbri üzərində doqquz yüz əlli birinci ilin axırında tikilməsinə
müvəffəq olmuĢdur" (hicri 951 [1544-45].
ġey x Heydərin iki otaqdan ibarət türbəsinin qalıqları, bütöv sal daĢ üzərində
3 sətirdən ibarət farsca yazılmıĢ kitabə 1981-ci ildə ġabran dağlarında (indiki
AbĢeron bölgəsinin Tıxlı kəndindən bir qədər Ģimal-Ģərq istiqamət ində olan yerdə)
tapılmıĢdır. Kitabədə iki tarix vardır: hicri 1031 (1621-22) və hicri 1049 (l639-40)cu il Bu illər türbənin bərpa olunduğu tarixi göstərir. Türbənin binası isə I ġah
Ġsmayılın dövründə tikilmiĢdir.
Kitabələrin verd iyi məlu mata görə, XVI-XVII əsrlərdə Bakıda və AbĢeronda
xeyli tikinti iĢləri aparılmıĢdır. Bu zaman cümə məscidləri, mədrəsə -məktəblər,
karvansaralar, ovdanlar, hamamlar və mülki-ictimai təyinatlı binalar, hərbi
istehkamlar təmir o lunur, inĢa edilirdi. Bakının qala divarları I ġah Abbasın
dövründə təmir olun muĢdu. Ərəbcə kitabədə deyilir: " Bu alın maz qala və möhkəm
təsirli qala hasarının, ən böyük sultan, əzəmət li xaqan, xalq la rın baĢının sahibi,
mərhəmətli Allahdan kömək almıĢ Səfəvi əl-Hüseyni, Bahadur xan ġah Abbasın Allah onun dövlətini əbədiləĢdirsin hakimiyyəti dövründə bina olunmasına misilsiz
dövlətin dayağı Zülfüqar xan min on yeddinci ildə (1017[1608-1609]) əmr
etmiĢdir". Kitabədə adı çəkilən Zülfüqar xanı ġah Abbas hələ ġamaxı və Bakı
qalaları alın mazdan əvvəl ġirvan əmir ü l-ü mərası təyin et miĢdi. Zülfüqar xan da
Ģahın etimadını doğrult maqdan ötrü qalaları almıĢ və Bakı qala hasarında əsaslı
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tikinti iĢləri görmüĢ, əlavə yeraltı tunellər vasitəsilə müdafiə sistemin i daha da
möhkəmləndirmiĢdi. Zü lfüqar xan bacarıqlı, ig id hərbi sərkərdə və müdrik dip lo mat
idi. Onun bu keyfıyyətləri ġah Abbasa çox uğurlar gətirsə də, Zülfüqar xan ın nüfuz
və bacarığından ehtiyat edən Ģah onu qətlə yetirdi.
Bu dövrdə Ordubadda, Naxçıvanda, Bakıda, ġamaxıda, Dərbənddə cümə
məscidlərinin, mədrəsələrin, bir sıra məktəb-məscid binaların ın inĢa olunması,
əvvəlki dövrlərdə tikilmiĢ binaların bərpasının geniĢləndirilməsi haqqında məlu mat
verən kitabələr A zərbaycanda maarif sisteminin kamilliyini göstərir. Mü xtəlif bədii
tərtibata malik olan daĢ plastikası nümunələri A zərbaycan ərazisində bir sıra bədii
daĢyonma, xəttatlıq, nəqqaĢlıq məktəblərinin mövcud olduğunu sübut edir.
Kitabələrə əsasən mərkə zi Ģəhərlərdə yaranmıĢ məktəblərin təsir dairəsin i, onların
fəaliyyətinin xronoloji çərçivəsini, bu məktəblərin əsasını qoymuĢ mahir xəttat və
nəqqaĢların adların ı aĢkar et mək mü mkün olmuĢdur.
Zəngəzur bölgəsinin Urud kəndində mövcud olan orta əsr qəbiristanlığındakı
qoç fiqurlu, sənduqə formalı xat irə ab idələrindən birinin (1581) ü zərində xəttat
Vəlinin adı həkk edilmiĢdir. Urud abidələrinin xronoloji əhatə dairəsi 1478 -1611-ci
illərlə müəyyən olun muĢdur.
Bakıda 30 ildən artıq fəaliyyət göstərmiĢ xəttat, nəqqaĢ və həkkaklardan
Bakılı Əmirin oğlu ustad Tahanın və Nəzirinin adları bir sıra ab idələrdə qalmıĢdır.
Seyid Taha və Nəziri I ġah Abbasın Bakıdakı Cü mə məscidində qalmıĢ
(1024[1615]-cü il tarixli) kitabənin daĢ nüsxəsini hazırlamıĢlar. Böyük bi r mətn
əhəngdaĢı üzərinə elə ustalıqla yazılmıĢdır ki, ilk baxıĢda onu Ģəbəkə kimi qəbul
etmək olar. Xırda xət lə, ço x sıx Ģəkildə üstüstə, fars dilində yazılmıĢ kitabənin,
böyük bir mət -nin daĢ üzərində cəmi 7 sətirdə yerləĢdirilməsi xəttat və həkkakların
ustalığın ı göstərir.
Seyid-Tahanın adı Bu zovna qəsəbəsindəki köhnə qəbiristanlıqda, XVII əsrə
aid sənduqə və baĢdaĢı formalı abidələr üzərində də həkk olun muĢdur. Abidələrə
mü xtəlif xət li, irili-xırdalı kitabələrdən baĢqa sxematik, p rizmatik stalaktit lərdən
ibarət kiçik memarlıq ünsürləri əlavə edilmiĢdir.
ġirvan-AbĢeron bədii daĢyonma məktəbinin abidələrinə AbĢeronda,
ġamaxıda, Mərəzədə,
Ġs mayıllıda,
Qəbələdə,
Xaldanda, Sabirabadda,
Qazıməmməddə (Hacıqabulda. - məsul red.), Salyanda, Dəvəçidə, Qubada,
Xudatda, Xaçmazda, Qusarda, Dərbənddə və digər ərazilərdə rast gəlmək o lar. Bu
məktəbin təsir dairəsi Kür Çay ından aĢağı, Xəzər dənizinin sahili boyuna (Masallı,
Lənkəran və Astara bölgələrinə) qədər gəlib çıxmıĢdı. ġirvan -AbĢeron məktəbin in
baĢlıca mərkəzləri ġamaxı, Bakı və Dərbənd Ģəhərləri olmuĢdur. ġimali Azərbaycan
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ərazisində ġirvan-AbĢeron məktəbi ilə yanaĢı, bir sıra yerli məktəblər də fəaliyyət
göstərmiĢdir.
Sənətkarlıq baxımından Yaxın ġərqdə Ģöhrət tapmıĢ Təbriz xəttatlıq
məktəbinin abidələri də zəngindir. Təbriz məktəbinin təsir dairəsi Naxçıvan,
Ordubad, Füzuli, Astara və Lənkəran bölgələrinə qədər gəlib çıxmıĢdı. Həmin
ərazidə bu məktəbin ciizi miqdarda abidələri qalmıĢdır. Abidələr üzərində bir neçə
Təbriz və Qəzvin xəttatının, həkkakın ın adları hifz olun muĢdur. Təbriz və Naxçıvan
ustaların ın mərmər lövhələrə həkk edilmiĢ inĢaat kitabələri də mövcuddur.
Ordubad bölgəsinin Biləv kəndindəki orta əsr qəbiristanlığında XV-XVII
əsrlərə aid 9 qoç fiqurlu abidə qalmıĢdır. Bunlardan b irinin ü zərində heykəltəraĢ
Abidin adı həkk o lunmuĢdur.
Ġncəsənət və memarlı q. Hər hansı bir mədəniyyət sistemin i rəssamlıq,
təsviri sənət olmadan təsəvvür etmək qeyri-mü mkündür. XVI əsrin Azərbaycan
miniatür rəssamlığı ço xəsrlik yarad ıcılıq ənənələrinə əsaslanırdı. Rəssamlığın ġərq
ölkələri üçün səciyyəvi olan bu tipinin təkamülü A zərbaycan mədəni müh iti ilə
məhdud-laĢ mırdı. Tariximizin Səfəvilər dövrünün miniatür sənəti "islamın
incəsənətə, xüsusilə rəssamlığa mənfi, qadağanedici münasibət bəsləməsi"
haqqındakı qeyri-obyektiv fikri təkzib edir. Hər bir din kimi islam da incəsənətsiz
keçinə bilməz, insanın estetik tələbatlarına müraciət etməyə bilməz, ictimai varlığ ın
kamilliyə, aliliyə, gözəlliyə doğru meylin in qarĢısını ala b ilməzdi. Mühü m bir
cəhəti də qeyd etmək zəruridir ki, bir ço x ġərq xalqları kimi Azərbaycan xalqı da
"müsəlman mədəniyyəti" sisteminə islamaqədərki maddi-mənəvi dəyərləri ilə daxil
olmuĢdur və bu dəyərlər incəsənətdə, xüsusilə təsviri sənətdə əsrlər boyu
zənginləĢ miĢdir.
Hələ qədim M isirdə geniĢ yayılmıĢ, həcmin in kiçikliy i və bədii üsullarının
xüsusi incəliyi ilə səciyyəvi olan, əsasən, əlyazma kitablarının bəzədilməsi ilə
fərqlənən bir sənət növü kimi miniatür rəssamlığ ı Azərbaycanda XIII əsrdən
etibarən yeni, zəngin in kiĢaf zəmini tap mıĢdı. Azərbaycan məh z bu zamandan
baĢlayaraq ġərqin mühüm miniatür mərkəzlərindən birinə çevrilməyə baĢladı. XV
əsr-dən etibarən miniatür əsərlərində dünyevi süjetlər baĢlıca yer tutmağa baĢladı.
Təsadüfi deyildir ki, Orta ġərq miniatür sənətinin ilk nü munələri A zərbaycanda
(Təbriz və Marağa Ģəhərlərində) yaranmıĢdır. ġirvanda (ġamaxı və Bakı
Ģəhərlərində) da güclü miniatür məktəbləri vardı.
XVI əsrdə özünün ali inkiĢaf mərhələsinə çatmıĢ Təbriz miniatür məktəbinin
meydana gelməsi, təĢəkkülü və təkamü lü mənbələri mü xtəlif olmu Ģdur. Təbriz
miniatür məktəbi monqolların gəliĢi ilə uyğur rəssamların ın gətirdikləri ġərqi
Türküstan-Çin-Uyğur rəssamlığın ın, Bağdad məktəbi vasitəsilə əxz o lunmuĢ Ərəb-
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boyakarlığ ı ənənələrinin və yerli təsviri sənət dəyərlərin in sintezi kimi meydana
çıxmıĢdı. Artıq XV əsrdə Təbriz rəssamlıq mərkəzi Yaxın və Orta ġərq
hökmdarların ın diqqətini cəlb et miĢdi. A zərbaycanın bir ço x mahir rəssamları, kitab
sənəti ustaları Tey murilər dövlətinin (1370-1507) paytaxtına çevrilmiĢ Herata dəvət
olunmuĢdular. Heratda miniatür məktəbi 1410-cu ildə saray kitab xanasının təĢkili
ilə əlaqədar olaraq yaranmıĢdı. Saray kitab xanasında məsul vəzifə daĢıyan Cəfər
Təbrizinin, Pir Sey id Əh mədin, Xacə Əli Musəvvirin, Qəvaməddin in, Qiyasəddinin
Herat miniatür məktəbinin inkiĢafında mühüm rolu olmuĢdur. ġeybani xan Heratı
ələ keçirənədək (1507-ci ildə) bu miniatür mərkəzi Təbriz, Bağdad və ġiraz
rəssamlıq məktəblərinin güclü təsiri altında inkiĢaf et miĢdir. XVI əsrin əvvəlindən
etibarən bölgədə miniatür sənətinin əsas mərkəzi Təbriz Ģəhəri oldu. Ġlk Səfəvi
hökmdarı I Ġs mayıl mahir Bağdad, Herat, ġiraz, Ġsfahan miniatürçülərinin Təbrizə
cəlb olun masının, onlar üçün əlveriĢli həyat, yaradıcılıq Ģəraiti yaradılmasının əsas
təĢəbbüskarı idi. Mü xtəlif miniatür məktəblərinə mənsub olan ustala rın birgə
çalıĢ ması qarĢılıq lı təsir prosesinin güclənməsinə, Təbriz miniatür məktəbin in
zənginləĢ məsinə xid mət edirdi.
Təbriz miniatür məktəbin in ən yüksək in kiĢaf mərhələsi 1530-1550-ci illərə
təsadüf etmiĢdir. Bu rəssamlıq mərkəzinin böyük uğurlar qazan masında
Kəmaləddin Behzadın (1450-1536) mühüm ro lu olmuĢdur. I Ġsmayılın 1522-ci il 26
aprel tarixli fərmanı ilə Herat min iatür məktəbinin görkəmli nümayəndəsi olan
Behzad Təbriz rəssamlıq mərkəzinin güclü təsiri altında formalaĢmıĢ Təbriz saray
kitab xanasma rəis təyin edilmiĢdi. XVI əsrdə Təbriz min iatür məktəbində və digər
təsviri sənət mərkəzlərində çalıĢan Azərbaycan rəssamları arasında Sadiq bəy
ƏfĢar, Sey id Əli Təbrizi, Müzəffər Əli, Mir Müsəvvir, Sultan Məhəmməd (14701555), Vəhya ġirvani, Ağa Mirək, NəqqaĢ Mani, Heydər Əli, Məhəmməd Qasım
ġadiyahi, Nəbati Təbrizi xüsusilə məĢhur olmuĢlar. Ümu miyyətlə, Yaxın və Orta
ġərq min iatür sənəti tarixində XVI əsr çiçəklən mə dövrü kimi diqqəti cəlb edir.
Təsviri sənətin əski regional məktəbləri inkiĢaf edir, yeniləri yaranırdı. Ġranda,
Azərbaycanda, Türkiyədə, Orta Asiya və Hindistanda rəssamlığın daha çox öz
soyköklərinə istinadlanan mərkəzləri təĢəkkü l tapırdı. QarĢılıqlı təsir prosesi isə
Yaxın və Orta ġərqdə rəssamlığ ın təkamü lündə vahidliyə xid mət edirdi. Bu
prosesdə Təbriz min iatür məktəbinin aparıcı mövqeyi və rolu vard ı.
Azərbaycan miniatürlərinin tarixi dövrlərinin əhatə dairəsi ço x geniĢdir (e.ə.
IV əsrdən eramızın XVI əsrin in sonunadək). Bu min iatürlər regionda yaĢayan
xalq ların (xüsusilə Azərbaycan və Ġran) qədim tarixini "dirçəlt mək" baxımından
diqqəti cəlb cdir. Azərbaycan miniatürünün ən səciyyəvi əlaməti Heydəri tacın ın
təsvirid ir (E.Aslanov). Heydəri tacının miniatür sənətində əks olunması Azərbaycan
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miniatür ocağın ı ġərqin digər min iatür məktəblərindən ayırmaq iĢin i xey li
asanlaĢdırmıĢdır. Qətiyyətlə demək o lar ki, XVI əsrə aid elə bir Azərbaycan
miniatürü yo xdur ki, orada q ızılbaĢ papağı təsvirlənməsin.
XVI əsr Azərbaycan (xüsusilə Təbriz) min iatür məktəbin in incəsənəti yeni
bədii ifadə vasitələrin in axtarıĢları ilə əlamətdar o lmuĢdur. Təbriz rəssamları doğ ma
bədii ənənələri davam etdirir, digər məktəblərin mühüm uğurların ın sintezinə nail
olur və nəticədə böyük məharət ləri sayəsində özünəməxsus ifadə üslublarını kəĢf
edirdilər. XVI əsrin əvvəllərində qərarlaĢmıĢ yeni üslubun fərqləndirici cəhətləri
Arifin 1524-1525-ci illərdə tərtib etdiyi " Quy və çövkan" əsəri (Sankt -Peterburqda
mühafizə olunur), 1524-cü ildə hazırlan mıĢ Firdövsi "ġahnamə"si (Sankt-Peterburq
ġərqĢünaslıq Ġnstitutundadır), XV əsrin əvvəllərində tərtib edilmiĢ Nizami "Xəmsə"
si (Ġstanbulda, Topqapı mu zeyindədir), 1528-1529-cu illərdə hazırlan mıĢ "Cami əttəvarix" (Sankt-Peterburqdadır) əlyazma nüsxələrində parlaq ifadə olun muĢdur.
Ustalığın təkmilləĢdirilməsi, intensiv inkiĢafı nəticəsində min iatür rəssamlığ m
Təbriz məktəbi XVI əsrin ortalarına doğru öz inkiĢafinın ali mərhələsinə, ən yüksək
çiçəklən mə dövrünə yetiĢmiĢdi. Azərbaycan miniatürlərinin baĢlıca mövzu və ilham
mənbəyi klassik ġərq poeziyası id i. ġərq xalq larının min iatür s ənəti klassik ġərq
poeziyası ilə əlaqədə olmuĢ, onun təsiri nəticəsində inkiĢaf et miĢdir. Mübahisəsiz
demək mü mkündür ki, antik mifo logiya qədim yunan sənəti üçün olduğu kimi,
klassik ġərq poeziyası da müsəlman ġərq i miniatür sənəti üçün tükənməz mənbə
olmuĢdur. Miniatür rəssamlığ ı heç zaman XVI əsrdəki kimi poeziya ilə bağlı
olmamıĢdır. Demək o lar ki, ġərq poeziyasının bütün klassiklərinin (Firdövsi,
Nizami, Sədi ġirazi, Hafiz, Cami, Nəvai, Xosrov Dəhləvi və baĢqaları) əsərlərinə
miniatürlər çəkilird i. Lakin Firdövsinin "ġahnamə"si və Nizaminin "Xəmsə"si XVI
əsrdə rəssamların ilham mənbəyi olmuĢdur. Mü xtəlif məktəblərin məĢhur
miniatürçüləri bu iki əsərə gözəl rəsmlər çəkməklə sanki yarıĢırdılar. Bu min iatürlər
arasında ən nadiri Firdovsinin 1527-1537-ci illərdə tərtib edilmiĢ "ġahnamə"
əlyazmasındadır (London nüsxəsi). Hər iki incəsənət əsəri Sultan Məhəmmədin və
onun məktəbinə mənsub olan rəssamların, xəttatların yaradıcılığ ının parlaq
nəticəsidir.
XVI əsrin 30-40-cı illərinin min iatürlərində təbiət təsvirlərinə böyük diqqət
yetirilmiĢdir. Min iatürçü rəssamlar bu dövrədək təbiətə belə yaxm olmamıĢ, təbiət
təsvirinə bu qədər yer ay ırmamıĢlar.
XVI əsr Təbriz miniatürünün səciyyəvi cəhətlərindən biri onun gerçəkliklə
əlaqəsinin güclənməsi, məzmun və möv zunun g eniĢlənməsi olmuĢdur. Ənənəvi
ədəbi mövzularla, saray həyatından epizodlarla yanaĢı, rəssamlar müasiri o lduqları
dövrün gerçəkliklərinə də (məiĢət səhnələri, əmək prosesləri, Ģəhər həyatı,
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köçərilərin güzəram, kəndli, çoban, dərviĢ təsvirləri, təbiət motiv ləri və portretlər)
möv zu mənbəyi kimi yanaĢırdılar. Hətta ən qədim tarixi dövr hadisələrinin təsvirini
verərkən rəssamlar obrazları onlar üçün müasir olan geyimlərdə, konkret həyat
Ģəraitində təqdim et miĢlər. Bütün bunlar min iatürlərə realist ifadəlilik cəhətləri bəxĢ
edir.
Bədii baxımdan nadir əsər hesab edilən "ġahnamə"nin b ir əlyazma nüs xəsi I
ġah Təhmasib üçün xüsusi olaraq hazırlan mıĢdı. Aydındır ki, bu təmtəraqlı
əlyazman ın bədii tərtibatı iĢində Ģah kitab xanasının aparıcı və mah ir rəssamları
iĢtirak et miĢlər. Əlyazmada olan 258 min iatür rəsmi növü, üslubu və yaradıcılıq
dəst-xəttinin mü xtəlifliy i ilə bir-b irindən fərqlənir. Bədii baxımdan daha orijinal və
qiymət li miniatürlər Sultan Məhəmməd, Ağa Mirək, Dost Məhəmməd, M ir
Müsəvvir, Mirzə Əli və M ir Seyid Əli tərəfindən çəkilmiĢdir.
Nizamin in 1539-1543-cü illərdə hazırlan mıĢ "Xəmsə" əlyazması
Azərbaycan min iatürçüləri üçün əsil məktəbdir. Xüsusi olaraq I ġah Təh masib üçün
tərtib edilmiĢ və yüksək zövqlə hazırlan mıĢ bu zərif, zəngin nüsxə ġərqdə kitab
sənətinin Ģah əsəri adlandırılır. Ġllüstrasiyalar isə ġərq min iarür sənətinin kamil,
misilsiz nümunələrindən hesab edilir. Nüs xə iriölçülü 14 miniatürdən ibarətdir
Həmin dəbdəbəli əlyazma ü mu miyyətlə mövcud olan əlyazma nüsxələrindən ən
gözəlidir. Əlyazman ın ən yaxĢı miniatürləri Su ltan Məhəmmədə məxsusdur.
Qüdrətli sənətkar öncə Ġsmayılın saray kitab xanasında iĢləmiĢ, sonralar isə bu sənət
və elm mərkəzin in rəhbəri olmuĢdur. Onun yaradıcılığı XVI əsrdə Təbriz
məktəbinin bütün səciyyəvi cəhətlərini daha parlaq əks etdirir və ġərq min iatür
sənətinin yüksək nailiyyətlərini ü mu miləĢdirir. M iniatür rəssamlığ ının inkiĢafında
tam b ir mərhələ onun adı və yarad ıcılığı ilə bağlıdır. O, miniatür sənətində yeni
istiqamət in banisi və rəhbəri, bir ço x tanın mıĢ rəssamların müəllimi olmuĢdur.
Sultan Məhəmməd iki oğluna (Mirzə Əliyə və Məhəmməd iyə), qohumu Mir
Zeynalabdinə rəssamlığ ın sirlərini öyrət miĢ, əlyazmaların təsvirlən məsi iĢlərinə
baĢçılıq et miĢdir. Tarixçi Ġsgəndər bəy MünĢi Sultan Məhəmmədi Ģöhrət və
qabiliyyətinə görə Kəmaləddin Beh zadla bir səviyyədə qoymuĢdur.
Təəssüf ki, XVI əsrin 30-40-cı illərində və əsrin ikinci yarısında
yaradıcılıq la məĢğul olan min iatürçü rəssamların hamısının adı məlu m deyild ir.
Adları bizim üçün naməlu m qalmıĢ bu rəssamların çəkdikləri min iatürlər isə elmi
ədəbiyyatda "Sultan Məhəmməd məktəbinin əsərləri" kimi qeyd edilir. Bu cür
nümunələr arasında Əbdürrəh man Caminin "Pənc gənc", Sədi ġirazin in "Bustan" və
"Gülustan", Hilalin in "ġah və DərviĢ" əsərlərin in əlyazma nüsxələrinə çəkilmiĢ
miniatürlər diqqəti xüsusilə cəlb edir.
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Qeyd edilməlidir ki, A zərbaycan min iatür məktəbi ö zünün çiçəklən mə
dövründə müsəlman ġərqin in bədii mədəniyyətinin inkiĢafı prosesində aparıcı
mövqedə olmuĢdur. Habelə Təbriz min iatürünün obrazlı quruluĢu təqribən 100 il
ərzində divar rəssamlığı, süjetli xalçalar, mü xtəlif ö lçülü bədii parçalar, kaĢıkarlıq,
metalın bədii emalı sahələrinin bədii forma və təsvir üsulları üçün müəyyənedici
amil idi. Təbriz miniatür məktəbin in təsiri regional səciyyə daĢıyırdı. Bu məktəbin
təsiri ilə XVI əsrin birinci yarısında ġiraz məktəbi, əsrin son rübündə Qəzvin
məktəbi təĢəkkül tapdı və inkiĢaf etdi. Həmin təsir altında XVI əsrin 70 -ci illərində
MəĢəd miniatür məktəbi yarandı, əsrin sonlarında Ġsfahan Səfəvilər dövlətin in
paytaxtına çevriləndən sonra burada da min iatür məktəbi meydana gəldi. Mahir
rəssamların əksəriyyəti Ġsfahana cəlb olundu.
XVI əsrdə Təbriz məktəbinin təsiri ilə kitab sənəti və min iatür rəssamlığ ı
ġirvanda da inkiĢaf etmiĢdi. Sədi ġirazinin "Bustan" əsərinin 1539-cu ildə tərtib
edilmiĢ əlyazmasındakı miniatürlər (Ġstanbulda, Topqapı muzey indədir),
Müzəffərəli ġirvaninin və Bbdüllət if ġirvaninin yaradıcılığı bunu sübut edir.
Təbriz min iatür məktəbinin bədii potensialının dağılmasında və
tənəzzülündə Os manlı iĢğallarının da güclü təsiri o lmuĢdur. XVI əsrin sonlarında
Təbriz 17 ilə yaxın bir müddətdə Osmanlı hakimiyyeti alt ında qaldığı zaman
rəssamların əksəriyyəti Ġstanbula aparılmıĢdı. Həmin dövrdə Osmanlı sultanının
sarayında 30 nəfərdən artıq Təbriz rəssamı çalıĢırdı. On lar XVI əsr miniatürünün
inkiĢafına nəzərəçarpacaq təsir göstərirdilər. Bu sahədə tanınmıĢ Təbriz rəssamları
ġahqulu və Vəlican ço x iĢ görmüĢlər.
Hindistan min iatür məktəbinin fo rmalaĢmasında Mir Seyidəli mühü m ro l
oynamıĢdır. O, Sultan Məhəmməd məktəbinə mənsub olan mahir miniatürçü idi.
Mir Seyidəli 1549-1570-ci illərdə Moğol hökmdarları Hu mayunun və Əkbərin
saray emalat xanasında 40-dan artıq rəssamın fəaliyyətinə rəhbərlik et miĢdir. Onun
Ģəxsi iĢtirakı və baĢçılığı ilə " Əmir Həmzə dastanı"nın 12 cildli k əlyazmasının 4
cild ində 1700 miniatür təsvirlən miĢ, XVI əsr Moğol miniatür məktəbinin nadir
inciləri hesab edilən min iatürlər təsvir olun muĢdur. Moğol hökmdarı Əkbərin saray
kitab xanasında 145 min iatürçü rəssam iĢləyirdi. "Əmir Həmzə dastanı"nın bədii
tərtibat iĢinə 50 rəssam cəlb ed ilmiĢdi.
Azərbaycan rəssamlarmın Ġran miniatür məktəbləri ilə yaradıcılıq əlaqələri
daha sıx və çoxcəhətli id i. Hələ XVI əsrin birinci yarısında Təbriz məktəbin in ġiraz
miniatür məktəbinə təsiri güclü Ģəkildə hiss olunurdu. Qəzvin miniatürünün təsiri
isə daha qabarıq idi. 1555-ci ildə Səfəv ilər dövlətinin paytaxtı Qəzvinə köçürüldü
və Təbriz miniatür məktəbinin bir ço x ustaları yeni paytaxtda öz yaradıcılıq iĢlərini
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davam etdirdilər. Qəzvin miniatüründə yeni üslubun qərarlaĢmas ı XVI əsrin 70-ci
illərində baĢ verdi.
XVII əsr Azərbaycanda min iatür sənətinin in kiĢafı üçün əlveriĢli olmayan
Ģəraitlə səciyyəvidir. Bu zamandan etibarən yerli sənət məktəblərinin fəaliyyətində
durğunluq əlamət ləri aĢkara ço xlu qüdrətli Təbriz məktəbin in dəyərli bədii
uzunmüddətli unudulma prosesi baĢlandı (XVIII əsrdə tamamilə tənəzzü la uğramıĢ
miniatür sənəti yalnız XIX əsrin ikinci yarısından sonra dirçəlməyə baĢ lamıĢdı).
Ölkə daxilində miniatür rəssamlığ ının təkamülünə əngəl törədən hərbi-siyasi,
ideoloji amillər XVI əsrdə də vardı. Məsələn, hakimiyyətinin ilk dövründə
rəssamlığa maraq göstərən I Təh masib 1557-ci ildə tövbə fərman ı verərək rəssamlıq
emalat xanalarını dağıtdırd ı. Fəaliyyətsiz qalmıĢ miniatürçülərin əksəriyyəti
Hindistana qaçmalı oldu. Lakin Səfəv i hökmdarın ın bu subyektiv tədbiri qədim,
zəngin ənənələri olan min iatür rəssamlığının Ġranda və Azərbaycanda inkiĢafın ın
qarĢısını ala b ilmədi, XVII əsrdə Azərbaycan rəssamların ın ço xusu Osmanlı,
Moğol, Orta Asiya, Ġran ərazilərində yaran mıĢ miniatür mərkəzlərində çalıĢırdı.
XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində miniatür sənətinin tərəqqisində təbrizli
Sadiq bəy ƏfĢarın (1533-1610) mühü m rolu olmuĢdur. O, yeni estetik prinsiplərin
və realist meyillərin ifadəçisi id i. Sadiq bəy ƏfĢarın yaradıcılığı və onun "Qanun
üs-süvar" əsəri Qəzvində miniatür sənətinin sonrakı in kiĢafına, Ġsfahan min iatür
məktəbinin yaran masına və formalaĢmasına böyük təsir göstərmiĢdir. XVI-XVII
əsrlər Azərbaycan sənətkarlığ ı tarixində ən zəngin dövrlərdən biri sa yılır. Bu zaman
Azərbaycanın Ģəhər və kəndlərində xeyli toxucu, zərgər, misgər, dulusçu çalıĢırdı.
Onların hazırlad ıqları sənət nümunələrinin Ģöhrəti ölkən in hüdudlarını aĢ mıĢdı.
ġəhər sənətkarları həm müstəqil surətdə, həm də feodallara, dövlətə məxsus olan
emalat xanalarda fəaliyyət göstərirdilər. Həmin dövrdə müstəqil çalıĢan
sənətkarların sayı və onların istehsal prosesində, ictimai həyatda rolu xeyli art mıĢdı.
Sənətkarlar həmkarlar təĢkilatlarında birləĢmiĢdilər və onlar vasitəsilə öz
mənafelərini müdafıə edir, ict imai hadisələrə müəyyən təsir göstərə bilirdilər.
Hazırda respublikamızda, eləcə də xaricdə XVI-XVII əsrlərdə A zərbaycan
sənətkarların ın hazırladıqları ço xlu sənət nümunəsi qalmaqdadır. Həmin sənət
nümunələri Azərbaycanda dekorativ-tətbiqi sənət növlərinin bu yüzilliklər ərzində
yüksək kamillik yolu keçdiyin i əyani surətdə təsdiq edir.
Bədii parça və tikmələr. Səfəvi sülaləsinin adı ilə bağlı olan bu dövrdə
Azərbaycanda, əsil mənada, bədii parça istehsalı sənayesi yaradılmıĢdı. Vaxt ilə
yüksək qiymət ləndirilən bu gözəl sənət nümunələrinə Venesiyada, Genuyada,
Hollandiyada, Fransada, Ġngiltərədə və Rusiyada böyük tələbat vardı. Qərbi Avropa
və rus tacirləri Azərbaycanda ipək parçaların hər pudunu 15-16 manata alır, həmin
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parçaları ölkə hüdudlarından kənarda ço x baha qiy mətə sataraq zənginləĢirdilər.
Məsələn, Azərbaycan ipəyinin bir pudu Moskva dövlətinin Yaroslavl Ģəhərində 5060 manata, Arxangelskdə isə 70 manata satılırd ı.
Rus alimi A.Svirin o dövr Azərbaycan parçalarının rus ornamentinə, d ivar
rəsminə, ikonasına və xüsusilə parçalarına böyük təsir göstərdiyini qeyd etmiĢdir.
XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan ipəyi Moskva dövləti ərazisində o qədər məĢhur idi
ki, qədim rus xalq mahnılarındakı "sənə ġamaxı ipəyindən köynək göndərərəm"
misralarında ö z ifadəsini tap mıĢdır.
Monqol hakimiyyəti dövründə (XIV əsrdə) istehsalatda geniĢ tətbiq olunmuĢ
qul əməyi XVI əsrdə aradan qalxmaqda id i. Lakin onun qalıqlarına az da olsa
təsadüf edilird i. 1531-ci ilə aid yazılı məxəzlərin birində saray təkəlduzçuluq
emalat xanalarında çalıĢ maq üçün Ģaha məxsus olan bir dəstə qulun Təbriz
təkəlduzçuluq emalat xanalarına sənət öyrənməyə verildiyin i o xuyuruq. BaĢqa bir
məxəzdə isə bu emalat xanalardakı iĢin ço x ağır olduğundan, əmək haqqının
azlığ ından geniĢ surətdə bəhs edilir.
XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanda olmuĢ əcnəbi səyyahlar (Korneli de
Bruyin, ġarden, Övliya Çələb i və b.) bu dövrün toxucu dəzgahları (cəhrə, iy və s.)
haqqında öz gündəliklərində maraqlı qeydlər etmiĢlər. Səyyahlar göstərirlər ki, bu
toxucu alət ləri nisbətən bəsit olsa da, "yerli sənətkarlar onlarla ço x çevik, cəld
iĢləyir və gözəl nailiyyətlər əldə edə bilirdilər". Bu zaman Azərbaycan parçaları
arasında önəmli yeri saray emalat xanalarında to xunan "ali" və "zərli" adlanan
parçalar tuturdu. Bu tip li parçalar q ızılı və gümüĢü saplarla to xunduğu üçün dünya
bazarlarında daha baha qiymətə satılır, ço x zaman isə qızıla bərabər tutulurdu (bu
cür parçaların tərkibin in 15 faizi xalis qızıl olurdu). Belə to xu ma parçaların
saplarını, adətən, toxucular deyil, zərgərlər hazırlay ırdılar.
Bu dövrdə istehsal olunmuĢ Azərbaycan parçaların ın bədii keyfiyyətlərinə
nəzər salsaq, onların bir ço x xüsusiyyətinə Ġran, Hindistan və türk parçalarında da
rast gəlirik. Bu, həm Azərbaycan ustalarının to xuculuq sənəti sahəsində ġərqdə
tutduğu nəzərəçarpacaq mövqedən, həm də onların bir ço x ö lkələrdə çalıĢ masından
irəli gəlirdi. Yazılı mənbələrdən məlu mdur ki, hələ 1514-cü ildə Osman lı türkləri
Təbrizi ələ keçirdikləri zaman I Sultan Səlimin göstəriĢi ilə xey li Təbriz toxucusu
toxuculuq sənayesi yaratmaq məqsədilə həmiĢəlik Ġstanbula aparılmıĢdı. Həmin
dövrdə görkəmli A zərbaycan bədii parça ustaları Hindistand a, Orta Asiyada və
bölgənin digər sənət mərkəzlərində çalıĢırdılar.
XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan parçaların ın belə geniĢ Ģöhrət qazanmasının
səbəbi yalnız onların texniki icrası, yaxud davamlı olmasında deyildi. Həmin
parçaların baĢlıca qiy mətli cəhəti ondan ibarət idi ki, onlar yüksək bədii xüsusiyyət
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daĢıyan naxıĢlarla to xunur və çox halda daha cəlbedici görünmək üçün həmin
naxıĢların arasında klassik ġərq Ģairlərin in (xüsusilə Nizami Gəncəvinin)
əsərlərindən alın mıĢ obrazlar təsvir edilirdi. Parçaya xas olan xüsusi Ģərti dekorativ
qaydalarda verilən həmin təsvirlərin əksəriyyəti Azərbaycanın Səfəvi dövründəki
miniatür sənətini xatırlad ır. Belə sənətkarlıq la hazırlan mıĢ parçaların meydana
gəlməsində Sultan Məhəmməd və Rza Abbasi kimi görkəmli rəssamların mühüm
rolu olmuĢdur.
Azərbaycan parçaları öz bədii tərt ibatına görə üç böyük qrupa bölünür: 1)
mü xtəlif din i sözlər və yaxud ġərq klassiklərinin rübailəri ilə bəzədilmiĢ parçalar;
2) ornamental parçalar; 3) süjetli parçalar. Yazılı parçaların meydana gələrə k
təĢəkkül tapmasında islam din inin həlled ici ro lu olmuĢdur. XV əsrdən etibarən
parça üzərində verilən yazılarda Qurandan əxz olun muĢ sözlər getdikcə əhəmiy yətini itirmiĢ, daha çox ġərq Ģairlərin in poeziya örnəkləri ilə əvəz olun mağa
baĢlamıĢdı. ġeirlər içərisində ən görkəmli yeri Hafızin, Səd inin və Nizamin in
əsərləri tuturdu. Azərbaycan ərazisində tapılmıĢ ən qədim yazılı parça nümunəsi
XVI əsrin əvvəllərinə aiddir. 1936-cı ildə Bakıdakı ġirvanĢahlar sarayı ərazisində
aparılmıĢ qazıntılar zamanı köhnə qəbirlərin birində kəfən əvəzinə istifadə olun muĢ
yazılı ipək parça tapılmıĢdır. Parçanın üzərindəki Ģeir fars dilindədir. Gü l-çiçək
rəsmləri ilə bəzədilmiĢ parçalar to xuculuq sənətimizdə mühüm yer tutur və çoxluq
təĢkil edir. Nəbati ornamentlə bəzədilmiĢ parçalardan bizə gəlib çat mıĢ ən orijinalı
XVI əsrə aid edilən parça tikəsidir. Bakıdakı ġirvanĢahlar sarayının ərazisində
tapılmıĢ bu ipək parça zərif naxıĢları ilə d iqqəti cəlb edir. YaĢıl rəngli bu ipək
parçanın ornamenti onun ümu mi fonu ilə gö zəl vəhdət yaratmıĢdır.
Azərbaycan parçaların ın ən qiymətli məziyyəti süjetli parçalarda əks
etdirilmiĢdir. Parçan ı insan, heyvan, quĢ təsvirləri ilə bəzəmək A zərbaycanda qədim
zaman lardan məlu m id i. Lakin XVI-XVII əsrlərdə bu cür təsvirlər ən yüksək
kamillik səviyyəsinə çatdı. Əvvəllər parçaların üzərindəki rəs mlər nisbətən bəsit və
sərt üslubda icra olunduğu halda, tariximizin Səfəvi dövrünə aid olan parçalarda biz
bunun əksini görürük. Bu dövrün parçalarındakı rəs mlər, adətən, lirik əhvaliruhiyyədə tərtib edilmiĢdir. Hətta müharibə və ov səhnələrini təsvir edən parçalar
da lirik üslubda olurdu.
Azərbaycan bədii parça sənətinin bənzərsiz cəhətlərindən biri süjetli
parçalarda qızılbaĢ papağının təsvirlənməsid ir. Səfəvi dövrünün baĢ geyimi XVI
əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq əsrin sonlarınadək bir neçə dəfə öz formasını
dəyiĢmiĢ, həmin əsrin 70-ci illərində isə dəbdən düĢmüĢdür.
XVI-XVII əsrlərdə bəzək və təsvirlər parça üzərində əsasən üç üsulla yerinə
yetirilirdi. Birinci üsulla istənilən bəzək və rəs mlər dəzgahda parça ilə birlikdə

296

toxunaraq onun ayrılmaz qismini təĢkil edird i. Ġkinci üsulda bəzəklər hazır parçanın
yerliy i ü zərinə tikmə vasitəsilə salınır, üçüncüdə isə qəliblərdə basma üsulunda
həkk olunurdu. XVI-XVII əsrlərdə geyimlər, habelə məiĢət əĢyalarından pərd ə,
örtük, süfrə, mütəkkə, at yəhəri və s. üzərinə salın mıĢ bəzəklər deko rativ sənətin ən
çox yayılmıĢ növü sayılan tikmə ilə icra olunurdu. Mənbələr təsdiq edir ki,
Səfəvilər dövründə Azərbaycanda əhali arasında ən çox tikmə üsulu, təkəlduz,
güləbətin, muncuqlu, qurama yayılmıĢ və inkiĢaf etmiĢdi. Bu dövrdə parça üzərinə
salınan tikmə üsullarından ən nəfisi, önəmlisi güləbətin idi. Bu tikmə əsasən ağır və
bahalı parçalar üzərində olurdu. Həddən artıq stilizə edilmiĢ gül-çiçək, yarpaq və
quĢ rəsmləri milli geyimlərin, ev əĢyalarındakı bəzəklərin əsasını təĢkil edirdi.
Həmin təsvirlər, adətən, içli olurdu. Üfüqi, Ģaquli istiqamətlərdə tikilən qızılı və
gümüĢü saplar stilizə olun muĢ təsvirlərin içini doldururdu. XVI -XVII əsrlərdə
güləbətin tikmələr xüsusilə Təbriz, ġamaxı və Naxçıvan Ģəhərlərində geniĢ
yayılmıĢdı. Təsadüfı deyildir ki, XVI əsrin sonlarında Təbriz sənətkarların ın
güləbətin tikmələrlə bəzədikləri, Osmanlı sultanı III Murada hədiyyə göndərilmiĢ
xalat indiyədək Ġstanbuldakı Topqapı sarayı muzey inin qiy mət li incilərindən sayılır.
Xalçaçılıq. A zərbaycan xalçaçılıq sənəti tarixində XVI-XVll əsrlər ən
zəngin dövrlərdəndir. Bu yüzillərdə Azərbaycanda olmuĢ əcnəbi səyyahlar ölkənin
bir ço x Ģəhərlərində daxili və xarici bazarlar üçün xalça to xunan xüsusi
karxanaların fəaliyyət göstərdiyini qeyd etmiĢlər. Mənbələrdən məlu m olu r ki, bu
zaman to xunuĢu bəzi nümunəvi xalçaların yaradılmasında yalnız to xucu deyil,
dövrün görkəmli rəssamları da iĢtirak et miĢlər. Məlu m olduğu kimi, xalça əsil
mənada to xucu əməyin in məhsuludur. O, əsrlər boyu xalçanın həm to xucusu, həm
də rəssamı o lmuĢdur. XVI-XVII əsrlərdə xüsusr sifariĢlə to xun muĢ bir çox
Azərbaycan xalçaları isə xalq yaradıcılığ ından daha çox peĢəkar saray incəsənəti
örnəklərin i xat ırladır.
XVI-XVII əsr Azərbaycan xalçalarında dövrün ən çox yayılmıĢ bəzək
ünsürlərindən olan nəbati ornamentlərə daha çox rast gəlirik. Xalça üzərində,
adətən, ahənglə qurulmuĢ nəbati oraamentlərdə budaqlar ana xətti, onların üzərində
yerləĢən gül-çiçək və yarpaqlar isə əlavə ünsürləri təĢkil edird i. Bu dövrün
ornamental xalçala arasında 1530-cu ildə Ərdəbildə ġey x Səfı məscidi üçün
toxun ma və hazırda Nyu-Yorkun Metropoliten muzeyində saxlanılan xalın 1539 -cu
ildə Təbrizdə yenə həmin məscid üçün toxun muĢ və Londonda Viktoriya və Albert
mu zeyindəki xalın ı və s. göstərmə o lar. "ġey x Səfı" adı ilə məĢhur olan axırıncı
xalını 1893-cü ild ingilislər alıb Londona göndərmiĢdilər. En i 5,34 metr, uzunluğu
10,51 metr (ü mu mi ölçüsü 56,12 kvadrat metr) olan bu xalı dünya muzeylərində
saxlan ılan nadir xalq sənəti nümunələrindəndi. "ġeyx Səfi" tipli ornamental xalılar
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əksər hallarda Təbriz və Ərdəbil Ģəhərlərində toxunurdu. ġirvan, Qarabağ, Gəncə,
Qazax xalçaları ornamentlərin in məzmunu etibarilə Təb riz və Ərdəbil xalçalarına
oxĢasa da, üslub xüsusiyyətlərinə görə onlardan fərqlən ir.
Tədqiqatçılar Təbrizdə və Ərdəbildə toxun muĢ xalıların rəsm və naxıĢlarının
digər yerlərdə to xunan xalçalara nisbətən daha çox real bəzək ünsürlərinə malik
olduğunu qeyd edirlər. Azərbaycan xal çaların ın araĢdırıcıları xalçalarımızdakı
bəzək mü xtəlifliy ini ilin sıxlığının ço x və ya az o lması, ilə izah edirlər. Həq iqətən
də ilin sıxlığ ı ço x olan xalçalarda daha real və zərif rəsmlərə, ilmə sıxılığı az
xalçalarda isə sxemat ik və nisbətən bəsit bəzəklərə rast gəlinin ir.
XVI-XVII əsrlərdə ölkədə yüksək səviyyəli ornamental xalçalarla yanaĢı,
bədii səciyyə daĢıyan süjetli xalçalar da toxunurdu. Bunlardan ovçuluqla bağlı
mü xtəlif ko mpozisiyalı xalçaları, məiĢət səhnələrini, klassik ġərq poemalarında əxz
olunmuĢ epizodları qeyd edə bilərik. A zərbaycanda bu dövrdə yüksək keyfıyyətli
xov lu xalçalarla yanaĢı, külli miqdarda xovsuz xalça məmu latı (palaz, cecim, kilim,
Ģəddə, vərni) də hazırlan ırd ı. Xovsuz xalça məmu latı istehsalı xüsusilə Qarabağda,
ġamaxıda, Qazaxda və Gəncədə çox Ģöhrət tapmıĢdı. Xovsuz xalçalar ü zərində,
adətən, rəngli zo laqlar, dördbucaq, paxlava, çarpazlan mıĢ qıvrım xətlər və s.
həndəsi fıqurlar olur. MənĢəcə əski zamanlara aid olan sxemat ik bəzəklər əslində
real varlıqda rast gəldiyimiz əĢyaların ifadə vasitəsidir. Xovsuz xalçalarda arabir
nisbətən real üslubda çəkilmiĢ insan və heyvan fiqurlarına da təsadüf edilir. Xalça
məmu latı bu zaman ərzində də Azərbaycan gerçəkliy inin tərkib hissəsi, beynəlxalq
ticarətdə baĢlıca alq ı-satqı obyektlərindən biri olmuĢdur.
Bədii metal. XVI-XVII əsrlərdə metaldan məiĢət avadanlığı, silah və bəzək
nümunələri hazırlamaq iĢi Təbriz, Ərdəbil, Naxçıvan, Gəncə, ġamaxı, Bakı
Ģəhərlərində xüsusilə inkiĢaf et miĢdi. Bu zaman Azərbaycan sənətkarların ın
hazırlad ığı silah (xəncər, qıhnc, qalxan) və zirehli geyimlər (dəbilqə, d irsəklik və s.)
xarici ö lkələrdə xüsusilə məĢhurlaĢmıĢdı. Oruc bəy Bayat öz kitabında Azərbaycan
silahlarının baĢqa ölkələrlə bərabər, Moskva dövləti ərazisində daha çox yaĢadığını
xüsusilə qeyd edir. Rus mənbələrindən birində Moskva knyazı Boris Qodunovun
ġamaxı sənətkarları tərəfındən hazırlan mıĢ 8 bəzəkli dəbilqəsi haqqında məlu mat
vardır. Azərbaycan silahlarının geniĢ Ģöhrət tapması təsadüfi hal olmay ıb, yerli
sənətkarların sənət axtarıĢların ın labüd nəticəsi idi. Məsələn, XV əsrdə geniĢ
yayılmıĢ düz və enli qılıncları yeni yüzillikdə ayparaya bənzər qızıl, gü müĢ və
qiymət li sümük dəstəkli qılınclar əvəz et miĢdi. AraĢdırmalar göstərir ki, bu dövrdə
yaranmıĢ metal məmu latı ü zərində yalnız sənətkarlar deyil, habelə za man ın
tanınmıĢ rəssamları da məĢğul olmuĢlar. Sultan Məhəmməd bu dövrün metal
məmu latın ın rəs m tərt ibatı ilə məĢğul olmuĢ ən görkəmli rəssamı idi. XVI əsrdə
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Nizami Gəncəvin in əsərlərindən alın mıĢ surətlərə metal məmulat ı üzərində xüsusilə
tez-tez rast gəlin ir.
Metal məmu latı ü zərində rəsm və naxıĢlardan baĢqa ərəb əlifbası ilə
yazılmıĢ sözlərə də təsadüf olunur. Həmin yazılar məmulat ın nə zaman, kimin
sifariĢi ilə, hansı usta tərəfındən hazırlandığ ını nəzərə çatdırır. Bəzi metal əĢyalar
üzərində Qurandan əxz olun muĢ parçalar, klassik ġərq Ģairlərinin Ģeirlərindən
müəyyən hissələr həkk edilird i. Ornament, mü xtəlif rəsm və yazılarla yanaĢı, bu
dövrün metal məmulat ı bəzəyində qiy mətli daĢlardan çox geniĢ surətdə istifadə
olunurdu. Qiy mət li daĢlar içərisində firu zə və yaqut xüsusilə geniĢ yayılmıĢdı.
Əski inamlara görə, fıru zə ondan istifadə edən Ģəxsi xəstəliklərdən, bədnəzərdən
qoruyur və evinə xoĢbəxt lik gətirir. Yaqut isə ehtirasın, qələbə hissinin rəmzi kimi
qiymət ləndirilir.
XVI-XVII əsrlərdə metaldan hazırlan mıĢ bədii sənət nümunələrin in
ayrılmaz bir qis min i də zinət əĢyaları təĢkil edir. Bunlar əsasən qızıl və gü müĢdən
hazırlan ır, qadın və kiĢi bəzəyi kimi istifadə edilirdi. Ümu miyyətlə, qiy mətli
metallardan düzəldilmiĢ bəzək əĢyaları gəzd irilməsi və geyil məsi baxımından 4
qismə bölünür: 1) boyun bəzəkləri; 2) qol və barmaq bəzəkləri; 3) baĢ bəzəkləri: 4)
libaslara bənd olunan bəzəklər. Bu dövrün Azərbaycan zərgərliyi barədə yazılı
mənbələrdə xeyli məlu mat olmasına baxmayaraq, faktik materialların (sənət
nümunələrinin) sayı ço x azdır.
DaĢ üzərində oymalar. Əvvəlki dövrlərə nisbətən daĢ üzərində oyulmuĢ
bəzək nü munələrinə biz daha çox məzarüstü daĢlarda rast gəlirik. Ümu miyyətlə,
Azərbaycan ərazisində bir neçə qrup məzar daĢına təsadüf olunur. Bunlardan
mü xtəlif fo rmalarda yonulmuĢ Ģaquli baĢdaĢıları (stellalan), üfüqi sənduqələri
(sarkofaqı), at və qoç fıqurlu heykəlləri göstərmək olar. Qeyd etdiyimiz məzar
daĢlan dəfn olunmuĢ Ģəxsin cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olaraq mü xtəlif
üslubda, forma və məzmunda bəzədilirdi. Təbiidir ki, sərvətli Ģəxslərin məzar daĢı
daha bəzəkli və zərif hazırlan ırd ı.
Ġqlimdən, istifadə olunan materialdan və ənənələrlə əlaqədar Azərbaycamn
mü xtəlif yerlərində məzar daĢları mü xtəlif forma və bəzəklərdə tərtib edilirdi.
Hazırda Azərbaycanda XVI-XVII əsrlərə aid olan ən zərif və orjinal üslubda
oyulmuĢ məzar daĢlarına AbĢeronda, ġamaxı, Bərdə, Laçın, Naxçıvan, Lerik,
Gəncə, Qəbələ ərazilərində təsadüf etmək mü mkündür. Bu məzar daĢlan üzərində
biz məharət lə oyulmuĢ həndəsi, nəbati ornamentlərlə yanaĢı, insan, heyvan, quĢ
fıqurlarına və hətta süjet xarakteri daĢıyan ko mpozisiyalara rast gəlirik. Bunlardan
yalnız bəzək kimi deyil, dəfn olun muĢ Ģəxsin cinsini, həyatını, peĢəsini əks etdirən
təsvir kimi də istifadə edilird i. Məsələn, əksər məzar daĢları ü zərində gəncliyi və
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Ģücaəti əks etdirən qılınc, qalxan, at, qoç, qartal; hörmətli və qoca bir Ģəxsin və ya
ruhaninin məzar daĢında isə təsbeh, rəhil, qadın məzar daĢı ü zərində iynə, sap,
qayçı, güzgü və s. təsvirlərə təsadüf olunur. Məzar daĢları üzərində bir çox rəmzi
mah iyyət daĢıyan rəsmlər də vardır. Ġslamın rəmzi olan Ay və ulduz təsvirləri,
GünəĢin rəmzi olan svastika və ya zo laqlı dairə, d igər rəs mlər bu qəbildəndir.
Məzarüstü daĢlarda vəfat etmiĢ Ģəxsin fəlsəfı məna daĢıyan kəlamları, görkəmli Ģair
və aĢıqların sətirləri, dua, Ģifahi ədəbiyyat nümunələri də həkk ed ilirdi. Ep itafıya
(mezar kitabəsi) Ģəklində geniĢ yayılmıĢ bu cür yazılar görkəmli Ģəxslərin
məzarüstü daĢlarında təkrar olunur.
XVI-XVII əsrlərdə yaradılmıĢ məzarüstü daĢların bəzəyin in əksəriyyətini
nəbati ornamentlər təĢkil edir. AraĢdırmalar təsdiq edir ki, nəbati ornament
motiv ləri və cürbəcür gözəl xət lə yazılmıĢ kitabələrlə bəzəd ilmiĢ ən nəfıs məzar
daĢları bu əsrlərdə ġirvan-AbĢeron ərazisində olmuĢdur. Asanlıqla oyulan, əsasən
əhəngdaĢından hazırlan mıĢ ġirvan-AbĢeron məzar daĢları ço x da böyük olmayan
sənduqə Ģəklindədir. Bu sənduqələrin əsas bəzək elementlərin i simmetrik
yerləĢdirilmiĢ nəbati motivlər, nəs x xətli kitabə, "səlcuq zənciri" adlanan həndəs i
ornament növü və bəzi məiĢət əĢyalarının (gülabdan, rəh il və s.) təsviri təĢkil ed ir.
Ko mpozisiya baxımından nəbati motivlər, adətən, sənduqənin yan tərəfındəki geniĢ
sahədə, yazılar daĢın yan haĢiyəsindəki nazik qurĢaq arasında, "səlcuq zənciri" və s.
həndəsi naxıĢlar isə pyedestalda təsvir edilirdi. Qəbələ bölgəsinin Həzrə və
AbĢeronun Buzovna kəndlərində aĢkar olunan, tariximizin Səfəvi dövrünə aid
məzarüstü daĢlar oyma sənətinin klassik nü munələrindəndir. Məzar daĢlarında rast
gəlinən süjet xarakterli ko mpozisiyaların əksəriyyəti dəfn olunmuĢ Ģəxsin xey irli
əməllərini əks etdirən mövzulardır. Bu mövzu lar içərisində kiĢi məzarlarında
baĢlıca olaraq ov səhnələri, qadın məzarlarında isə xalçaçılıq sənəti ilə bağlı
təsvirlər əsas yer tutur.
Süjetli oyma ko mpozisiyaları içərisində Sisyan (keçmiĢ Zəngəzur)
rayonunun Urud kənd qəbiristanlığında yerləĢən sənduqələr xüsusilə maraq lıd ır.
Burada biz qədim türk tayfaların ın əski inamları ilə bağlı olan təsviri sənətə
gətirilmiĢ bir ço x orijinal mot ivlərə təsadüf edirik. Bu motivlər nəin ki Azərbaycan
el sənətlərinin uzaq keçmiĢdə Sibir və Altayda yaĢamıĢ digər türk tayfaları ilə
əlaqəsini hətta islam fəlsəfəsinə uyğun gəlməyən möv zuların da təsvir olunduğunu
göstərir. Bunlardan Ģamanların din i mərasimi, qədim türk xa lq larında zoo morf
anlayıĢlarla bağlı meydana çıxmıĢ onqon - quĢ toteminin təsvirini və s. göstərmək
olar. Ümu miyyətlə, qeyd etmək lazımd ır ki, A zərbaycan sənətkarlığına, onun bədii
xüsusiyyətlərinə və məzmununa islamın təsiri hər yerdə eyni olmamıĢdır. Bu təsir
Ģəhərlərdə nisbətən güclü olmuĢ, ucqar və dağlıq bölgələrdə isə əsasən, hiss
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edilməmiĢdir. Dağlıq yerlərdə yaĢayan feodal təbəqəsinin məiĢəti Ģəhər
feodallarının həyat tərzindən fərqləndiyi kimi, onların etiqadında da kəskin fərq
vardı. Ucqarlarda yaĢayan feodallar islamı qeyd-Ģərtsiz qəbul etmədikləri üçün bu
dinin yo xsul təbəqələr arasında yayılmasına da kəskin ehtiyac yox id i.
Azərbaycanda daĢ qoç fiqurları xüsusilə geniĢ yayılmıĢdır. Biz onlara
vətənimizin cənub sərhədlərindən tutmuĢ Ģimal-qərb inədə bir ço x yerlərdə rast
gəlirik. Ermənistanın və Gürcüstanın azərbaycanlılar yaĢayan ərazilərində də bu cür
fıqurlara təsadüf olunur. Təbiid ir ki, belə geniĢ ərazidə daĢdan yonulmuĢ qoç
fiqurlarının yayılması təsadüfi deyild i. Dadlı ətinə, məiĢətdə mü xtəl if ləvazimat və
geyim məqsədilə istifadə olunan əvəzsiz dərisinə, gözəl xalçaların ipi olan yununa
görə qoç əski zamanlardan ulu babalarımız üçün bolluq və qələbə rəmzinə
çevrilmiĢdi. DaĢ qoç fiqurlarımız haqqında ilk məlu matlara biz hələ XIX əsrin
əvvəllərində rast gəlirik. 1834-cü ildə Azərbaycanda olmuĢ fransız səyyahı Dübua
de Monpere Qarabağda çoxlu daĢ heyvan fiquru gördüyünü və yerli əhalin in onlara
xüsusi hörmət bəslədiyini qeyd etmiĢdir. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda
olmuĢ rus alimi V.M.Sısoyev qeyd edilir ki, yerli əhali hətta bu cür fiqurları bəzən
qədim qəbiristanlıq xarabalağ ından, dağlardan taparaq gətirir, hörmət əlaməti
olaraq öz qohumlarının qəbri üzərinə qoyur. Respublikamızın cənubunda, xüsusilə
Lerik bölgəsində təsadüf olunan qoç fiqurları həcmin in iriliyi və Ģərti dekorativliyi
ilə fərq lənir. Gəncə, Qazax, Ağdam, Laçın bölgələrində təsadüf olunan daĢ qoç
fiqurlarının da bir ço x bənzərsiz xüsusiyyətləri vardır. Bu ərazin in daĢ qoç fiqurları
daha çox uzaq keçmiĢlərin arxaik sənət nümunələrini xatırladır. Uzunluğu 80-90
santimetr, hündürlüyü 50-60 santimetrdən artıq o lmayan bu abidələr
monu mentallığı, formaların ın ümu miləĢdirilmiĢ bir üslubda icrası ilə diqqəti cəlb
edir. Naxçıvan, Gədəbəy və Ermənistanın azərbaycanlılar yaĢamıĢ ərazilərində rast
gəlinən daĢ qoç fiqurlan ölçü baxımından mü xtəlifd ir. Onlardan ən böyüyünün
uzunluğu 150, hündürlüyü 110 santimetr, ən kiçiyinin u zunluğu 45, hündürlüyü isə
30 santimetrd ir.
Qeyd etdiyimiz daĢ qoç fiqurlarının dekorativ bəzəklərini nəbati həndə si
ornament motiv ləri, ep iqrafik yazılar, bəzi hallarda isə süjet səciyyəli
ko mpozisiyalar təĢkil edir.
Azərbaycanda daĢ qoç fiqurlu məzar daĢlarından sonra ən çox yayılmıĢ fıqur
at olmuĢdur. Xalq ımızın dünyagörüĢündə, inamlarında at insanın Ģərəfı,
qəhrəmanlığı və qələbəsinin
rəmzi olub,
müqəddəs heyvan
kimi
qiymət ləndirilmiĢdir. XVI-XVII əsrlərdə hazırlan mıĢ at fiqurlarının ən bədii və
orijinal nümunələrinə Laçın bölgəsinin Zabux kəndi yaxınlığındakı qəbiristanlıqda,
Gəncənin Göy imam qəbiristanlığında rast gəlirik. Yerli bərk boz daĢlardan
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yonulmuĢ Zabux at fiqurlarının uzunluğu 1,5 metr, hündürlüyü 85 santimetr, eni isə
35 santimetrd ir. Fiqurlar oy ma üsulu ilə insan, quĢ təsviri, nəbati, həndəsi naxıĢlar
və süls-nəsx yazıları ilə bəzəd ilmiĢdir. Nəzərdən keçirilmiĢ qoç və at fiqurları
yalnız bir sənət əsəri kimi deyil, tarixi fakt kimi də maraq lıd ır. Çünki bu sənət
əsərləri tariximizin Səfəvi dövrünün əski ümu mtürk tarixi ilə sıx, üzv i bağlılığını
təsdiq etməkdədir.
Ağac üzərində oyma bəzəklər. Azərbaycan mü xtəlif inĢaat iĢləri,
dekorativ-tətbiqi sənət üçün qiymətli ağaclarla zəngin bir ölkədir. XVI-XVII
əsrlərdə xalq sənətimizin baĢqa növlərinə nisbətən bədii taxta emalı ölkədə tələbatın
az olması ilə əlaqədar zəif inkiĢaf etsə də, yalnız sırf yerli xüsusiyyət daĢımamıĢ,
ona bir ço x xarici ö lkələrdə ehtiyac olmuĢdur. Səfəv i dövründə hazırlan mıĢ taxta
məmu latı ü zərindəki bəzəklər əsasən üç texnoloji üsulla icra edilird i: oy ma, Ģəbəkə
və xatəmkarlıq. Bu tarixi mərhələnin bədii taxta tərt ibatı sənətinin ən çox yayılmıĢ
üsulu Ģəbəkə idi. ġəbəkəçilik dekorativ-tətbiqi sənətin böyük məharət tələb edən
gözəl sahələrindən birid ir. ġəbəkənin baĢlıca xüsusiyyətlərindən ümdəsi odur ki,
hazırlan mıĢ kiçik taxta parçalarının bir-birinə bənd edilməsində nə mismardan, nə
də yapıĢqandan istifadə olunur. ġəbəkə bəzəyin in əsasını həndəsi naxıĢlar təĢkil
edir. XVI-XVII əsrlərdən dövrümüzə qədər Ģəbəkəçilik sənətinin iki gözəl
nümunəsi gəlib çat mıĢdır. Bunlardan biri Qusar bölgəsinin Həzrə kəndindəki ġey x
Cüneyd türbəsindəki sənduqə, o birisi isə Gəncədə Cü mə məscidinin minarəsidir.
Keramika. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan Ģəhərlərində istehsal olunan
keramika məmu latı ticarət vasitəsilə mü xtəlif Qərb və ġərq ölkələrinə yayılmıĢdı.
Yazılı mənbələrə görə, bu dövrdə ölkədə saxsı qabların, həm də memarlıq
abidələrində tətbiq olunması kaĢı məmu latı istehsalının əsas mərkəzləri Təbriz,
Ərdəbil, ġamaxı Bakı, Naxçıvan və Gəncə Ģəhərləri olmuĢdur. Əvvəlki əsrlərə
nisbətən keramika məmulat ı ticarət vasitəsilə mü xtəlif Qərb və ġərq ölkələrinə
yayılmıĢdı. Yazılı mənbələrə görə, bu dövrdə ölkədə saxsı qabların, həm də
memarlıq abidələrində tətbiq olunan kaĢı məmu latı istehsalının əsas mərkəzləri
Təbriz, Ərdəbil, ġamaxı, Bakı, Naxçıvan və Gəncə Ģəhərləri olmuĢdur. Əvvəlki
əsrlərə nisbətən keramika məmu latı üzərində üslub baxımından xeyli real təsvir
edilmiĢ bəzəklər arasında biz mah ir sənətkar əli ilə yaradılmıĢ, ço xlu gül -çiçək, quĢ,
heyvan və bəzi məiĢət əĢyaların ın da təsvirini görürük. Bundan əlavə, saxsı
məmu latı ü zərində Səfəvi zadəganlarının həyat və məiĢətindən götürülmüĢ süjetlərə
də təsadüf olunur. Hazırda bu dövrün bədii keramika əsərlərinin gö zəl nümunələri
dünyanın bir ço x tanın mıĢ mu zeylərində saxlan ılmaqdadır.
XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanda olmuĢ əcnəbi səyyahlar burada sarayların,
hamamların və baĢqa ictimai t ikililərin bədii tərt ibatında yüksək keyfıyyətli bəzəkli
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kaĢılardan istifadə olunduğunu qeyd etmiĢlər. Öv liya Çələbin in məlu matına görə, o
öz gözü ilə yaln ız Təbrizdə bədii kaĢılarla bəzədilmiĢ 700-dən artıq hamam
görmüĢdür. KaĢı bəzəklərinin rəngarəngliy i, bədii ornamental xüsusiyyətlərinə görə
Ərdəbildəki ġey x Səfi ko mpleksi görkəmli yer tutur.
AraĢdırmalar göstərir ki, XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanda hazırlan mıĢ
keramika sənəti nümunələri əsasən üç texniki üsulla bəzədilird i. Bunlardan mina ilə
boyanmıĢ, kobalt boyalı və çini rəsmli iĢləri göstərmək olar. Əgər memarlıq
abidələrinin tərtibatında tətbiq olunan mina boyalı keramika sənəti nümunələri daha
çox yerli ənənələrlə bağlı idisə, kobalt boyalı keramika nümunələrin in
yaranmasında Çin keramika sənəti ənənələri baĢlıca rol oynamıĢdır. Mənbələr
göstərir ki, bu əsrlərdə Azərbaycan Ģəhərlərində kobalt boyalı Çin keramikası geniĢ
yayılmıĢdı. Qeyd et mək lazımd ır ki, Uzaq ġərq, xüsusilə Çin mədəniyyətinə xas
olan rəng və ornament motiv ləri yalnız keramikada deyil, baĢqa sənət
nümunələrində də özünü büruzə vermiĢdir. Lakin Azərbaycan sənətkarları bu
yeniliy i heç zaman kortəbii Ģəkildə təqlid etməmiĢ, daim doğ ma mühitə, verli
ənənələrə uyğunlaĢdıraraq istifadə etmiĢlər. Zaman keçdikcə isə gəlmə bədii
ənənələr bütünlüklə öz keçmiĢ forma və mənĢəyini itirərək, Azərbaycan
bəzəklərinin ü zvi, ayrılmaz ünsürlərinə çevrilirdi.
XVII əsrin sonları - XVIII əsrin əvvəllərində öncə Qərbi Avropada, sonra isə
Rusiyada çini və saxsı qabları küt ləvi Ģ əkildə istehsal edən bir sıra müəssisələrin
fəaliyyətə baĢlaması A zərbaycan keramika sənətinin də inkiĢaf zəminini
məhdudlaĢdırmıĢdır. Kütləvi Ģəkildə istehsal olunmuĢ Avropa və Rusiya çini
qabları ucuz q iy mətə satılır, A zərbaycan bazarlarında da əlveriĢli alıĢ obyektinə
çevrilir, xüsusi emalat xanalarda əllə hazırlan mıĢ çin i qablara ehtiyac qalmırdı.
XVI-XVII əsrlərdə dekorativ-tətbiq i sənətin digər növləri müəyyən dərəcədə
inkiĢaf etmiĢdir. Lakin eldə kifayət qədər material o lmaması sənətin bu növləri
haqqında daha aydın təsəvvür yaratmağa imkan vermir.
Bu zaman sənətlə incəsənətin sıx əlaqəsi özünü parlaq Ģəkildə büruzə
vermiĢdir. Bu dövrün dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri yalnız sənətkarların deyil,
rəssamların, xəttatların ko llektiv fəaliyyətinin məhsulu id i.
Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənəti tarixində bu dövrdə ilk dəfə olaraq insan
təsviri qabarıq Ģəkildə ön plana çıxd ı. Dekorat iv sənət əsərlərin in klassik ġərq
poeziyası ilə bağlılığ ı, realizmi Səfəv i dövrünün nəzərəçarpan cəhətlərindən idi.
Təhlil etdiyimiz sənət nümunələri göstərir ki, əsərlərin forması, materialı və
icrasından asılı olmayaraq eyni süjet, kompozisiya quruluĢu, ornament motivləri
bütün əĢyalarda öz əksini tapmıĢdır. Bu isə Səfəvi dövründə özünəməxsus ümu mi
üslub xüsusiyyətinin olduğunu təsdiq edir. Lakin bu bədii üslub da baĢqa
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zaman ların bədii üslubu kimi uzun müddət davam edə bilmədi. XVII əsrin
sonlarından baĢlayaraq bir ço x tarixi səbəblərlə əlaqədar in kiĢaf et məkdə olan yeni
üslub qarĢısında əski üslub aciz qaldı və əhəmiyyətini it irməyə baĢladı.
ġiəliy in dövlət dini o lması və ruhanilərin, eləcə də bəzi Səfəv i
hökmdarların ın, o cümlədən ġah Təhmasib, ġah Sultan Hüseynin musiqinin
qadağan olunmasına dair fərman larına baxmayaraq, musiqi mədəniyyəti inkiĢaf
edirdi. Musiqi təkcə dini mərasimlərdə deyil, sarayda və xalqın Ģənlik məclislərində
də səslənirdi. Bu dövrdə xalq mahnıları, aĢıq mahnıları geniĢ yayılırdı.
Azərbaycanın Gəncə, ġamaxı, Bakı, Ərdəbil, Təbriz, Marağa və s.
Ģəhərlərində (xüsusilə Ģah sarayında və Ģəhər hakimlərin in ziyafət məclislərində)
musiqiçilər dəstəsi fəaliyyət göstərirdi. Musiqiçilər və xanəndələrə rəis təyin
edilməsi haqqında 1526-cı ildə verilmiĢ fərmandan aydın olur ki, artıq bu zaman
musiqiçilər, xanəndələri b ir təĢkilatda birləĢdirilir, onların fəaliyyəti dövlət nəzarəti
altına alınır. Musiqiçi və xanəndələr hətta dövlətə vergi də verməli id ilər. Onlara
çalğıçıbaĢı adlanan baĢçılar da təyin edilirdi.
1521-ci ilin fevralında I ġah Ġsmay ıhn Təbrizin ―HəĢtbehiĢt‖ adlanan məĢhur
sarayında təĢkil etdiy i Ģənlik məclisində müğənnilər o xuyur, musiqiçilər ud və ney
çalırdılar. 1 ġah Ġsmayıl və yüksək rütbəli əmirlər Təbriz meydanında musiqi sədası
altında qopuq oyunu keçirird ilər. Lakin ġah Təhmasib iki dəfə - 1526 və 1556-cı
illərdə musiqi çalın masın ı qadağan edən fərmanlar vermiĢdi. 1526-cı il fərmanına
əsasən saqqal qırxmaq, göyərçinbazlıq, nərd oynamaqla yanaĢı, tənbur çalmaq da
qadağan edilmiĢdi. 1556-cı ildə verilmiĢ fərmanda deyilirdi: "Müğənni Ģərə xilaf
mahnı o xusa, cəzalan malıdır. Çəngi hər kimdə görsələr, b oğazını kəssinlər, ney Ģəri
mahnılarla həmahəng olmasa, nəfəs çıxarmağa qoymasınlar, musiqiçi digəri ilə
həmnəfəs olduqda boğazına qurğuĢun töksünlər". Həmin fərman lardan aydın olur
ki, musiqi yalnız din i mərasimlər zamanı çalına bilərdi. Ġsgəndər bəy MünĢ i
üstüörtülü də olsa, bu barədə belə yazmıĢdı: "ġəriət musiqi əhlini saya qoymur.
Hökmdarın xid mət ində olan musiqiçilər iĢdən qovulmuĢlar. Onlardan yalnız ikisi Hüseyn ġüĢtəri Bəyani və Ustad Əsəd Sornai (zurnaçalan. - məsul red.) qalmıĢdır.
Əsəd Sornai baĢqa məclislərə gedib musiqi çald ığı üçün bir müddət zindana
salın mıĢdı. Sonra ona and vermiĢdilər ki, saray nağaraxanasından baĢqa heç yerdə
zurna çalmasın".
Ġsgəndər bəy MünĢinin yazdığından və əldə olan məlu matdan aydın olur ki,
o dövrdə musiqi ifasının qadağan edilməsi din i mərasimlərə və saray musiqiçilərin
aid deyild i. Məsələn, ġah Təh masib özü istədiyi vaxt musiqiçiləri yanına dəvət
edirdi. 1544-cü ildə Təbrizə gəlmiĢ Hindistan hökmdarı Hü mayunun Ģərəfinə ġah
Təhmasibin əmri ilə təĢkil ed ilmiĢ Ģənlik məclisində Hafız Sad ıq Bərtaq, Mövlana
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Qasım Qanoni (qanonçalan), Ustad ġahməhəmməd Sornai, Ustad Yusif Mövdud və
digər məĢhur xanəndə və sazəndələr çalıb-o xuyurdular.
Beləliklə, aydındır ki, musiq inin qadağan edilməsi haqqındakı fərman
(müasirin yazd ığı kimi, "hər kəs saz çalırdı, onun əlini kəsird ilər") heç də saray
adamlarına aid deyild i. Din i mərasimlərdə də nıusiqidən istifadə olunması qadağan
edilməmiĢdi. Əslində bu fərman və cəzalar geniĢ xalq kütləsini musiq idən məhru m
etmək demək idi. Bundan əlavə, həmin fərmanda müharibə vaxt ı musiqi
alətlərindən istifadə edilməsinə icazə verilirdi. Belə ki, ġah Təhmasib Gürcüstana
yürüĢ təĢkil edərkən "döyüĢ təbilinin sədası və vuruĢ neyinin naləsi hər tərəfə səs
salmıĢdı".
II ġah Ġsmay ıl hakimiyyətə keçdikdən sonra ġah Təhmasibin musiq i
çalın masını qadağan edən fərmanı öz qüvvəsini it irdi. Həmin dövrdə kamança, ud,
çəng, tənbur və çahartar yenidən səslənir, musiqiçilər və xanəndələr azad çalıb oxuya bilird ilər.
I ġah Abbasın hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Ģəhərlərində musiqi xeyli
inkiĢaf etmiĢdi. ġahın özü həm bəstəkar, həm də musiqi çalan id i. Ġsgəndər bəy
MünĢi onu musiqiĢünaslıqda və musiqi çalmaqda dövrün görkəmli adamı
adlandırmıĢdı. ġahın bəstələdiyi bəzi təsniflər musiqiçalanlar arasında geniĢ
yayılmıĢdı.
XVII əsrdə Azərbaycan Ģəhərlərində rəs mi qonaqları musiqi sədası altında
qarĢılayırd ılar. Alman səyyahı Adam Oleari Ərdəbilə çatarkən təbil və tütək çalınır.
ġamaxıda da səyyahı gərranay, tütək və təbil çala-çala qarĢılayırlar. Orada ziyafət
məclislərində də səntur, kamança, dəf çala -çala mahnılar o xuyurdular.
ġah öz ordusu ilə bir yerdən digər yerə gedərkən onu musiqiçilər və
xanəndələr müĢayiət edird i. 1586-cı ildə Səfəvi hökmdarı Su ltan Məhəmməd in oğlu
Həmzə Mirzə Kürəkçayda (Gəncə yaxın lığ ında) olarkən məclisdə xeyli musiqiçi və
xanəndə iĢtirak et miĢdi. Əyalətlərin mərkəzi Ģəhərləri olan Təbrizdə, Gəncədə,
ġamaxıda bəylərbəyilərin saraylarında həmiĢə musiqiçilər dəstəsi olardı.
Bəylərbəyinin göstəriĢi ilə onlar Ģənlik məclislərində çalıb -o xuyur və rəqs edirdilər.
Hətta bu Ģəhərlərdə xan saraylarında teatr ko llektiv i də fəaliyyət göstərirdi. ġarden
XVII əsrin ortalarında Ġrəvanda olarkən Ģah sarayında üçpərdəli tamaĢaya baxmıĢ
və onu "ġərqin operası" adlandırmıĢdır. ġarden yazır ki, belə teatrlara
bəylərbəyilərin iqamətgahı olan əyalət lərin mərkəzi Ģəhərlərində də təsadüf edilird i.
XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycan Ģəhərlərində aĢıq musiqisi də geniĢ
yayılmıĢdı. AĢıq mahnıları geniĢ xalq kütləsin in real həyat tərzin i və vəziyyətini
tərənnüm etdirird i.
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Həmin dövrdə Azərbaycan Ģəhərlərində saz, kamança, tənburf ud, gərranay,
bərbət, tütək, qanon, dəf və s. musiqi alətlərindən istifadə o lunmuĢdur.
Musiqiçilərdən Hüseyn ġüĢtəri Bəyani, zurnaçalan Ustad Əsədi Hafız Sadıq
Bərtaq, qanonçalan Mövlana Qasım, zurnaçalan Ustad ġahməhəmməd, Ustad Yusif
Mövdud, Hafız Laley i Təbrizi, cəlacəl alətində çalan Hafız Cəlacəl, Mirzə
Məhəmməd Kamançei, Sultan Məhəmməd Kamançei, Sultan Məhəmməd Çəngin in
adları dövrün yazılı mənbələrindən məlu mdur.
Ümu miyyətlə, orta əsrlər boyu din xadimləri musiqin in inkiĢafına mane
olmuĢlar. Lakin bu və ya digər hökmdarın musiqi çalın masın ı qadağan etməsi
Azərbaycanda ümu miyyətlə musiqi sahəsindəki irəliləmən in qarĢısını ala
bilməmiĢdir. Azərbaycan musiqisi Yaxın və Orta ġərqdə də geniĢ Ģöhrət tapmıĢdır.
Sarı Tağının oğlu bir neçə nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti ilə Ġsfahandan
Ərdəbilə, Adam Olearini və onun dəstəsini qarĢılamağa gələrkən Adam Oleari Sarı
Tağının oğluna bildirmiĢdir ki, burada hər Ģey onun xoĢuna gəlir, xüsusilə
Azərbaycan musiqisi onu valeh etmiĢdir.
Hələ XV əsrdə azərbaycanlıların da Avropa musiqisi ilə tanıĢ olduğunu
göstərən faktlar mövcuddur.
XVI əsrin əvvəllərində mərkəzləĢdirilmiĢ Səfəvilər dövlətinin yaran ması
Azərbaycan memarlığ ının inkiĢafı üçün də mühü m əhəmiyyət kəs b edird i.
Din in aparıcı ictimai Ģüur forması olması A zərbaycan Ģəhərlərinin memarlıq
həllində də öz əksini tapmıĢdı: Ģəhərlərin əksəriyyətində dini təyinatlı binalar
izdihamlı t icarət küçələrində yerləĢird i. Orta əsrlər ġərqinin ictimai təyinatlı
tikililərinin səciyyəvi növü olan karvansaralar daxili və xarici ticarət əlaqələrin in
inkiĢafı tələbatından doğmuĢ memarlıq ko mpleksləri id i. Ticarət ko mpleksinin ən
gözəl nü munələrindən biri Bakıda yaran mıĢdı. Alt ı binadan ibarət bu ko mp leks
tipik ġərq memarlıq incisi hesab olunmaqdadır. Hamamlar Azərbaycanda geniĢ
yayılmıĢ ictimai tikililərdən idi və onların fəaliyyəti yalnız təmizlik funksiyası ilə
məhdudlaĢmırd ı. Bunlar habelə müəyyən yaĢayıĢ yerlərin in (məhəllələrin və s.)
toplanıĢ, qarĢılıqlı informasiya obyektləri idi. Saray ko mpleksləri, müdafıə
qurğuları, körpülər də bu dövrün Azərbaycan gerçəkliyin in tərkib hissəsi olmuĢdur.
XVI əsrin ilk onilliklərinədək A zərbaycan memarlığının aparıcı
istiqamət lərindən biri ġirvan-AbĢeron məktəbi olmuĢdur. Hərb i-siyasi hadisələrin
həddən artıq olması, siyasi qeyri-sabitlik ölkənin cənub ərazilərində memarlığ ın
uğurlu inkiĢafına imkan vermirdi. ġirvan-AbĢeron məktəbinin uğurların ın mənbəyi
ictimai-siyasi həyatın sabitliyində və IX əsrdən etibarən tədricən yüksələn
ġirvanĢahlar dövlətinin mövcudluğunda idi. Bu memarlıq məktəbin in mühüm
abidələri Bakıda, ġamaxıda və Dərbənddə cəmləĢmiĢdi. Yaxın və Orta ġərq in nadir
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ansambullarından olan ġirvanĢahlar saray ko mp leksi (Bakı) ġirvan -AbĢeron
memarlıq məktəbin in tipik nümunəsidir. XV əsrin II rübündən etibarən
formalaĢmağa baĢlamıĢ bu kompleks saray, divanxana, ġirvanĢahlar türbəsi (1435),
ovdan (1436), hamam (1438), ġah məscidi (1441), Keyqubad məscidi və Seyid
Yəhya Bakuvin in türbəsindən ibarətdir. XVI əsrin ortalarından baĢlayara q
(Səfəv ilər dövləti daxilən möhkəmləndikdən sonra) ictimai-siyasi fəallıq
Azərbaycanın cənub vilayətlərinə keçdi. Bu dönüĢ memarlığ ın in kiĢaf mey illərini
müəyyənləĢdirdi, ġirvan-AbĢeron memarlıq məktəbi aparıcı mövqeyini itirdi.
Yeni dövlətin paytaxtına çevrilmiĢ Təbriz Ģəhəri bütün ölkənin aparıcı bədiimemarlıq mərkəzi kimi əhəmiyyətini saxlamaqda idi. Ölkənin Ģimal vilayətlərin in
də Səfəvilər dövlətinə tabe edilməsi Təbriz və AbĢeron memarlıq məktəblərinə xas
olan ümu mi cəhətləri gücləndirdi.
Həmin mema rlıq məktəblərin in memalıq ideyaları və üsulları sahəsində
qarĢılıq lı surətdə zənginləĢ məsinə dair xey li nü munə nəzərdən keçirmək
mü mkündür. Bu baxımdan Ərdəbildəki xat irə ko mp leksi daha çox diqqəti cəlb edir.
Ko mpleksin piĢtağlarında ġirvanĢahların Bakıda kı saray ko mpleksinin memarlıq
həllinə bənzər cəhətlər vardır. 1584-cü ildə isə ġirvanĢahlar sarayının Ģərq
PĠĢtağında Təbriz memarlıq məktəbin in ənənələri tətbiq edilmiĢdir.
Əski tarixi mərhələnin ənənələrin in bilavasitə davam etdirilməsinə
baxmayaraq, me marlıqda baĢ vermiĢ tarixi-siyasi hadisələrlə bağlı yeni təzahürlər
nəzərə çarpırdı. Səfəv ilər dövlətini də feodal-teokratik xarakteri memarlıqda dinixatirə təyinatlı obyektlərin daha çox əhəmiyyət kəsb etməsinə səbəb olmuĢdu.
Müqayisə üçün xatırlamaq lazımd ır ki, XII-XV əsrlərin A zərbaycan memarlığında
memo rial cəhətlər aparıcı rol oynamıĢdır.
Bu dövrdə memarlıq formalarının ö zündə də dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir.
Həmin dəyiĢikliklər həm memarlığ ın özünün mah iyyətindəki təmayüllərlə, həm də
abidələrin quruluĢu, ko mpozisiya baxımından inĢa olunmasındakı yeni meyillərlə
əlaqədar idi. Memarlıq quruluĢunda həcm elementlərinin rolu güclənmiĢdi. Tağlı
tikililərin daha çox olması dövrün ən xoĢagələn, geniĢ istifadə edilən memarlıq
üsullarının təcəssümüdür. Memarlıq obyektlərinin dekorat iv tərtibatı getdikcə
güclənirdi. Bu dövrdə həndəsi naxıĢlardan imtina edilir və abidələrin dekorativ
tərtibatında nəbati naxıĢlardan daha çox istifadə olunurdu. Memarlıq tikililərində
daĢların oyulması üsulundan əsasən istifadə edilmirdi. Bu üsul tədricən tikililərin
divarların ın mü xtəlif Ģəkildə təsvirlən məsi ilə əvəz olunurdu.
XVI əsrdə Azərbaycan memarlığ ının in kiĢafı prosesində bir sıra yeni
cəhətlər meydana çıxdı. BaĢlıca cəhət ölkənin cənub vilayətlərində tikinti iĢlərin in
daha intensiv olması idi. Həmin əsrdə bəzi Ģəhərsalma tədbirləri əsasən Cənubi
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Azərbaycan Ģəhərlərində aparılmıĢdır. Səfəvilər sülaləsin in vətəni olan Ərdəbilin
yüksəliĢi daha çox diqqəti cəlb edir. 1555-ci ildə Qəzvin Ģəhəri dövlətin paytax-t ına
çevrild i və yeni paytaxtda xey li tikinti iĢi aparıld ı. XVI əsrdən etibarən mü xtəlif
təyinatlı tikililərin əsasən ölkənin cənubunda yaradılması aĢağıdakı səbəblərlə bağlı
olmuĢdur: 1) ölkənin Ģimal vilayətlərinin (xüsusilə ġirvanın) in zibati-siyasi
əhəmiyyətinin azalması; 2) ġirvanın hərbi-siyasi, hərbi çəkiĢ mələr meydanına
çevrilməsi; 3) XV əsr də daxil o lmaq la, ço xəsrlik tarixi inkiĢaf ərzində ġirvanda
mü xtəlif təyinatlı memarlıq obyektləri inĢa edilmiĢdi, fəaliyyət göstərirdi və onlann
tikintisinə kəskin tələbat yox idi. XVI əsr Azərbaycan memarlığ ının digər bir cəhəti
onun bədii yaradıcılığın baĢqa sahələri ilə sıx əlaqədə olmasıdır. Bu dövrdə memarxəttat, Ģair-rəssam, Ģair-musiq içi kimi fəaliyyət göstərmiĢ Ģəxslər ço x idi.
Miniatürçü rəssam, nəqqaĢ, həkkak, xəttat memarlıq abidələrinin inĢası gediĢində
memarların əsas yardımçısı sayılırdı. XVI əsrdə sənətlərin sintezi prosesinin geniĢ
vüsət alması, mü xtəlif incəsənət növlərinin vahid, ko mp leks yaradıcılığın ın tərkib
hissələrinə çevrilməsi mədəniyyətin Ġntibah (Renessans) mərhələsi üçün səciyyəvi
olan hadisədir.
XV əsrin sonlarından - XVI əsrin əvvəllərindən etibarən dünya miqyaslı və
ölkədaxili ictimai-siyasi, iqt isadi amillərin təsiri altında bir ço x Azərbaycan
Ģəhərlərinin inkiĢafında yeniliklər baĢ verdi. ġimali A zərbaycan Ģəhərlərin in
ölkənin cənub vilayətlərinə mey il et məsi Cənubi Azərbaycan Ģəhərlərin in isə
Səfəvilər dövlətinin cənub ərazilərinə istiqamətlən məsi böyük coğrafı kəĢflərin,
ölkə ərazisində yeni mərkəzləĢmiĢ dövlətin yaranmasının labüd nəticəsi idi. Bu fakt
Bakın ın timsalında daha bariz Ģəkildə üzə çıxmıĢdı. Orta çağlar Bakısının
təkamülündə sonuncu mərhələ Ģəhərin ictimai və inzibati həyat mərkəzin in yenidən
dənizkənarı sahəyə qayıtması ilə əlamətdardır. ġamaxı istiqamətində Ģəhərə baĢlıca
giriĢ hissəsində yeni inzibati mərkəz, Bakı xan larının mürəkkəb yaĢayıĢ kompleksi
yerləĢirdi. ġəhərin əks tərəfində - Salyan qapılarına gedən yolda XVI əsrdə
karvansaralardan və anbar binalarından baĢqa, məscid binasını da özündə ehtiva
edən geniĢ ticarət komp leks i meydana gəldi. XVI əsrdə Bakı Ģəhəri memarlığında
baĢ vermiĢ əsaslı dəyiĢikliklər (onun ticarət qapılarının cənuba istiqamətlən məsi,
mühü m obyektlərin Ģəhərin cənubunda cəmləĢ məsi və s.) o zaman A zərbaycanda
baĢ vermiĢ güclü inteqrasiya prosesinin təzahürlərindən biri kimi qiy mət ləndirilə
bilər. Həmin inteqrasiya meyilləri qədim zaman lardan vardı və əslində bu proses
XVI əsrdə yenidən canlanmıĢdı. Təbiid ir ki, Ģəhərin təkamü lünün bütün
mərhələlərində onun ictimai, ticarət həyatı həmiĢə aĢağı, dənizkənarı h issədə
cəmləĢird i. ġirvan Ģəhərlərinin əksəriyyəti üçün cənub vilayətlərinə bu cür
istiqamət lən mə XVI əsrin nəzərəçarpacaq hadisəsi kimi qeyd edilə bilər.
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Azərbaycanın cənub və Ģimal vilayətlərin in mərkəzləĢdirilmiĢ Səfəvilər dövləti
tərkib ində olması həmin dönüĢü Ģərtləndirən əsas siyasi amil id i.
Qeyd etmək lazımdır ki, Səfəv i dövlətinin ilkin inkiĢaf mərhələsində həm
yeni xatirə ko mp leksləri inĢa olunur, həm də mövcud olan memo rial abidələrin
dini-xatirə obyektlərinə çevrilməsi sahəsində tədbirlər görülürdü: memorial
abidələrinə yeni t ikilmiĢ məscidlər, ziyarətçilər üçün nəzərdə tutulmuĢ türbələr və s.
əlavə edilirdi. Məhz bu dövrdə Azərbaycanda "Ġmamzadə" adlanan memarlıq tipi
təĢəkkül tapmıĢdır. Həmin memarlıq tip i xanəgah ko mplekslərin i əvəz et məyə
baĢlamıĢdı.
Dövrün ən iri dini-xatirə ko mpleksi Ərdəbildə yerləĢird i. Bu ko mpleks
özündə dövrün memarlığın ın yeni cəhətlərini, keçmiĢlə bağlı olan dərin ənənələri,
Təbriz və ġirvan-AbĢeron memarlıq istiqamət ləri arasındakı ü mu mi cəhətləri
qabarıq surətdə əks etdirir. ġey x Səfıəddin in Ərdəbil ko mp leksinin əsasını təĢkil
edən məqbərənin özülü XIV əsrdə qoyulmuĢdu. XV əsrdə isə o, qülləvari məqbərə
görkəmin i almıĢdı. Səfəv ilərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra yeni sülalə özü üçün
doğma, müqəddəs olan ġeyx Səfı məqbərəsini iri memarlıq ko mpleksinə çevirmək
istiqamət ində əsash tədbirlər görməyə baĢladı.
XVI-XVII əsrlərdə aparılmıĢ memarlıq iĢləri nəticəsində Ərdəbil ko mpleksi
nəinki ö z dövrünün, ümumiyyətlə Azərbaycan memarlığ ının ən iri din i-xatirə
səciyyəli abidəsinə çevrilmiĢdi.
PiĢtağda baĢlanan kompleks bir neçə iri həyət ətrafında qruplaĢmıĢdır.
Ko mpleksin ġey x Səfı məqbərəsinin yanında məscid vardır. Bu ko mpleksdə
"Çinixana" adlanan bina inĢa edilmiĢdir. Ziyarətə gələnlər üçün nəzərdə tutulmuĢ
otaqlar, kitab xana binası, digər tikililər ġey x Səfi ko mpleksinin elementlərindəndir.
Həyətlərdən birində I ġah Ġs mayıldan baĢlayaraq bütün Səfəvi qəbirləri mövcuddur.
Ərdəbil ko mp leksi dekorativ baxımdan da zəngindir. Dekorat iv tərtibatda
nəbati naxıĢlardan daha çox istifadə olunmuĢdur. Bəzək iĢlərində quĢ təsvirləri də
mühü m yer tutur. BaĢ məsciddə qızıl və gü müĢdən istifadə edilmiĢdir.
ġey x Cəbrayılın Ərdəbil yaxınlığındakı türbəsi, Gəncədəki "Ġmamzadə"
ko mpleksi, ġey x Mah mud ġihabəddinin Əhər Ģəhərində yerləĢən t ürbəsi, Qusar
bölgəsinin Həzrə kəndində, 1544-cü ildə t ikilmiĢ ġey x Cüneyd türbəsi bu dövrün ən
iri xatirə tikililərinə aiddir. ġamaxı ərazisindəki Kələxana kəndində mövcud olan
məqbərələr qrupu XVI-XVII əsrlərin xat irə ko mp leksləri içərisində mühüm yer
tutmaqdadır. Burada tikilmiĢ 9 məqbərədən 8-i indiyədək qalmıĢdır. Həmin
məqbərələrin yalnız birində yazı vard ır. Bu yazıdan aydınlaĢır ki, məqbərə 1663 -cü
ildə, Sərkər Əbdüləzimin rəhbərliyi altında inĢa olunmuĢdur. Gü man et mək o lar ki,
Sərkər Əbdüləzim d igər məqbərələrin tikintisinə də baĢçılıq etmiĢdir. Kələxana
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məqbərələrinin səciyyəvi xüsusiyyəti onların səkkizguĢəli formaya malik olması və
gözəl yonulmuĢ yerli daĢlardan tikilməsid ir. Məqbərə onu əhatə etmiĢ divarlarla,
giriĢ qapısı ilə u zlaĢır. Bizim səkkizguĢəli məqbərələrdə ilk dəfə təsadüf etdiyimiz
bu dəst-xətt Kələxana abidələrin in məkan ifadəliliyin i gücləndirmiĢdir.
ġəhərsalmada da dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdi. Təbrizin Səfəvilər dövlətinin
paytaxtı olması orada yeni memarlıq obyektlərinin art ması üçün Ģərait yaratdı.
Mənbələrdən məlu m olur ki, bu dövrdə Təbrizdə 300 mindən artıq əhali yaĢayırdı.
Osmanlı-Səfəv i müharibələri Ģəhərsalma iĢlərinə mənfi təsir göstərmiĢdir. Bu fakt
nəticədə Ģəhərsalmanın in kiĢafı prosesini xey li ləngitdi və bir ço x bədii-memarlıq
dəyərlərin in məhv olmasına gətirib çıxard ı. Bakı, Gəncə, ġamaxı, Təbriz kimi iri
Ģəhərlərin müdafiə istehkamları xüsusən böyük dağıntılara məru z qaldı.
Bu dövrdə çoxsaylı məscidlərin inĢası səciyyəvi hal idi. Məscidlərin
nəzdində mədrəsə binaları da tikilird i. Təhsil prosesi baĢlıca olaraq bu mədrəsələrdə
gedirdi. Təbriz məscidləri öz ölçü lərinə görə XIV-XV əsrlərin eyni tipli
obyektlərindən geri qalırdı. Lakin qeyd edilməlidir ki, XVI -XVII əsrlərdə tikilmiĢ
məscidlərin sayı daha ço x olmuĢdur (b ir ço x Ģəhərlərin böyük məhəllələrində
məscidin o lması zəruri Ģərt kimi geniĢ yayılmıĢdı).
Maraqlıd ır ki, əwəlki dövrdən fərqli olaraq XVI -XVII əsrlərdə Təbrizdə
birminarəli məscidlər inĢa olunmağa baĢlanmıĢdı. Halbuki əvvəllər ikiminarəli
məscidlərin tikilməsi vacib hesab edilirdi.
1606-cı ildə Gəncədə inĢa olunan came həm memarlıq həllinə, həm də
Ģəhərsalma baxımından mövqeyinə görə diqqəti cəlb edir. Abbasqulu Ağa
Bakıxanovun məlu mat ından aydın olur ki, məscid tanın mıĢ alim, memar
Bəhaəddinin rəhbərliy i altında tikilmiĢdir.
AbĢerondakı ölçülərinə görə böyük olmayan dini təyinatlı tikililər də
maraqlıdır. Bunlar AbĢeron memarlığının nadir incilərindəndir. Nardaranda
əhəngdaĢından tikilmiĢ məscid öz quruluĢuna görə simmet rik memarlıq obyektidir.
Məsciddəki daĢüstü yazıdan aydın olur ki, abidə 1663-cü ildə tikilmiĢdir. Digər bir
yazıda isə abidəni inĢa edən usta Muradəlinin adı qeyd olunmuĢdur.
Ordubad Ģəhərindəki came və məd rəsə binası da bu dövrün abidələrindəndir.
Bəzi materiallara əsasən ehtimal et mək olar ki, bu məscidin ilkin əsası daha
qədimd ir. Lakin məscidin memarlıq görkəmi XVII əsr abidələrinin baĢlıca
cəhətlərini özündə daĢımadadır. Gü man etmək olar ki, məscid XVII əsrdə əsaslı
Ģəkildə bərpa edilmiĢdir.
Səfəvilər dövründə körpü, kəhriz, buzxana, ovdan, hamam və karvansara
tikintisi iĢləri də geniĢ miqyasda aparılırdı.
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Təbrizin cənub-Ģərqində, ġibli adlı yerdə inĢa cdilmiĢ karvansara
özünəməxsus səciyyəyə malik obyektdir. Bütövlükdə XVl -XVII əsrlərin
Azərbaycan memarlığı böyük maraq kəsb edir və memarl ıq fəaliyyətinin bir ço x
sahələrində yeni, məhsuldar ideyalarla təmsil olunur. Bu cəhət ictimai təyinatlı
tikililərdə ö zünün daha aydın ifadəsini tapmıĢdır.
Fəlsəfi flkir. XVI əsrin əvvəllərində Ġsmay ıl Səfəv inin Təbrizdə taxta
çıxması ilə ict imai həyatın bütün sahələrində - siyasətdə, dində və fəlsəfi fıkirdə
kəskin dəyiĢiklik baĢlandı. ġah lıq taxt ına yiyələn miĢ Ġs mayıl Səfəvin in onu
hakimiyyətə gətirmiĢ kütlələrə qarĢı münasibəti dərhal dəyiĢdi. Dini həyatda da
nəzərəçarpan yeniliklər baĢ verdi: islamın s ünnilik məzhəbindən imt ina olundu,
Ģiəlik isə dövlətin ərazisində rəs mi məzhəb elan edildi. Lakin art ıq bu zamandan
etibarən Ģiəlik mü xalifətin deyil, imtiyazh ict imai təbəqələrin məfkurəsinə çevrildi.
Sünnilik rəsmi d inə qarĢı durmuĢ məzhəb kimi təqib olu n mağa baĢlandı. Ġsmay ıl
Səfəvinin hakimiyyətə gəlməsində fəal iĢtirak et miĢ ifrat Ģiəlik tərəfdarları da
bidətçi elan o lundular.
XVI əsr fəlsəfı fıkri sahəsində müəyyən ideya fərqi və qarĢıdurması, həm
panteizmlə rəs mi dini baxıĢ (ilahiyyat) arasında, həm də panteizmin ö z daxilində
(onun idealist və materialist təmayülləri arasında) mübarizənin kəskinləĢ məsi ilə
səciyyəvidir.
ġah Ġsmayılın hakimiyyətə gəliĢindən sonra Ģiə-qızılbaĢ məfkurəsi kəskin
surətdə dəyiĢdi. Onun mü xtəlif ifratçı sufı cərəyanları ilə əlaqələri ya tamamilə
kəsild i, ya da formal səciyyə daĢımağa baĢladı. Bilavasitə panteizmə əsaslanan
mü layim və ifratçı cərəyanlarda yeni parçalan ma baĢ verdi. Ġfratçı mövqedə duran
panteistlər aləmin dərk olunmasında materializmə meyil göstərir, ictimai t ələblər
sahəsində isə ümu mi bərabərlik ideyaları ilə çıxıĢ edird ilər. Mülayim cərəyan
tərəfdarları tədricən yeni mövqelərdə qərarlaĢır, mistik-panteist cərəyanların bidətçi
istilahlar məcmusundan istifadə etmələrinə baxmayaraq, panteizmdən u zaqlaĢır,
idealizmə daha çox meyil edirdilər. Ġslamın Ģiə ruhunda sonsuz təbliği mü layim
mövqelərdə olan ideoloqlara xas idi. Bu xüsusiyyət Ġsmayıl Səfəvin in (Xətayinin)
yaradıcılığ ında və siyasətində daha parlaq surətdə aĢkara çıxmıĢdır. O, yaĢadığı
dövrdə qızılbaĢ məfkurəsinin əsas təbliğatçısı olmuĢdur. ġah Ġs mayıl, ilk növbədə,
bidətçi panteizmdən uzaqlaĢmağa can atırdı. Hakimiyyətə qədərki dövrdə özü
haqqında "Ki adəm donuna girmiĢ xuda gəldi, xuda gəldi" misraların ı yazmıĢ,
hürufiliyə aludə olduğuna görə məzəmmət edilmiĢ, özlərini ilah iləĢdirmələri və
Babəkin dini qanununu geniĢ yaymaları ilə tanınan əcdadlarının əməllərini davam
etdirmiĢ Ġsmayıl Səfəv i Ģahlıq taxt ına çıxaraq taxta yiyələn mək üçün özünün
əvvəlki Mehdi rolundan imtina etdi, zaman keçdikdən sonra pante izmdən uzaqlaĢdı
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və əsasən Ģiəliyin təbliğinə baĢladı. O, Ģiə imamların ı sonsuz Ģəkildə mədh edir,
onların taleyinə acıyırd ı. Lakin Ģair -hökmdar özünü təkmilləĢdirmənin təbliği
zərurət ini də unutmur, ruhani rəhbəri - mürĢidi ilah iləĢdirir, ona sədaqət və itaət
hisslərini təbliğ edirdi. Həmin tarixi dövrdə qızılbaĢlığı sufızm təriqəti ilə bağlayan
və Xətainin imt ina et mədiyi cəhətlər əsasən bunlar id i.
Ġsmayıl Səfəvi dövləti ərazisində islamın "ifratçı" cərəyanlarının bidətçi panteizmini fəal surətdə məhv et məyə can atırdı. Siyasətdə dəfələrlə cəngavər
alicənablığı nü mayiĢ etdirmiĢ ġah Ġsmayıl əsasən ifratçı Ģiə təriqətlərinə mənsub
olan təqibdən yaxa qurtarmaq üçün Kiçik Asiyanı tərk etmiĢ və Səfəvi sarayına
pənah gətirmiĢ xey li qaçqına amansız münasibət göstərdi — 917-ci ildə (15111512) ticarət karvanının qarət olunması bəhanə edilərək, Kiçik Asiyadakı üsyanlara
baĢçılıq et miĢ, Ģahdan nicat gözləyən Ģəxslər I Ġs mayılın əmrinə əsasən edam
olundular.
ġah Ġsmay ıl bir ço x hallarda xalq üsyanların ın yatırılmasına "ifratçı Ģiələrin
bidətçi əməllərinə qarĢı mübarizə" kimi qələmə verirdi. Məsələn, 1506 -cı ildə ġah
Ġsmayıl yezidi kürd lərin üsyanını yatırdı, 1511 -ci ildə isə Xu zistanda "MüĢəĢə"
adlanan ifratçı Ģiə təriqəti ard ıcıllarının yaratdıqları Sərbədar t ipli dö vlətin tarix
səhifəsindən sildi, onun tərəfdarlarına d ivan tutdu. Təriqətçilərin Əlini və Sərbədar
hökmdarı Su ltan Feyzi ilahiləĢdirmələri Səfəv i Ģahının hücumu üçün bəhanə kimi
istifadə edildi.
ġah Ġsmayılın din i siyasətini səciyyələndirən Ġ.D.M iklu xo j Maklay
tamamilə düzgün olaraq qeyd edir ki, "...ifratçı Ģiəliyə və ifratçı Ģiələrə qarĢı
mübarizə yeni feodal dövlətinin xalq hərəkatlarına qarĢı münasibətdə siyasətinin
ifadəsi id i". Səciyyəvidir ki, Səfəvilər kütlələrin həyəcanını yatırmaq üçün
bidətçilik Ģəklində kifayət qədər bəhanə tapmadıqda sülalənin hakimiyyətinə
qədərki dövrdə dəfələrlə sınaqdan çıxmıĢ üsula - xalqın bir qismini digərinə qarĢı
qaldırmaq üsuluna əl ataraq, bu yolla kütlələri sosial, siyasi mübarizədən
yayındırırdılar. I Abbasın s ənətkarlar arasında dəfələrlə silahlı toqquĢmalar təĢkil
etdiyi bir ço x mənbələr tərəfındən təsdiq olunur.
Beləliklə, XVI əsrdə siyasi vəziyyətin dəyiĢməsi mövcud olan təriqətlərin və
cərəyanların yeni ayrılmaların ı Ģərtləndirird i. Həmin təriqət və cərəyan ların bir
qismi hakim qızılbaĢ məfkurəsi ilə barıĢır, tədricən islam Ģiə ilahiyyatının ideya
əlavəsinə çevrilir, təĢkilati, siyasi və ideoloji cəhətdən hakim qızılbaĢ təriqətinə tabe
olur, tədricən onunla çulğaĢırdı. Mövcud ideya cərəyanların ın digər qis mi isə hakim
məfku rəyə qarĢı kəskin mövqe tutur və bidətçilik kimi q iy mətləndirilird i.
XVI əsrdə qızılbaĢ məfkurəsi mü xtəlif funksiyaları yerinə yetirird i. Səfəv ilər
dövlətində o, hakimiyyətə aparan yolda bidətçiliyin və mü xalifliyin bütün
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ünsürlərin i it irmiĢ baxıĢlar sistemi id i. Səfəvilər dövlətinin hüdudlarından kənarda
isə (məsələn, Osman lı imperiyasında) o, hakim o lan sünniliyə və Osman lı
hökumətinə qarĢı Ģiə mü xalifətinin təzahürü kimi fəaliyyət göstərirdi. Osman lı
dövlətinin ərazisində qızılbaĢlıq bəktaĢiliklə sıx surətdə bağlı olmuĢdur. Əgər
Səfəvi imperiyasında qızılbaĢlıq ruhanilərlə birgə azadfikirliliyin hər bir təzahürünü
fanatikcəsinə təqib edirdisə, Səfəvi dövlətinin hüdudlarından kənarda o, bir qayda
olaraq, bidətçi mistik-panteist fəlsəfə ilə bağlı olmuĢ, azadfikirliliy in və mü xalifət in
ifadəçisi kimi diqqəti cəlb et miĢdi. QızılbaĢlıq mü xalifətçi ruhunu Osman lı
imperiyasında XIX əsrədək qoruyub saxlamıĢdır. XIX əsrdə Osman lı imperiyasında
bu təlimin inkiĢaf istiqamət lərini araĢdırmıĢ V.Qord levs ki yazır ki, yaln ız qorxu
hissi qızılbaĢları islamdan açıq surətdə imt ina etməkdən saxlayır, çünki onlar Əlini
ilah iləĢdirir, panteizmə əməl edir, məscidlərin zəruriliy i fikrini qəbul etmir, insanın
ölümünü materiyanın sonu kimi q iy mətləndirir, materiyanın sonunu onun yeni
formada aĢkara çıxmasının baĢlanğıcı sayırd ılar.
ġah Ġsmayılın qurduğu dövlətin hərbi qüdrətinə, Ģəriət məh kəmələrinin
əzablı edamlara gətirən amansız fıtvalar təcrübəsinə arxalan masına baxmayaraq,
qızılbaĢ ideologiyası hətta Səfəvilər imperiyası hüdudlarında belə yeganə məfku rə
ola bilmədi. Təq iblər Azərbaycanda bidətçiliy i aradan qaldırmaq iqtidarında
deyildi. Bu rada ilahiləĢdirmə nəzə riyyəsinə əsaslanan ifratçı Ģiə təriqətləri
qalmaqda idi. "Tarixi aləmarayi-Abbasi" salnaməsinin materia llarından görünür ki,
hicri 962 (1554-1555)-ci ildə "qələndərlərin və cəmiyyət törtöküntülərinin bir
dəstəsi" yeni dini təlimlərlə çıxıĢ edərək ġah Təh masibi Ġmam Mehdin in təcəssümü
kimi qələmə verməyə cəhd edirdi. BaĢlanmıĢ hərəkat elə geniĢ miqyas almıĢd ı ki,
Səfəvi hökmdarı onu yalnız üsyan rəhbərlərin i edam etdird ikdən sonra yatıra
bilmiĢdi.
Bu dövrün Səfəvi hökmdarları tərəfındən amansızcasına təqib olunan, geniĢ
yayılmıĢ bidətçi təlimlərindən biri "nöqtəvilik" idi. Materialist mey illi panteist
fəlsəfənin, rasionalizm və islamın bir ço x eh kamlarına qarĢı kəskin surətdə çıxması
"nöqtəviliyin" baĢlıca cəhətləri olmuĢdur. Məlumdur ki, ġah Təh masibin əmrinə
əsasən KaĢan və Qəzvin nöqtəviləri amansızcasına cəzalandırılmıĢdılar. Lakin
"nöqtəvilik" təliminə qarĢı təqib lər I Abbasın dövründə xüsusilə gücləndi.
Salnamələrdə məlu mat verilir ki, I ġah Abbas o zaman dövlətin paytaxtı olan
Qəzv indəki gözəl xanəgahlardan birini ziyarət et miĢ və nöqtəvilərin rəhbərlərindən
dərviĢ Xosrov Qəzviniyə məxsus həmin xanəgahda söhbət əsnasında öyrənmiĢdi ki,
nöqtəvilərin sayı çoxdur, onlar bütün dövlətin ərazisində yayılmıĢlar, öz təĢkilatları
var, əhalini nöqtəvilik təliminə cəlb ed irlər. Hö kmdar anlamıĢdı ki, dövlətin
ərazisində "nöqtəvilik"dən təhlükəli təlim yo xdur. I ġah A bbas bu "ziyarətindən"
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sonra hicri 1002 (1593-1594)-ci ildə bütün nöqtəvilərin və "nöqtəvilik‖lə bağlılıq
ehtimalı olan Ģəxslərin tutulması haqqında fərman verdi. Ġsgəndər bəy MünĢi və
Cəlal Yəzdi Səfəvi dövlətinin ərazisində nöqtəvilərin təqib olunduğunu
göstərmiĢlər. I ġah Abbasın dövründə nöqtəvilərin kütləvi surətdə cəzalandırılması
adi hala çevrilmiĢdi. Ġsgəndər bəy MünĢi güman edir ki, I Abbasın bu tədbirləri
nöqtəvilərin varlığına son qoymuĢdu. Lakin Zeynalabdin ġirvani XIX əsrdə də
burada "nöqtəvilik" təliminin g izli surətdə təbliğ olunduğunu bildirir.
XV-XVI əsrlərdə hürufıliyin bir ço x nü mayəndələri də qızılbaĢlara
qoĢulmuĢdular. Məlu mdur ki, ġah Ġsmay ılın sarayında "hürufılik" fəlsəfəsini
poeziya vasitəsilə təbliğ edən Süruri və Tüfey li kimi Ģairlər fəaliyyət göstərmiĢlər.
Lakin aydındır ki, ġah Ġs maylın sarayında yaĢayan, hökmdarı mədh edən, Ģahın
himayəsinə sığınan hürufilər əski zamanın üsyankar hürufıliyin i təbliğ edə
bilməzd ilər.
Sürurin in və Tüfeylin in bizə məlu m o lan Ģeirlərində isə bidətçi panteizm
təbliğ edilir, ġah Ġsmay ıl "Mehdi" adlandırılaraq ilahiləĢdirilir, insana ilahi varlıq
kimi yanaĢılır. Bu cəhətlər həmin Ģeirlərin XV əsrin sonuna - Ġsmayılın hakimiyyətə
can atdığı zamana aid ed ilməsinə imkan verir.
XVI əsrdə Azərbaycanda "nöqtəvilik"lə yanaĢı, "bəktaĢilik", "əliallahi",
"əxi", "rövĢəni" və s. təlimlər təbliğ edilird i. XVI əsrin qızılbaĢ ideologiyasını
səciyyələndirərək qeyd etmək lazımd ır ki, hakimiyyətə can atarkən Səfəvilərin
arxalandığı Ģəhərlilər tədricən qızılbaĢ ideologiyas ından uzaqlaĢdılar. XVI-XVII
əsrlərdə Ģəhərlilər əsasən "Heydəriyyə" adlanan və asketizmi təbliğ edən sufı
təĢkilatlarına, panteist meyilli "nemətullahiyyə" təliminə bağlı olmuĢlar.
XVI əsrdə Azərbaycanda fəlsəfi və ictimai-siyasi fikrin məĢhur
nümayəndəsi dahi Ģair, mütəfəkkir Məhəmməd Füzuli idi. O, dəqiq elmləri,
ilah iyyatı, fəlsəfəni derindən öyrənmiĢ, Azərbaycan (türk), fars və ərəb dillərini
gözəl bilmiĢ, həmin dillərdə divanlar yaratmıĢdır. Bu divanlar Yaxın və Orta ġərqin
fəlsəfı poeziyasının inciləridir. Divanlarla yanaĢı, Füzulin in "Tərcümət ül-əhadis ələrbəin" ("Qırx hədisin tərcü məsi"), "ġah və gəda", "Hədiqət üs -süəda" ("Səadət
bağçası"), "Leyli və Məcnun", "ġikayətnamə", "Rind və Zahid", "Səhhət və Mərəz",
"Ənis ül-qəlb" ("Könül dostu"), "Mətlə ül-etiqad" əsərləri bizə gəlib çatmıĢdır.
Füzuli fəlsəfi və elmi əsərlərini yaĢadığı dövrün ənənəsinə uyğun olaraq ərəb, fars
dillərində yazmıĢdır və yaradıcılığı ġərqin XVI əsrə qədərki ideoloji və mədəni
təkamül tarixi ilə sıx bağlıdır. ġərq in peripatetik fəl-səfəsi və islamın rasionalist
təlimləri Fü zulini daha ço x cəlb et miĢdi.
Füzuli ġərq mədəniyyətinin dahilərindən olan Nizami Gəncəvinin fəlsəfı
poeziyasını, b ir ço x təriqətlərin və cərəyanların, ilk növbədə sufiliyin fəlsəfi
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təlimlərin i, habelə qədim yunanların elm, fəlsəfə sahəsindəki uğurların ı gözəl
bilird i.
"Mətlə ül-etiqad" Füzulinin baĢlıca fəlsəfi əsəridir. Bu, mah iyyətcə
Azərbaycan tədqiqatçıları tərəfindən fəlsəfə tarixinə dair yazılmıĢ ilk əsərdir.
Həmin əsərdə ilahiyyat məsələləri ilə yanaĢı, qədim yunan filosofların ın, Yaxın
ġərqin orta əsrlərdə yaĢamıĢ mütəfəkkirlərinin baxıĢlarının q ısa Ģərhi də verilmiĢdir.
Fəlsəfəyə, ilah iyyata, təbiət elmlərinə dair mü lahizələrində Fü zuli qədim yunan və
orta əsr ġərq fılosoflarının fikirlərinə əsaslanır. Əsər dörd hissədən ibarətdir və hər
bir hissə müvafıq qisimlərə bölünür. Birinci hissədə elmin və biliyin mahiyyəti,
idrak prosesində elmin məqsəd və vəzifələri nəzərdən keçirilir. Ġkinci hissə
dünyanın baĢlanğıcı və mah iyyəti məsələlərinə həsr edilmiĢdir. Üçüncü və
dördüncü hissələrdə Allahın mövcudluğu, peyğəmbərlik, ruhların varlığı,
məkanların ı dəyiĢ məsi haqqında danıĢılır, digər mistik-ilahiyyat problemləri
araĢdırılır. Təbiidir ki, orta çağların tipik mütəfəkkiri kimi Fü zuli də dini
dünyagörüĢünə malik id i və həmin dünyagörüĢünü təbliğ edirdi.
Füzuli "Mətlə ül-etiqad" əsərində elmlərin təsnifatını vermiĢdir. Onun
fıkrincə, təcrübi və nəzəri elmlər mövcuddur. Təcrübi elmlərin (əxlaq, evdarlıq və
siyasət) predmeti insandan asılıd ır. Fü zuli ilahiyyatı, riyaziyyatı və təbiyyat
elmlərini nəzəri elmlərə aid ed ir.
Məhəmməd Fü zuli "ġikayətnamə" əsərində yaĢadığı dövrdə rüĢvətxorluğun,
satqınlığ ın, ikiüzlülüyün, zü lmün və ədalətsizliy in tam hökmran lığ ı haqqında nifrət
hissi ilə danıĢmıĢdır. Ġctimai bəlaların dərin kö klərin i aĢkara çıxara bilməyən Füzuli
həyatın mənfi hallarının dövrün hökmdarlarının xarakteri ilə bağlı olduğunu
göstərir, "ədalətli hökmdar" arzusu ilə yaĢayırdı. Fü zuli irsi orta əsrlərin Yaxın və
Orta ġərq ictimai-fəlsəfı fıkrinin inkiĢafı tarixində mühü m mərhələdir.
XVI əsrdə Sadiq bəy Əfşarın (təbrizlidir, 1533-cü ildə doğulmuĢdur, 1612,
yaxud 1616-cı ildə vəfat etdiyi güman olunur) estetik nəzəriyyəsi meydana çıxdı.
Sadiq bəy ƏfĢar rəssam, alim, mütəfəkkir idi və "Qanun əs -süvar" ("Rəssamlıq
qanunları haqqında traktat") əsərinin müəllifı kimi tanın mıĢdır. O, incəsənəti
gerçəyliyin inikası kimi nəzərdən keçirir, forma və məzmunun vəhdəti məsələsini
qoyur, məzmunun formadan üstün olduğunu göstərir nəzəriyyə ilə təcrübənin
vəhdəti fıkrini təbliğ edirdi. Sad iq bəy ƏfĢar Azərbaycan və fars dillərində elm,
rəssamlıq, ədəbiyyat haqqında 10-a yaxın əsər yazmıĢdır. O habelə gözəl Ģeirlər
müəllifi kimi də məĢhurlaĢmıĢdı. Sadiq bəy ƏfĢar sufıliklə də dərindən maraq lanır
və hakimiyyətə münasibətdə mü xalifliyi ilə seçilirdi.
Hakim mövqedə olan Ģiəliyin, Səfəvi hökmdarlarının təqibləri bir ço x elm,
mədəniyyət nümayəndələrini, filosofları Azərbaycandan getməyə vadar et miĢdi.
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ġiəlik, Ģəriət ehkamları və islamın əsasları Azərbaycanda ilahiyyatın
tanınmıĢ nümayəndələri olan Mirzə Abdulla Əfəndinin (hicri 1130-cu ildə vəfat
etmiĢdir) və Ağahüseyn Xalxalinin (XVII əsr) əsərlərində geniĢ, hərtərəfli əksini
tapmıĢdır. Oncild lik "Riyaz ül-üləma" ("Alimlər bağçası") əsərinin müəllifı Mirzə
Abdulla Əfəndi məĢhur alim və ilahiyyatçı idi. Alim bu və digər əsərlərində
islamın, onun Ģiə məzhəbin in, islam əxlaqının təbliğatçısı və ideoloqu kimi çıxıĢ
edirdi. Ağahüseyn Xalxali sufı panteizminə, xüsusilə Yusif Qarabağin in fəlsəfı
baxıĢlarına qarĢı fəal mübarizəsi ilə tanınırdı. XVII əsrin fəlsəfı fikir nümayəndələri
olan Saib Təbrizinin, Yusif Qarabağinin, Qövsi Təbrizinin dünyagörüĢü
insanpərvərlik, azadfıkirlilik, xey irxah əməllər və ədalət uğrunda mübarizə
ruhundadır. Onların fəlsəfi baxıĢları üçün panteizm səciyyəvid ir.
Azərbaycanın mütərəqqi simalarından biri olan Məhəmməd Əmin ibn
Sədrəddin Şirvaninin fəaliyyəti XVII əsrə təsadüf etmiĢdir. O, "Mabəd və məbdə"
("BaĢlanğıc və son") traktatının, Qəzalinin "Qəvaid əl-əqaid" ("Ġnancların
prinsipləri") əsərinə Ģərhin, "ġəmsiye-Razi" əsərinin, habelə islam təriqətlərinə həsr
olunmuĢ əsərin müəllifıd ir. Son əsərində o, islam zəmin ində yaranmıĢ 73 təriqəti
səciyyələndirməyə cəhd göstərmiĢ, islamın daxilindəki batini, xüsusən qərməti kimi
mü xalifətçi təriqətlərin təhlilinə xüs usi fikir vermiĢdir.
Azərbaycan mütəfəkkiri Mirzə Məhəmməd ibn Həsən Şirvani XVII əsrdə
yaĢamıĢ, fəlsəfə, ədəbi tənqid sahələrində məĢhurlaĢmıĢ, astronomiyaya və
riyaziyyata dair əsərlər yazmıĢ, bir sıra fəlsəfı əsərlərin (xüsusilə peripatetik meyilli
əsərlərə yazılmıĢ sərhlərin) müəllifi kimi tanın mıĢdır.
XVII-XVIII əsrlər fəlsəfı cərəyanların, xüsusilə sufiliyin xeyli dərəcədə
geniĢ yayıldığı tarixi dövr id i. Bu hal aĢağıdakı amillərlə bağlı o lmuĢdur:
1) bu əsrlərdə sufilik mü xalifətin öz fəlsəfı ehkamların ın mühafızəkar
islamın əleyhinə yönəlmiĢ mah iyyətinin zahirən islamçı təqdimi üçün istifadə etdiyi
uğurlu formalardan biri id i;
2) sufilik təqib lərə məru z qalan sünnilər üçün ideoloji sığınacaq idi və
mü xalifətçi ziyalıları özünün panteist mahiyyəti ilə də cəlb cdirdi.
Malik Seyid ibn Məhəmməd Kamil, Maqsud Əli Təbrizi, Molla Rəcəb Əli
Vahid kimi sufı-panteistlərin fəaliyyəti XVII əsrə təsadüf edir.
Əgər sufiliy in bir qolu mü xalif zü mrə və təbəqələr üçün sığınacaq idisə,
digər qolu hakim dairələrlə əlb ir olaraq bidətçi sufıləri amansızcasına təqib edir,
əleyhdarları sünnilikdə təqsirləndirirdi. Məsələn, I Abbasın əmrinə əsasən sufıpanteist olan Əbu Talıb Təbrizi və Mirzə Məhəmməd Ordubadi edam edildilər.
Yusif Qarabaği isə Orta Asiyaya qaçmaq la bu cəzadan xilas ola bildi.
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XVII əsrdə Azərbaycanda fəlsəfi fikrin görkəmli nü mayəndələri Yusif
Qarabaği və Saib Təbrizi idi.
Yusif ibn Məhəmmədcan Qarabaği peĢəkar fılosof idi. Onun bir ço x
əsərlərində məntiq, hüquq, astronomiya problemləri öz əksini tapmıĢdır. "HaĢiyəixanəqahi" ("Xanəgahinin haĢiyəsi"), "Tətəmmət ul-havaĢi fi izalət ul-həvaĢi"
("AnlaĢılmazlıqların aradan qaldırılmasına dair haĢiyələrin tamamlan ması"),
"Risalətun fı bəyan il-cü zi la yətəcəzzəü" ("Bö lünməz h issəciyin izah ına dair"),
"HaĢiyətün li Ģərhi "Hikmət əl-eyn" ("Hikmət əl-eyn" əsərinin Ģərhinə dair"),
"Risalətun fı tərif ül-elm" ("Elmin tərifi haqqında traktat"), "Risalət ul-xəlvətiyyə"
(" Gizli olan haqda traktat") və s. Yusif Qarabağinin daha ço x yayılmıĢ iri tədqiqat
əsərlərid ir. Panteizm alimin dünyagörüĢü üçün səciyyəvi olmuĢdur. Filosofun
baxıĢlar sistemində idrak nəzəriyyəsi baĢlıca yeri tuturdu. O, dünyanın dərk edilən
olduğunu göstərirdi. Yusif Qarabağinin fıkrincə, dünya 5 daxili və 5 xarici hiss
vasitəsilə dərk o lunur. O yazırdı ki, tədqiqat varlıqların dəlillər və əsaslandırmalar
vasitəsilə dərkid ir, bu idrak həqiq idir.
Ümu miyyətlə, Qarabağinin dünyagörüĢü XVII əsr Azərbaycan fəlsəfə
tarixində xüsusi yer tutur.
Saib Təbrizi dövrünün yüksək səviyyədə təhsil almıĢ ziyalılarından idi. ġair mütəfəkkir bir ço x Yaxın və Orta ġərq ölkələrin i ziyarət et miĢ, dövrünün tanınmıĢ
ziyalıları ilə təmasda olmuĢ, bir müddət Səfəvi hökmdarı II Abbasın sarayında
məlik üş-şüəra kimi ali adı daĢımıĢdır. Lakin o, saraydakı çəkiĢ mələrdən, fıtnəfəsad yuvasından uzaq olmağa çalıĢ mıĢ, tezliklə Səfəvi sarayını tərk et miĢdir. Saib
Təbrizi həyatının son illərində öz əsərlərin in təsnifatı ilə məĢğul olmuĢ və onlan
"Mirat ül-camal" (" Gö zəllik aynası"), "ArayiĢi-nigar" (" Gö zəllik bəzəyi"), " Vacib
ül-hifz" ("Qorunması vacib olan") adlı məcmuələrdə yerləĢdirmiĢdir. ġairmütəfəkkir əsərlərin i A zərbaycan və fars dillərində yazmıĢdır. Yaxın və Orta ġərq
xalq larının fəlsəfı irsi, xüsusilə ġərq peripatetizmi Saib Təbrizin in də
dünyagörüĢünün təĢəkkülü üçün əsas olmuĢdur. O, ġərq peripatetizmi vasitəsilə
qədim yunan elmini və fəlsəfəsini öyrənmiĢdi. Saibin orta çağ lar ġərqin in panteist
bidətçi təlimlərinə bağlılığı onun daim Mənsur Həllaca istinad etməsi ilə
təsdiqlənir. Saib yazırdı: "Biz Mənsurun qanıyıq və daim qaynamaqdayıq". Digər
bir əsərində mütəfəkkir qeyd edirdi: "Quru zahid lərlə həqiqət haqqında ucadan
danıĢma, dar ağacına məhku m olun muĢ Mənsura bax". Saib Təbrizi özü haqqında
demiĢdi: "Mənim Mənsurum dar ağacından qorxmur". O göstərirdi ki, sufılərin
vəhdət əl-vücud haqqında təlimin in əsirid ir, bu təlimə valeh o lmuĢdur. Saib in
dünyagörüĢünün əsasını məhz bu nəzəriyyə təĢkil edir. Onun fıkrincə, Allahın
varlığ ı ilə bağlan mıĢ mövcudluq, dünya bir-biri ilə üzv i Ģəkildə əlaqədar olan 4
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ünsürdən ibarətdir, dünya vəhdət bəhridir. Məhəbbət bu bəhrdəki hərəkətin və
dəyiĢikliklərin mənbəyidir.
Saib Təbrizinin irsində idrak məsələləri mühü m yer tutur. Mütəfəkkir
dünyanın dərk olun ması prosesində ağıla və elmə yüksək q iy mət verir, elmin
(nəzəriyyənin) və təcrübənin vəhdəti zəruriliyin i daim qeyd edirdi: "Ġnsanın biliyi
özünü əməldə, təcrübədə göstərməlidir, ağıl məntiq i dəlillərə və əqli nəticələrə
əsaslanmalıd ır". Saib Təbrizi zəmanəsinin hökmdarlarının elmə, təfəkkürə mənfı
münasibəti haqqında ürək ağrısı ilə yazırdı: "Ağıl və bəsirət qara quruĢa da dəymir,
mo lla çalmaları və onların qarın toxluğu bizim zəmanəmizdə daha ləyaqətli yer
tutmur".
Əxlaq və estetika məsələləri də Saib Təbrizinin yaradıcılığında,
dünyagörüĢündə müəyyən yer tutmaqdadır. O, həmin dövrdə hakim olan "tale",
"alın yazısı" haqqındakı nəzəriyyəyə qarĢı çıxaraq insan iradəsinin azadlığ ı, insanın
öz əməlləri müqabilində məsuliyyət daĢıması fıkrini təbliğ edird i. Ġnsanı gerçək
həyatdan uzaqlaĢdıran asketizmə deyil, yarad ıcılığa, əməyə qızğın çağırıĢ Saib
Təbrizinin əxlaq i görüĢlərin in mərkəzindədir: "Əməklə məĢğul olmamaq, taleyə
güvənmək alicənablıq la bir araya sığmaz, ö z yükünü xalqın üzərinə aĢırma". Saib in
əxlaq i görüĢləri onun ictimai-siyasi ideyaları ilə sıx Ģəkildə bağlıdır və
demokratizmin, insanpərvərliyin təbliği ruhundadır. O, məh z bu mövqelərdən
cəmiyyətdə hökm sürən zülmü və zor siyasətini pisləyird i. Saib Təbrizi zəh mətkeĢ
xalq ı "cəmiyyətin qanadları" adlandıraraq yazmıĢdı: "Sadə, yoxsul insanlardan
yardım istə, çünki onlar zəif və yoxsul olsalar da, baĢqaları üçün qanaddırlar (güc
mənbəyidirlər. - məsul red.)".
Saibin estetik baxıĢları dövrün mütərəqqi ġərq estetik fıkrin in inkiĢafına
böyük töhfə idi. Onun incəsənətdə, ədəbiyyatda forma və məzmunun münasibəti,
poetik məharət in ictimai Ģüura təsiri haqqındakı fıkirləri ġərq in estetik fıkri
ənənələrinin davamı kimi diqqəti cəlb edir və bir ço x məqamlarda Sad iq bəy
ƏfĢarın estetik görüĢləri ilə səsləĢir.
XVII əsrdə A zərbaycanda fəlsəfı fikrin ü mu mi mənzərəsi belə idi.
XI FƏS ĠL
AZƏRB AYCAN XVIII ƏSRĠN B ĠRĠNCĠ YARIS INDA
Səfəvi dövlətinin tənəzzül ü və XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda
xal q azadlı q hərəkatının qüvvətlənməsi. XVIII əsrin əvvəllərində tərkibinə bir
çox ö lkələrlə yanaĢı, Azərbaycanın da daxil o lduğu Səfəvi dövləti dərin iqtisadi və
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siyasi tənəzzül dövrü keçirird i. ġah, saray əyanları və dövlət məmurları boĢalmıĢ
dövlət xəzinəsini doldurmağın yeganə yolunu vergi və mükəlləfiyyətlərin sayını,
həcmini artırmaqda görürdülər. Bu meqsədlə onlar yeni-yeni vergi növləri "ixt ira"
edir, vergi toplamaq üsulunu daha da sərtləĢdirirdilər. Saray əyanları və dövlət
məmu rlarının fıtvalarına uyan, dövlət iĢlərindən uzaqlaĢaraq günlərin i məscid lərdə
ibadətdə və hərəmxanada eyĢ -iĢrətdə keçirən iradəcə zəif ġah Sultan Hüseyn 1699cu ildə vergi sistemini "qaydaya" salmaq məqsədilə 15 yaĢına çatmıĢ hər kəsin
siyahıya alın ması barədə əmr verdi. Əhalin in var-dövləti və əmlakı da siyahıya
almırd ı. Yen i Ģahın məmurları siyahı tərtib etməkdə çətinlik çəkirdilər; imkan ı olan
Ģəxslər ailəsi və əmlakı ilə birlikdə acgöz Ģah məmu rların ın təqibindən qaçaraq
əlçat maz yerlərdə gizlənird ilər. Belə halların qarĢısını almaq məqsədilə Ģah yeni bir
fərman verd i: " Gizlənən Ģəxsi kim tapsa və Ģaha bu barədə xəbər versə, onun baĢı
Ģaha, əmlakı isə xəbər verən adama çatacaqdır".
Siyahıyaalma üç il - 1699-cu ildən 1702-ci ilədək davam etdi. Siyahıya daxil
edilən Ģəxslərdən əlavə olaraq yeni vergilə Har tələb olundu. Vergilər əvvəlkilərdən
üç dəfə artıq idi. Tezliklə Ģahın vergi toplayanları əhalidən yeni qayda üzrə üçillik
vergi yığ mağa baĢladılar.
XVIII əsrin əvvəllərində, təqribən 1700-1703-cü illərdə Azərbaycanda,
xüsusilə ġirvanda keçən quraqlıq özü ilə dəhĢətli aclıq gətirmiĢdi. Bu isə bahalığa,
bazarlarda qiy mət lərin bir neçə dəfə art masına səbəb olmuĢdu.
ġah sarayı yerli hakimlərə etibar et mədiy indən öz məmurlarını və
nökərlərin i vergi toplamaq üçün yerlərə göndərird i. Məsələn, Qarabağda vergi
toplamaq üçün Ģaha yaxın olan və Təbrizdə oturan Cənubi Azərbaycan bəylərbəyi
Mirzə Tah ir 1100 nəfərlik cəza dəstəsi ilə buraya göndərilmiĢdi. Müas irin yazd ığına
görə, əzab və iĢgəncələrlə kəndliləri vergi verməyə məcbur edird ilər. Lakin belə
Üsulla vergi toplamaq dövlətin iqtisadi vəziyyətinin canlan masına gətirib çıxara
bilməd i. Əksinə, ağır feodal istismarı maddi nemət lərin əsas istehsalçıları ola n
kəndlilərin təsərrüfatının daha da dağılması və iqtisadi böhranın dərinləĢməsi ilə
nəticələndi.
Mərkəzi hakimiyyətin zəifləd iyi bir dövrdə hakim feodallar arasında
mərkəzə tabe olmamaq əhvali-ruhiyyəsi hiss olunurdu. Azərbaycandakı
bəylərbəyilər (ġirvan, Qarabağ, Cənubi Azərbaycan və Çu xursəd bəylərbəyilikləri)
vilayətlərdə toplanan vergilərin böyük əksəriyyətini mən imsəyirdilər. 1716 -cı ildə
Rus dövlətinin Azərbaycandan Ġrana gedən elçisi A.P.Vo lınski belə halları
müĢahidə edərək ö z gündəliy ində yazmıĢdı ki, bəylərbəyilər toplanan vergilərin
"yalnız yarpağını Ģaha göndərirlər, meyvəsini isə özləri üçün saxlayırlar. Bu,
onlarda adət Ģəklin i almıĢdır". Dövrün baĢqa bir Ģahidi Ġ.Q.Qerber bu barədə yazır:
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"ġirvan hakimləri Ģahın xəzinəsinə istədikləri qədər (topladıq ları vergilərdən. məsul red.) göndərirdilər". Bəzi hallarda bəylərbəyilər mərkəzin göstəriĢi olmadan
vergilərin miqdarını və həcmini artırırdılar.
Feodal istismarın ın həddini aĢması, Səfəvi dövlətin in bir ço x yerlərində
olduğu kimi, Azərbaycanda da Ģah üsuli-idarəsinə və yerli feodallar əleyhinə
üsyanların baĢ verməsinə səbəb oldu. XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ilk
üsyan 1707-ci ildə Car-Balakən bölgəsində alovlandı. Tezliklə qonĢu kəndlərin
əhalisi də onlara qoĢuldu. Bu, kortəbii kəndli h ərəkatı idi. Dövlət in hakim
dairələrin in üsyanı yatırmaq üçün göndərdiyi cəza dəstələri Car kəndin i talan edib
yandırdılar. 1709-cu ildə ġimali Azərbaycanda-ġirvan hüdudlarında daha bir silahlı
üsyan baĢ verdi. 1711-ci ildə Car camaatı yenidən silaha əl atdı. Onlar ġamaxı
Ģəhərinə hücum edib, ġirvan bəylərbəyinin malikanəsinə od vurmağ ı qərara ald ılar.
Bu dövrdə ġirvanın böyük bir hissəsində həm Ġran, həm də yerli feodalların
zülmünə qarĢı qalxan silahlı üsyan dalğaları geniĢ vüsət almaqda id i. Üsyançılar
kortəbii Ģəkildə feodalların malikanələrinə basqın edərək qarət lə məĢğul o lur, sonra
isə onu yandırırdılar. Carlılar Ģah xəzinəsinə vergilərdən azad id ilər. Sərhədləri
qoruduqlarına görə onlar hətta xəzinədən pul da alırd ılar. ġirvan bəylərbəyinin
özbaĢına carlılara ödəniĢi dayandırması onların qəzəb inə səbəb olmuĢdu. Car
üsyançılarına ƏrəĢ hakimi Əli Su ltan baĢçılıq edird i.
Tezliklə ġirvan torpağında carlılar Ģirvanlılarla b irləĢib, böyük bir dəstə
yaratdılar. Ço x keçməd i ki, onlara Ģəkililər və Gəncə ətrafındakı kəndlərin əli silah
tutan əhalisi də qoĢuldu. Silahlan mıĢ xalq kütləsi ġamaxı, Gəncə, Qazax, Ağstafa,
ġəmĢədil, ġəmkir Ģəhərlərinə basqın edərək Bərdə Ģəhərinə kimi gedib çatmıĢdı.
Onlar yolboyu qarĢılarına çıxan hər hansı feodal malikanəsini qarət edib
yandırırd ılar.
Üsyançıların qarĢısın ı almaq məqsədilə Ģah hökuməti yerli hakimlərə
qüvvələrini səfərbərliyə aimağı əmr etdi. Lakin üsyanın öhdəsindən gəlmək
olmurdu. Bu barədə müasirlərdən Yesai Həsən Cəlal belə yazır: "ġah ġamaxıda,
Gəncədə yerləĢən Ġran qoĢunlarına üsyançılar əleyhinə çıxmağ ı əmr etsə də, həmin
Ģəhərlərdə yerləĢən xanlar üsyançılarla bacara bilmədilər. Əksinə, ö zləri məğlu b
oldular".
Üsyançı dəstələrə divan tutmağa ilk dəfə ġirvan b əylərbəyi Həsənəli xan
cəhd göstərdi. O, üsyançıların gələcək hücu munun qarĢısını almaq üçün on beĢ
minlik qoĢunla onların qarĢısına çıxdı. ġəki mahalında baĢ vermiĢ toqquĢmada
ġirvan bəylərbəyinin qoĢunu məğlub olub geri oturduldu. DöyüĢ meydanında
bəylərbəyi Həsənəli xanın ö zü də qətlə yetirild i. ġəki hakimi Kiçik xan vuruĢma
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zaman ı həlak oldu. Üsyançıların hücumunun qarĢısını ala bilməyən Gəncəli Uğurlu
xan qalaya çəkilərək canın ı xilas edə bild i.
1707-1711-ci illərdə ġirvanda baĢ verən silahlı üsyanlar Ġsfahan sarayında
böyük həyəcana səbəb oldu. ġirvan bəylərbəyi döyüĢ meydanında həlak olduqdan
sonra ġah Sultan Hüseyn buraya yenil bəylərbəyini - Key xosrovu göndərdi.
1709-cu ildə Qəndəhar Ģəhərini zəbt edib Ġsfahanı hədələyən əfqan qəbilələri
mərkəzi höku mətə Azərbaycanda baĢ verən üsyanları yatırmağa macal vermirdi.
Səfəvi dövlətinə daxil olan bütün ölkələri XVIII əsrin əvvəllərində xarici iĢğalçılara
qarĢı mübarizə bürü müĢdü. Bu mübarizə yerli feodalların zülmünə qarĢı geniĢlənən
xalq hərəkatı ilə birləĢərək mə rkəzi höku mətin əleyhinə ü mu mi cəbhəyə
çevrilmiĢdi.
ġirvan üsyanı. 1722-1735-ci illərdə Azərbaycanın Xəzərboyu
əyalətlərinin Rusiya tərəfindən iĢğal olunması. Səfəvi dövlət inin ağır günlərində
ġah Sultan Hüseyn Rus dövlətindən kömək almaq üçün onunla yaxınlaĢmağ ı qərara
aldı. Bu məqsədlə 1713-cü ildə "dostluq və ticarət müqaviləsi" bağlamaq üçün
Fəzlulla bəyi Peterburqa göndərdi.
Ġran dövlətinin Rusiyaya mü raciəti I Pyotrun ġərqdə siyasətinin reallaĢ ması
dövrünə təsadüf edir. Həmin illər Rus dövləti Türkiyə ilə uğursuz müharibə
aparmıĢ və 1711-ci ildə Prut müqaviləsini imzalad ıqdan sonra Qara dənizə çıxıĢ
əldə etməkdən əlini ü zərək bütün ümidin i Xəzər dənizi hövzəsinə bağlamıĢdı.
Hələlik Ġsveçlə müharibə davam etdiyi b ir Ģəraitdə Cənuba yürüĢü keçirmək
imkanına malik olmayan çar kəĢfıyyat xarakterli tədbirlər görürdü. O, 1714-cü
ildən baĢlayaraq Xəzər dənizinin Ģərq sahillərini öyrən mək üçün Bekoviç Çerkasskinin baĢçılığı ilə buraya ekspedisiya göndərmiĢdi.
I Pyotr Xəzər dənizin in qərb sahillərini öyrən mək məqsədilə
Azərbaycandan, xüsusilə karvan yolu ilə ġirvandan keçmək Ģərtilə Səfəvi dövlətinə
özünün yaxın adamlarından birin i - A.P.Volınskin i göndərdi. Elçi kimi Ġsfahana
yola düĢən A.P.Volınskiyə I Pyotr eyni zamanda xüsusi və gizli göstəriĢ də
vermiĢdi. Həmin göstəriĢə əsasən Rus dövlətinin elçisi karvan yollarını, bu yollar
boyunca otlaqların olub-olmamasını (bu, süvari qoĢunlar üçün vacib idi), yerli
qoĢunların müdafıə qurğularının vəziyyətini öyrənməli, burada xristianlarla əlaqə
yaratma lı idi. A.P.Vo lınskiyə burada rus ticarətinin inkiĢaf etdirilməsi
perspektivlərin i öyrən mək də tapĢırılmıĢdı.
A.P.Vo lınskinin yola düĢməsi haqqında qərar 1715-ci il may ın 30-da verildi.
Lakin hazırhq iĢlərinə düz bir il vaxt sərf olundu. Yalnız bundan sonra
A.P.Vo lınski onu müĢayiət edən dəstə ilə yola düĢüb, 1716 -cı il iyulun 13-də
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HəĢtərxan Ģəhərinə gəlib çatdı. Burada səfırlik üçün ayrılmıĢ üç böyük gəmiyə və
üç barja yerləĢib yoluna davam edərək Azərbaycanın Niyazabad liman ına yanaĢdı.
Həmin vaxt Azərbaycanda, xüsusilə ġirvanda ara-sıra üsyanlar baĢ
verdiyindən ġirvan bəylərbəyi Keyxosrov rus elçisinin təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə onu müĢayiət üçün 200 nəfərdən ibarət süvari göndərdi. A.P.Volınskin in
dəstəsi Niyazabaddan ġamaxıya yollandı. ġamaxı hakimlə ri qonağı təntənəli
Ģəkildə qarĢıladılar. Hətta qala divarlarında yerləĢən toplardan yaylım atəĢi açıldı.
A.P.Volınski ġamaxı Ģəhərində üç aydan artıq qaldı. Hərmin müddət ərzində o, I
Pyotrun məxfı göstəriĢinə əsasən bir çox mühüm məsələlərin həlli ilə məĢğul oldu,
daha doğrusu, dövləti maraqlandıran məlumatı topladı. O, həm də illərdən bəri
ġamaxıda məskən salmıĢ rus tacirlərinin ticarət məsələlərini qaydaya salmağa çalıĢdı.
ġamaxıdakı rus tacirləri A.P.Vo lınskinin gəliĢin i bilmiĢ və ona Ģikayətlə müraciət
etmiĢdilər.
Onların dediyinə görə, yerli tacirlər və hakimlər mərkəzi hökümətlə
hesablaĢmır, onların malların ı ya ucuz qiymətə zorla və yaxud da aldıqları borcları
qaytarmırdılar. Rus tacirlərinin Ģikayətləri əsasında A.P.Volınski ġamaxıda və
Niyazabad limanında yerli hakimlər tərəfındən rus tacirlərin in və təbəələrinin
incidilməsi barədə rəsmi məktub yazıb ġirvan bəylərbəyi Keyxosrova göndərdi. ġirvan
bəylərbəyi rus elçisinin məktubunu ehtiramla qəbul etsə də, heç bir tədbir görmədi.
1716-cı il dekabrın 7-də A.P.Volınski bəylərbəyi tərəfindən ona təhkim olunan
mehmandar və onu müĢ ayiət edən dəstə ilə ġamaxını tərk edib Ġsfahana yola düĢdü.
Yo lboyu A.P.Volınski bir ço x çətinliklərlə qarĢılaĢmalı oldu rus elçisi karvanının
hərəkətinə bir tərəfdən qıĢın soyuğu, digdg tərəfdən ərzaq qıtlığı man e
olurdu. Səfəvi dövlətinin qanunlarının əsasən xaricdən gəlmiĢ Ģəxslər ölkə daxilində
mərkəzə kimi yerli əhali tərəfindən ərzaqla və gecələmək üçün yataqla təmin edilməli
idi. Təyin adlanan bu verginin bütün ağırlığı yerli əhalinin üzərinə düĢürdü. Onsuz da
vəziyyəti ağır olan əhali "rəsmi qonağın" gəldiyini görüb əlçatmaz yerlərə qaçır, yalnız
qonaq getdikdən sonral öz yurduna qayıdırdı. Hətta Əhərə yaxınlaĢan A.P.Volınskini
Ģahın qonağı kimi Ģəhərə buraxmamıĢdılar; burada Ģah üsuli-idarəsinə qarĢı üsyan
qalxmıĢdı.
A.P.Volınski Azərbaycanda müĢahidə etdiyi mənzərəyə, yerli feodalların
mərkəzi hakimiyyətlə hesablaĢmaması, ġirvanın bir ço xlu yerlərində üsyanların baĢ
verməsi, Əhərdəki üsyan, yerli əhalinin mehmandarın gözündən qaçıb təyin vergisini
verməməsinə əsasən belə qənaətə gəlmiĢdi ki, Səfəvi dövlətində Ģahın yalnız adı var,
hakimiyyət isə yerli hakim feodalların əlindədir.
Əhərə daxil ola b ilməyən A.P.Vo lınski Təbriz istiqamət ində hərəkət etməyə
məcbur o lmuĢdu. Təbriz bəylərbəyi rus elçisin i ehtiramla qarĢıladığı üçün A.P.Volınski
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təbrizlilər barədə öz gündəliyində tərifli sözlər yazmıĢdır. Təbrizdə çox qalmayan
A.P.Volınski yoluna davam edərək, 1717-ci il martın 14-də təntənəli Ģəkildə Ġsfahan
Ģəhərinə daxil oldu. ġah Sultan Hüseynin yanında rəsmi qəbulda olub, ona etimadnamə
təqdim etdikdən sonra A.P.Volınski etimad üd-dövlə (baĢ vəzir) Fətəli xanla görüĢlər
keçirərək danıĢıqlar apardı.
Ġsfahanda olduğu zaman A.P.Volınski gizli Ģəkildə dövlətin daxili vəziyyəti barədə
xeyli məlumat toplamıĢ və onu ĢifrələnmiĢ məktubla Peterburqa, qraf Qolovkinə
göndərmiĢdi. Məktubların birində o, I Pyotra Xəzər dənizi üçün nəzərdə tutulmuĢ
gəmilərin Kazan Ģəhərində daha sürətlə quraĢdırılmasını tövsiyə etmiĢdir. 1717-ci il
iyunun 2-də Fətəli xanla görüĢdüyü zaman ona Ġranla Rusiya arasında mövcud olan
ticarət münasibətlərinin geniĢləndirilməsi barədə bir sıra təkliflər et miĢdir.
A.P.Volınskinin təklifiəri bağlanılması nəzərdə tutulan Rusiya-Ġran ticarət
müqaviləsinin əsasını təĢkil etməli idi. 1717-ci il iyunun 30-da A.P.Volınski və Fətəli xan
tərəfındən ilk rəsmi Rusiya-Ġran ticarət müqaviləsinin layihəsi tərtib olundu. Hələ
müqavilə hər iki dövlət baĢçısı tərəfındən təsdiq edilməmiĢ A.P.Volınski onun mətninin
nüsxələrini Ģahın fərmanı ilə birlikdə rus tacirləri alver edən Ģəhərlərə, xüsusilə ġirvan
bəylərbəyiliyinə göndərdi. ġahın fərmanında və müqavilə layihəsində rus tacirlərinin
yerli hakim və tacirlər tərəfindən sıxıĢdırılması qəti qadağan olunurdu.
ġahın fərmanında ġirvan bəylərbəyiliyinə tapĢırıldı ki, rus tacirləri fəaliyyət göstərən
bütün Ģəhərlərin gömrükxana rəislərinə (Bakı, Dərbənd Ģəhərləri kələntərlərinə,
Niyazabad limanı) xəbərdarlıq edilsin ki, rus tacirlərinin alver etməsi üçün hər cür Ģərait
yaratsınlar. ġahın fərmanının məzmunundan müəyyən etmək olur ki, Rusiya-Ġran
ticarətində Azərbaycan Ģəhərlərindən ġamaxı, Dərbənd, Bakı, ġabran, habelə Niyazabad
limanı mühüm rol oynayırmıĢ.
Əslində Rusiya-Ġran ticarəti layihəsində söhbət ġirvan və onun Xəzərboyu
əyalətlərindən gedirdi. Çünki rus tacirləri əsasən bu yerlərdə cəmləĢirdilər. Yerli
hakimlər rus tacirlərinin Azərbaycanda istehsal olunan, yaxud buramn bazarlarına ġərq
ölkələrindən, hətta uzaq Hindistandan gətirilən mallara göstərdikləri marağı görüb, ticarət
gömrüklərin in miqdarını istədikləri qədər art ırırd ılar. Həmin məsələləri qaydaya
salmaq üçün A.P.Vo lınski Səfəvi dövlətində konsulxana təsis olunmasını təklif
etdi.
ġah höku məti ilə ticarət müqaviləsi bağladıqdan sonra A.P.Vo lınski
Rusiyaya qayıtmağı qərara aldı. O, quru yolla ReĢt ə getmək, oradan gəmi ilə
HəĢtərxana üzmək, beləliklə, Gilan haqqında da kəĢfiyyat məlu matı toplamaq
istəyirdi. Lakin Ģah hökumət gec də olsa ayıldı, A .P.Vo lınskinin n iyyətini baĢa
düĢdü və yalnız gəld iyi yolla qayıt masına icazə verdi. 1717-ci il dekabrın 17-də rus
səfıri ġamaxıya gəldi və yolların açılmasını gözləyərək 8 ay ġamaxıda qaldı. ü,
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eyni zamanda I Pyotrun göstəriĢinə əsasən Cənu bi Qafqazın xristianları ilə də
görüĢdü. Kartlinin gələcək çarı VI Vatanqın nü mayəndəsi Farsadan bəy Ģəxsən
A.P.Vo lınskinin yanına ġamaxıya gəld i. Daha sonra rus elçisi ermən i tacirləri ilə
görüĢdü. Dərbənddən gələn həmin tacirlər A.P. Vo lınskiyə g izlicə Dərbənd
qalasının planını da gətirmiĢdilər. Belə bir "hədiyyəni‖ Pyotrun bu bölgəyə yürüĢə
hazırlaĢdığı ərəfədə böyük hərbi siyasi əhəmiyyəti vardı.
Beləliklə, A.P.Volınski Səfəvi dövlətində karvan yolların ın vəziyyəti ilə
tanıĢ olub, gündəliyini zənginləĢdirdi. Yalnız ġa maxıdan HəĢtərxana gedən yol
öyrənilməmiĢ qalmıĢdı. Rusiya ilə sərhəd olan vilayətlərin karvan yolları haqqında
məlu mat toplamaq məqsədilə A.P.Vo lınski karvan yolu ilə öz dəstəsinin üzvlərində
birini - dvoryan A.Lopu xini göndərməy i qərarlaĢdırdı. Rus dövlətinin elçisi
A.Lopu xin karvan yolu ilə Rusiyaya göndərilməsin ini səbəbini belə izah ed irdi ki,
guya Ġran Ģahının I Pyotr üçün hədiyyəsini - bir fili və iki bəbiri HəĢtərxana gəmi
ilə göndərmək mü mkün deyildir. A.Lopu xini yola salarkən A.P.Volınski ona xüs usi
jurnal tərt ib etməy i və həmin jurnala Niyazabad limanından HəĢtər xana gedən
yolda müĢahidə etdiklərini qeydə almağı tapĢırmıĢdı.
Beləliklə, A.Lopu xin 1718-ci il mart ın 10-da 30 nəfər əsgərin müĢayiəti ilə
yola düĢdü. A.P.Vo lınskinin ö zü isə Azərbaycan torpağını 1718-ci il iyulun 25-də
tərk etdi. Avqustun 1-də HəĢtərxana çatan A.P.Volınski birbaĢa Peterburqa gedib,
özünün səfəri barədə I Pyotra məlu mat verdi. A.P.Volınskin in fəaliyyətindən razı
qalan I Pyotr əvvəlcə ona polkovnik, sonra isə general-adyutant rütbəsi verdi.
Xəzərboyu yürüĢə hazırlaĢan I Pyotr daha sonra A.P.Volın skini HəĢtərxana
qubernator təyin etdi və qarĢıdakı yürüĢ üçün, hazırlıq tədbirləri görməsini tapĢırdı.
Rusiya Ġsveçlə 20 ildən artıq apardığı müharibəni 1721-ci ildə qalibiyyətlə
bitird ikdən sonra Xəzərboyu əyalətlərə yürüĢ üçün ciddi hazırlıq görməyə baĢladı.
Bu zaman Səfəvi dövlətini xalq azadlıq hərəkatı bürü müĢdü. Bu üsyanların
Ģahidi olan A.P.Vo lınski gündəliyində belə qeydlər aparmıĢdı: " Burada
(Azərbaycanda. - məsul red.) nadir yerlər qalmıĢdır ki, üsyan baĢ verməmiĢ olsun".
Bu o demək idi ki, artıq XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda faktiki olaraq Ġ ran
hakimiyyətinə itaət olun murdu.
Mərkəzi hakimiyyətə qarĢı yönələn və xalq azadlıq səciyyəsi daĢıyan
kortəbii üsyanlar eyni zamanda xalq kütlələrin i istis mar edən yerli feodalların da
əleyhinə çevrilmiĢdi. Lakin yerli feodallar nəinki onlara vurulacaq zərbədən qaça
bildilər, hətta bir sıra hallarda xalq hərəkatından, əhalin in avamlığından özlərin in
hakimiyyət baĢına gəlməsi üçün bacarıqla istifadə etdilər.
Xalq azadlıq hərəkatına sadə kəndli Hacı Davud baĢcılıq edirdi. ġirvanın
MüĢkür mahalın ın Dədəli kəndindən olan Hacı Davud nə yüksək rütbəli din
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xadimi, nə də zəngin feodal ailəsinə mənsub idi. Vaxtilə Məkkəyə ziya rətə get miĢ
və "Hacı" adını almıĢdı. ġəxsi istedadı sayəsində Hacı Davud bütün ġimal-ġərqi
Azərbaycanda, xüsusilə əhalisi sünni təriqətinə məns ub olanlar arasında nüfuz
qazanmıĢdı.
Hacı Davud belə bir Ģayiə yaymağa baĢladı ki, guya o, Allah tərəfındən
göndərilmiĢdir ki, sünniləri Ģiələrin, yəni Səfəv i Ģahların ın zülmündən azad etsin.
Bu zaman Dağ ıstanda da Ġran hakimiyyətinə qarĢı üsyan baĢ verdiyini eĢidən Hacı
Davud tez Dağıstana yola düĢdü. Burada o, Qaytaqlı Əh məd xan la ittifaqa g irib
onunla birlikdə ü mu mi düĢmənə qarĢı çıxmaq barədə tədbirlər hazırladı.
Dağıstanda ikən buranın ən nüfuzlu Ģəxsiyyətlərindən olan Qazıqumu xlu Surxay
xanla da əlaqə yaratdı. Müttəfıqlər qərara aldılar ki, ġah Hüseynin ġəki, ġirvan,
Quba mahallarına təyin etdiyi xanları və onların ətrafındakıları - məmu rları qətlə
yetirsinlər.
Hacı Davud geri qayıdıb Səfəvi dövlətinin inzibati mərkəzlərinə hücum
etməyə hazırlıq iĢləri görərkən, təqribən A.P.Vo lınskinin marĢrutu ilə Rusiyanın
diplomatik kuryeri Dmitri Petriçinonu Ġrana gedirdi. Lakin o, mənzilbaĢına çata
bilmədi. D.Petriçnonu Xarici iĢlər kollegiyasının prezidenti Q.Ġ.Qolovkinə göndərd iyi
raportda deyilir: "...ġamaxının ətrafını üsyanlar, qarət və soyğunçuluq bürümüĢdür. Ona
görə də mən yolumu ġamaxıdan salmağı ehtiyat edib, geri qayıt mağa məcbur
oldum".
Lakin 1719-cu ilin sonlarında Ġranın və yerli hakimlərin qoĢunları ġirvanda baĢ
verən üsyanı yatırmağa nail oldular. Hacı Davud tutulub Dərbənd həbsxanasına salındı.
Hacı Davudun ən yaxın mütl təfiqi Surxay xan Dağıstana qaçaraq canını xilas etdi.
Sonradan o Ģaha xidmət edəcəyinə söz verərək, yüzbaĢı rütbəsini aldı və Ģahı
Dağıstandakı etibarlı adamlarından birinə çevrildi.
ġirvanda baĢ verən hadisələr çar Rusiyasının Xəzər dənizi hövzəsində
fəaliyyətinin geniĢlənməsinə təsadüf edirdi. I Pyotrun bul sahədəki tədbirlərindən biri
Xəzərin qərb sahillərini topoqrafiya cəhətdən öyrənməkdən ibarət idi. O, bu məqsədlə
Verdenin baĢçılığı ilə Xəzər dənizinə ekspedisiya göndərdi. Fon Verdenin yaxın
köməkçiləri leytenant Soymonov, Urusov, unter-leytenant DoroĢenko və Zolotoryov idi.
Ekspedisiyanı "Müqəddəs Aleksandr" Müqəddəs Yekaterina" və "HəĢtərxan" adlı üç gəmi
heyəti müĢayiət edirdi. Xəzər dənizinin Ģimal-qərb sahillərinin xüsusiyyətinii
öyrəndikdən sonra ekspedisiya sahil boyunca cənuba doğru hərəkeg edərək, Bakı
körfəzinə daxil oldu. Daha sonra hər üç gəmi yoluna davam edərək, Kür çayın ın
mənsəbinə çatdı və çaya daxil o lub 20 verstlik məsafəni qət etdi.
Dövrün səviyyəsinə uyğun tərzdə aparılan tədqiqat iĢləri nəticəsində, tərtib
olunmuĢ xəritəyə əsasən, Xəzər dənizinin bütün qərb sahilləri dəqiqliklə köçürülmüĢ,
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sahil sularının dərinliyi, sahil qununları və dənizdəki su axınının istiqaməti, limanlar,
buxtalar, sualtı qayalar öyrənilmiĢdir.
Bakı körfəzində ekspedisiya üzvləri o qədər də böyük olmayan üç ada
müĢahidə etdilər. Bu ada lardan ikisi ö z görünüĢünə görə Baltik dənizindəki Revelin
yaxınlığındakı iki adanı - Nargin i və Vulfu xatırladırdı. Buna görə də ekspedisiya
həmin adaları "Nar in" və "Vulf‖ adı ilə xəritəyə saldı. Üçüncü adaya onlar "Pesçanı‖
; ("Qumlu") adını verdilər. Xəzər dənizinin Qafqaz bölgəsi sahillərini öyrəndikdən
sonra ekspedisiya cənub istiqamətində irəliləyərək dənizin Astrabad körfəzinədək
sahillərini də xəritəyə əlavə etdi.
I Pyotrun qarĢıda duran yürüĢ üçün hazırladığı tədbirlərdən biri ġirvanda, rus
konsulluğunu açmaq təĢəbbüsü idi. Lakin Ģah hökuməti buna qəti etiraz etdi. Ġranın
hakim dairələri bildirdilər ki, dövlətin paytaxtı Ġsfahan olduğuna görə ilk rus konsulluğu
da məhz bu Ģəhərdə açılmalıdır. Uzun mübahisə və götür-qoydan sonra rus tacirlərinin
əksəriyyətinin arzu və marağı nəzərə ahnaraq ġama xıda da konsulluq açılması qərara
alındı 1 .
XVIII əsrin 20-ci illərində Səfəvi dövləti özünün ən ağır tənəzzül dövrünü
keçirirdi. Üsyan etmiĢ əfqan qəbilələri vilayətləri bir-bir ələ keçirir, paytaxta-Ġsfahana
yaxınlaĢırdılar. Ġsfahan Ģəhəri mühasirədə olarkən Ģahzadələrdən biri aradan çıxaraq
yaxın adamları ilə birlikdə dövlətin Ģimal bölgəsinə qaçdı və burada özünü II
Təhmasib adı ilə Ģah elan etdi. Səfəvi dövləti süquta uğradığı bir dövrdə ölkənin hər
yerində yenidən üsyanlar baĢ verdi. Azadlıq hərəkatı Azərbaycanda, xüsusilə ġirvanda daha
artıq qüvvə ilə alovlandı. Mərkəzi dövlətin süqutundan istifadə edən Hacı Davud
həbsdən qaçaraq yenidən ġirvan üsyançılarına baĢçıhq etməyə baĢladı və Qazıqumuxlu
Surxay xanı muzdlu qoĢunları ilə birlikdə öz tərəfinə çəkməyə nail oldu.

1

Çar hökuməti ġamaxıda vitse-konsul vəzifəsinə hərbçi kapitan A.Baskakovu təyin etdi. Yeqin
ki, hərbçinin gəlecək yürüĢ üçün lazım olan bütün məlumatları toplaması nəzərdə tutulurdu. A.Baskakov
1719-cu ildə Rusiyadan yola düĢsə də, artıq ġirvanı xalq azadlıq hərəkatının alovu bürüdüyündən
ġamaxıya gedə bilmədi və ġamaxıda vitse-konsulluq açmaq cəhdi baĢ tutmadı. Ġsfahana gonsul təyin
olunmuĢ S.Abramov da Ģəhər əfqanlar tərəfındən mühasirəyə alındığı üçün təyinat yerinə gedə bilmədi.
1722-ci ilin sonunda rus qoĢunu RəĢt Ģəhərini tutduqdan sonra S.Abramov RəĢtə gəldi və burada
konsulluq açdı hərbi kömək istədi. Hacı Davudun müraciətinə Peterburqda miixtəlif mövqelərdən
yanaĢıldı: bəziləri təklif edirdilər ki, ġirvan üsyançılarına kömək etmək lazımdır ki, onlar bu bölgədə Ġran
hakimiyyətinə son qoysunlar. Bəzilərinin isə, o cümlədən Pyotr və A.P.Volınskinin planına görə, Ġran
Ģahı ilə mövcud olan "dostluğa əsaslanaraq ġirvana və Xəzərboyu əyalətlərə qoĢun çəkməklə Ģah
"kömək" adı ilə üsyançılara divan tutulmalı və beləliklə də Xəzər dənizi Rusiyanın "daxili gölünə"
çevrilməli idi.
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Bu dəfə Hacı Davud qarĢısına daha konkret məqsəd qoydu. ġirvanda Ġran
hakimiyyətini devirmək və burada Ġrandan asılı olmayan müstəqil dövlət yaratmaq. O, ilk
zərbəsini Ġranın ġirvandakı üç iri in zibati mərkəzinə - ġamaxı, Bakı və Dərbəndə
endirdi. Lakin Hacı Davud birbaĢa həmlə ilə həmin Ģəhərləri ala bilmədi və həlledici
döyüĢlər üçün daha düĢünülmüĢ tədbirlər hazırlamağı qərara aldı. Lakin ciddi döyüĢlər
üçün dəyənək, balta, yaba və dəryazla silahlanmıĢ kəndlilər, pis silahlanmıĢ Ģəhər
yoxsulları və Dağıstandan gələn muzdlu qoĢunlar kifayət etmirdi. Ġranın nizamlı
döyüĢçüləri ilə vuruĢda mütləq güclü müttəfiq lazım idi. Bu məqsədlə Hacı Davud
yazılı Ģəkildə Rusiya dövlətinə müraciət edib ondan
HəĢtərxan ın yeni qubernatoru, Rusiyanın Səfəvi dövlətind ə olan sabiq elçisi
A.P.Vo lınski rus qoĢunlarının Xəzərboyu əyalətlərə yürüĢü ərəfəsində I Pyotrun
göstəriĢinə əsasən Hacı Davud cavab məktubu yazaraq soruĢdu ki, o yalnız hərbi
kö mək istəyir yo xsa Rusiyanın himayəsini qəb ul et məyi arzu layır? Hacı Davud
cavabında bildirdi ki, o, rus qoĢunlarının kö məyi ilə ġirvanı Ġran hakimiyyətindən
azad etmək, ö zü isə müstəqil ġirvan dövlətim baĢçılıq et mək arzusundadır.
Rusiyaya gəldikdə isə o, heç də etimal et mir ki, I Pyotr öz dövlət sərhədlərini
Ġsfahana qədər uzats ın.Bir sözlə, Hacı Davudun nəzərdə tutduqları Rusiyanın
hazırlad ığı bütün planların tamamilə əksinə idi. Məh z buna görə də I Pyo tr
ġirvanda qalxan xalq azad lıq hərəkat ını boğmaq, guya onunla dostluq
münasibətində olan Ģaha kömək et mək bəhanəsi ilə ġirvana qoĢun çəkməy i qərara
aldı.
I Pyotrun hazırlad ığı tədbirlərdən xəbər i olmayan Hacı Davud da öz
növbəsində ġirvan bəylərbəyiliyinin mərkə zi olan ġamaxıl Ģəhərinə hücum üçün
hazırhq iĢləri görürdü. Az bir zamanda Hacıl Davudun dəstəsi ətraf mahallardan ,
xüsusilə Quba, Rustov, MüĢkür və Altıparadan gələn kəndlilər hesabına artdı.
Ġ.Q.Qerberin yazdığ ına görə, xalq dəstə-dəstə üsyançılara qoĢulurdu. Tezliklə
Qaytaq usmisi də üsyançılarla birləĢdi.
Müxtəlif ictimai təbəqələrdən ibarət o lan, lakin qarĢısına eyni bir məqsəd
qoymuĢ xalq kütlələrini ətrafına toplayan Hacı Davud əsasən Qazıqu mu xlu Surxay
xanın qoĢunları və üsyançı dəstələri ilə Ġranın ġirvandakı əsas inzibati mərkəzi olan
ġamaxı tərəfə hərəkət edib Ģəhəri mühasirəyə aldı. 1721-ci ilin avqust ayında
Ģamaxılıların kö məyi ilə üsyançılar Ģəhərə daxil oldular.
Yeri gəlmiĢkən qeyd et məliy ik ki, XVIII əsrin b irinci yarısında
Azərbaycanda geniĢlənən xalq azadlıq hərəkatının feodalizm döv ründə baĢ verən
bir ço x ictimai hərəkatlarda olduğu kimi ziddiyyətli tərəfi vardı. Xalq kütlələrin in
kortəbii silaha əl atması ço x zaman qarətlə, feodal malikanələri və yaĢayıĢ
məntəqələrinin talan olun ması, yandırılması ilə nəticələnird i. ġamaxı Ģ əhəri
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alınarkən buradakı zəngin ba zarın, karvansaraların, xarici ölkədən gələn tacirlərin,
o cümlədən rus tacirlərinin b ir neçə milyonluq malın ın qarət olun ması da bununla
izah edilə bilər. Qeyd etnıək lazımdır ki, bu məsələdə rus tacirlərin in özlərin in də
günahı olmuĢdu. Onlar üsyançıların Ģehərə hücumu ərəfəsində Ġran tacirlərin in
əmlakın ı gizlət miĢdilər. Üsyançılar Ģəhərə daxil olduqdan sonra tacirlər in əmlakını
tələb etmiĢ, rus tacirləri isə bu tələbi yerinə yetirməmiĢ və üsyançılara toplardan
atəĢ açmıĢdılar. Bundan sonra, adətən, xarici tacirlərə to xun may an üsyançılar rus
tacirlərin i cə zalandırmıĢdılar.
ġamaxıda qazan ılmıĢ qələbədən ruhlanan Hacı Davud öz yürüĢünü davam
etdirməyi qərara aldı. Lakin Dərbənd və Bakı qalala rına edilən hücumlar uğursuz
oldu. Buna baxmayaraq, ġirvanda xalq hərəkatı gündən -günə geniĢlənirdi. ġah ın
göstəriĢi ilə Ġrəvan xanı 1721-ci ildə öz qoĢunu ilə üsyançılara qarĢı yeridi. Bunu
eĢidən Hacı Davud daha cəld tərpənərək Kür çayın ı keçib, gö zlən ilmədən onlara
həmlə etdi. DöyüĢ üsyançıların xeyrinə qurtardı.
Hadisələrin Ģahidi olan Yesai Həsən-Cəlal yazır ki, daha sonra üsyançı
dəstələr ara-sıra Qarabağın Xaçın, Dizaq və Vərəndə mahallarında görünmüĢlər.
Lakin müəllif bu "görünüĢün" nəticəsi barədə yazmır. Mənbələrdə Hacı Davud un
Azərbaycanın cənub vilayətlərinə də daxil o lması, Ərdəbilə yaxınlaĢ ması haqqında
məlu mat vardır.
1721-ci ildə Hacı Davudun dəstələri Gəncə Ģəhərini mühasirə etsələr də,
Ģəhəri ala bilməd ilər.
Hacı Davudun dəstələri Gəncədən uzaqlaĢıb ġirvana getdikdən sonra Ģəhər
Kartli və Kaxet i çarlarının, habelə erməni məliklərin in birləĢmiĢ qoĢunlarımn
hücumlarına məruz qaldı.
Üç aydan sonra Gəncənin mühasirəsini pis təĢkil edən bəylərbəyi Uğurlu
xan Ģəhəri tərk et məyə məcbur oldu.
Rusiyanın ona qarĢı mənfi münasibətindən xəbər tutan Hacı Davud özünə
arxa tap maq məqsədilə Osman lı imperiyasına müraciət etdi. Bunu irəlicədən
görürmüĢ kimi, A.P.Volınski I Pyotra yazmıĢdı: " Belə olduqda üsyan etmiĢ
knyazlar kö mək almaq üçün mütləq Türkiyəyə müraciət edəcəklər... Bu, heç də
Rusiyanın xeyrinə olmayacaqdır. YaxĢısı budur ki, ö zümü z iĢə fəal müdaxilə edək.
ġimali Azərbaycanın Xəzər sahillərində möhkəmlənmək arzusunda olan
Osmanlı imperiyası vaxt itirmədən Hacı Davudla əlaqə yaratdı. Hacı Davud
Türkiyədən hərbi kömək istəməklə bərabər həmin dövlətin himayəsini də qəbul
etməyə söz verdi.
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I Pyotrun 1722-ci il yürüĢündən sonra Türkiyə Hacı Davudu himayəyə qəbul etdi
(1722-ci il, dekabr). Əks təqdirdə, I Pyotr Türkiyə himayəsində olan Ģəxsə qarĢı cəza
ekspedisiyası göndərdiyini açıqlamağa cəsarəti çat mazdı.
Türkiyə sultanından müsbət cavab alan Hacı Davud ġamaxıya qayıtdıqdan
sonra qoĢunları əsasən qarətlə məĢğul olan sabiq müttəfıqi Qazıqumuxlu Surxay xanı
özündən uzaqlaĢdırdı və yeni yaranmıĢ ġirvan xanlığının vahid hakimi oldu.
Ġstanbulda Hacı Davudla Sultan Əhməd arasında aparılan danıĢıqlar I Pyotr
hökumətini xeyli narahat etdi. ġirvana Osmanlı qoĢununun yeridilməsi təkcə
Rusiyanın Cənub sərhədlərin i hədələmirdi, bu, eyni zamanda onun ġərq ticarətinə də
ağır zərbə endirə bilərdi. Bütün bunlar I Pyotru Xəzər dənizi hövzəsində tələs məyə
vadar etdi.
Rusiya imperatorunun ġərq siyasətində ġimal-ġərqi Azərbaycan mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi. Hətta ġirvan üsyanından əvvəl Peterburqda qarĢıda duran yürüĢ
barədə tərtib olunmuĢ sənədlərdləri bu yürüĢ "ġamaxı ekspedisiyası" adlanırdı.
ġirvan üsyanı qələbə çaldıqdan sonra I Pyotr həm yürüĢün adın həm də
istiqamətini dəyiĢdirməli oldu. I Pyotr ehtiyatlanırdı ki, Ġranda mərkəzi dövlətin
zəifləməsindən istifadə edən Osmanlı imperiyası Cənubi Qafqaza qoĢun yeritməklə bu
yerləri alar və beləliklə, Rus iyanın Qafqaz siyasətinin həyata keçirilməsinə mane olar.
Ona görə də yürüĢ yubadıla bilməzdi.
YürüĢ ərəfəsində, 1722-ci il iyulun 25-də I Pyotr Rusiyanın Ġrandakı konsulu
S.Abramova göstəriĢ verdi ki, Ģahın Xəzərboyu əyalətləri Rusiyaya güzəĢtə getməsinə
çalıĢsın. Əks təqdirdə, Rusiya bu yerləri silah gücü ilə almağa hazırdır.
I Pyotr S.Abramova yazırd ı ki, biz mütləq dəniz sahillərinə sahib olmalıy ıq,
türkləri buraya buraxa bilmərik.
Beləliklə, Xəzərboyu əyalətlərə yürüĢ etmək üçün zəmin yarandı. Əvvəlcə yürüĢə
1723-cü ildə baĢlamaq planlaĢdırılmıĢdı. Sonra bu vaxt bir il qabağa çəkmək lazım
gəldi. Peterburqda xəbər alınmıĢdı qiyamçı əfqan qəbilələri 1722-ci ilin martında Ġsfahan
yaxınlığında Ģah qoĢunlarını məğlubiyyətə uğratmıĢ və Səfəvilərin paytaxtını
mühasirəyə almıĢlar. Peterburqda qorxurdular ki, Türkiyə Səfəvi dövlətinin süqutundan
istifadə edib Rusiyadan əvvəl Xəzərboyu vilayətləri ələ keçirər. Qəti addım atmazdan
əvvəl I Pyotr Xəzərboyu əyalətlərin sakinləri arasında yürüĢün səbəbini doğrultmaq
məqsədilə "Manifest" çap edib, xüsusilə rus ordusu hərəkət edəcək istiqamətdə
yerləĢən Ģəhər və kəndlərə göndərdi. "Manifest‖ də yürüĢün əsil səbəbi, mahiyyəti örtbasdır edilir və göstərilir ki, rus ordusunun bu yürüĢdə məqsədi ġirvan üsyanı zamanı
ġamaxıda qətl və qarətə məruz qalmıĢ rus tacirlərinin intiqamını almaq, habelə Rusiya
dövlətinin dostu olan Ġran Ģahına qarĢı qalxan üsyançılara, xüsusilə Hacı Davuda və
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Surxay xana cəza verməkdən ibarətdir. 1 Pyotr "Manifest‖ində həmçinin yerli əhaliyə
əmin-amanlıq da vəd edirdi. "Manifest" Azərbaycan dilində də çap olunmuĢdu.
Öz var-dövlətini, mövqeyini itirməkdən ehtiyat edən bəzi feo dallar I Pyotrun
"Manifest"inə müsbət münasibət bəslədilər.
1722-ci il avqustun 23-də rus qoĢunları heç bir müqavimət görmədən Dərbənd
Ģəhərinə daxil oldu. ġəhərin naibi Ġmamqulu öz vəzifəsində qalmaq xatirinə Dərbənd
qalasının iki gümüĢ açarını 1 Pyotra təqdim etdi. Lakin Ġmamqulu belə hərəkəti ilə heç
də dərbəndlilərin rus qoĢunlarına münasibətini ifadə etmirdi. ġəhərdə ruslara
müqavimət tərəfdarları da vardı və hətta onlar I Pyotra qarĢı sui-qəsd hazırlamıĢdılar.
Ancaq sui-qəsdin üstü açılmıĢ, baĢçıları həbs olunmuĢdu.
Rus qoĢunlarının Xəzərboyu əyalətlərə gəlməsi Bakı sakinləri tərəfındən
birmənalı qarĢılanmadı. Məlum olduğu kimi, bir qədər əvvəl Bakı qalası ġirvan
üsyançılarının hücumuna məruz qalmıĢdı. Heç yerdən kömək ala bilməyən Bakı
əhalisinin bəzi təbəqələri, ilk növbədə, Rusiya ilə sıx əlaqələri olan tacirlər rusların
yürüĢünə xeyirxah münasibət bəslədilər və hətta 13 nəfərin itnzası ilə çara məktub
göndərdilər. Lakin Bakı sultanı Məhəmmədhüseyn xan və çox digər əyanlar bunun
əleyhinə çıxd ılar.
Bakıdan məktub aldıqdan s onra I Pyotr qoĢun komandirləri Bakı
istiqamət ində hərəkət et mək barədə sərəncam verdi. Yü rüĢə baĢlamazdan əvvəl
imperator ö z nü mayəndəsini Bakıya göndərərək Bakı sultanını xəbərdar etdi.
Lakin Bakı sultanı I Pyotrun nümayəndəsinə bildirdi ki, o, qoĢunlarını Bakı
qalasına buraxmayacaqdır. Buna baxmayaraq, yürüĢ ü davam etdirməyi qərara aldı.
Avqustun 30-da rus ordusu Dərbənddən Bakıya doğru hərəkət etdi. Lakin
bir sıra səbəblər üzündən I Pyotr yürüĢünü dayandıraraq sentyabrın 5-də Dərbəndə
döndü. Sentyabrın 7-də isə polkovnik Yun kerin baĢçılığ ı ilə qarnizonu burada
qoyub Rusiyaya qayıtdı. I Pyotrun öz planın ı həyata keçirməsinə mane olan təkcə
Bakı sultanı Məhəmmədhüseyn xanın rədd cavabı deyildi. Xəzər dənizində baĢ
verən tufan nəticəsində rus əsgərlərin in azuqə və sursat saxlanılan gəmilərin
əksəriyyəti, demək olar ki, dənizdə batmıĢdı. Bundan əlavə, atlar da yemsizlik və
susuzluqdan əldən düĢmüĢdi. Nəhayət, I Pyotra xəbər çatdırı ldı ki, Ġsveç NiĢtad
sülh müqaviləsinin Ģərtlərini pozmağa cəhd göstərir. Osman lı sarayının kəskin
etirazı da I Pyotrun qayıtmasında az ro l oynamadı. Qeyd etdiyimiz bütün bu
hadisələr I Pyotru Dərbəndə geri dönməyə məcbur etdi. Bununla belə, I Pyotr heç
cür istəmirdi ki, Hacı Davud Osman lı Türkiyəsinin himayəsini qəbul etsin.
Ġmperator özünün Ġstanbulda səfıri Ġ.Neplyuyevə tapĢırdı k i , nəyin bahasına olursa
olsun, Hacı Davudun Türkiyənin himayəsinə keçməsinə maneçilik törətsin. I Pyotr
Rusiyaya qayıtdıqdan sonra Osmanlı sultanı Hacı Davuda xətti-Ģərif göndərib
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bildirdi ki, o, Krım xanı səlahiyyətində Türkiyənin təbəəliy inə qəbul olunur. Sultan
Hacı Davuda xan titulu verd i. Onu ġirvan və Dağıstan hakimi kimi tanıdı.
Rus qoĢunları 1722-ci ildə Bakı və ġamaxın ı ala bilməsələr də I Pyotr
yürüĢünün nəticəsindən razı qa lmıĢdı. Rus imperatorunu "Ġran ərazisində heç
olmazsa bir fut torpaq" əldə etmək də qane edirdi. Lakin Rusiyaya qayıtdıqdan
sonra I Pyotr hərbi ekspedisiyalar göndərməklə Xəzər sahilin in qərbində yerləĢən
bütün əyalətləri tutub Rusiyaya ilhaq etmək qərarına gəldi. Bu cəhətdən böyük
hərbi strateji və iqtisadi əhəmiyyət kəs b edən Bakı qalasını almaq əsas vəzifə idi.
Bu mühü m və ciddi iĢi imperator general-mayora tapĢırmaq la bərabər, ö zü də
Bakın ın alın ması tədbirlərini hazırladı. I Pyotr MatyuĢkinə tapĢırdı ki, Bakını
aldıqdan sonra qalanın müdafiə qabiliyyətinin möh kəmləndirilməsinə ciddi fıkir
versin. Ġmperatorun bu göstəriĢi "Allah qoysa, Bakın ı alsaq nə etməliyik" baĢlığı
altında MatyuĢkinə verdiyi təlimatda ö z ə ksini tap mıĢdı.
Həmin təlimata görə, MatyuĢkin Bakını iĢğal etdikdən sonra cənuba doğru
hərəkət etməli və Kür çayın ın sağında 300 əsgər yerləĢə bilən qala inĢa etdirməli
idi. I Pyotr nəzərdə tutmuĢdu ki, sonralar burada da Neva çayı sahilindəki Ģəhər
kimi böyük bir Ģəhər saldırsın.
Bakı tərəfə üzəcək hərb i donanma üçün I Pyotr Kazan və Nijn i Novqorod
Ģəhərlərində 100-ə qədər iri və kiçik gəmilər quraĢdırılmasını əmr etdi.
Bakıya dəniz vasitəsilə yürüĢ hazırlandığı bir zamanda - 1722-ci ilin
oktyabrında Ġranın paytaxtı əfqan qəbilələri tərəfindən zəbt edildi. ĠĢğalçılar
bununla kifayətlən məyib, Ġran m digər Ģəhərlərinə də basqın etməyə baĢladılar.
Gilan əyalət ini də təhlü kə gözləyirdi. 1 Pyotr Gilan ı zəbt et mək fıkrində idi. Odur
ki, imperator vaxtı it irmədən hazır o lmuĢ gəmilərlə Gilan istiqamətində hərəkət
etməyə əmr verdi.
1722-ci ilin dekabrında baĢda polkovnik ġipov olmaqla rus eskadrası Ənzəli
limanına daxil olub, heç b ir müqavimətə rast gəlmədən RəĢt Ģəhərini zəbt etdi.
Ġsfahan Ģəhəri əfqanların əlinə keçd iyi zaman Ģahın mühasirədən Astrabada
qaçmıĢ böyük oğlu II ġah Təh masib adı ilə özünü Ġran hökmdarı elan et miĢdi. Qeyd
edək ki, hələ əfqanlar Ġsfahanı mühasirədə saxladıq ları zaman ġah Sultan Hüseyn
Xəzərsahili vilayətləri Rusiyaya güzəĢtə getmək müqabilin də rus hökumətin in
Səfəvilərə hərbi yardım göstərməsi haqqında müqavilə bağlamaq üçün Ġsmayıl bəyi
Peterburqa yola salmıĢdı. Ġs mayıl bəy hələ Ġranı tərk et məmiĢ əfqanların Ġsfahanı
tutduğunu və II Təh masibin özünü Ģah elan etdiyini eĢit miĢdi. Buna görə də
səlahiyyətlərinin yeni Ģah tərəfındən təsdiqlənməsini vacib sa yaraq geri qayıtmıĢdı.
II Təh masib rus qoĢunlarının Xəzərboyu əyalətləri tutduğundan xəbərsiz olduğuna
görə, Ġsmayıl bəyin öz missiyasını yerinə yetirməsinə razılıq vermiĢdi. Lakin
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Ġsmayıl bəy yola düĢdükdən sonra II Təhmasibə çatdırdılar ki, rus qoĢunları onsuz da
gəlib RəĢti tutublar. Xəbəri eĢidən Ģah Ġsmayıl bəyi geri çağırmaq məqsədilə dalın ca
çapar göndərdi. Çapar RəĢtə çatarkən polkovnik ġipov yalandan Ġsmayıl bəyin
olduğu gəminin artıq Rusiyaya yola düĢdüyünü bildirərək onu Ġsmay ıl bəylə
görüĢməyə qoymadı. Had isələrdən xəbərsiz Ġsmayıl bəy rus gəmilərindən birində
yola düĢdü.
Ġranda mərkəzi dövlətin zəifləməsindən istifadə edən Osmanlı imperiyası da öz
qoĢunlarını Cənubi Qafqaza doğru yeritdi. Türkiyə nin belə bir addım atmasında Qərbi
Avropa ölkələrinin, xüsusilə Ġngiltərənin az rolu olmamıĢdı. Qərbi Avropa dövlətlərinin
diplomatları sultanı inandırmağa çahĢırdılar ki, ruslar ġirvan, Ġrəvan vilayətlərini və
Türkiyənin bir hissəsini alsalar, o zaman Türkiyənin hakimiyyəti altında olan gürcülər
və ermənilər "Rusiyanın təbəəliyini qəbul edəcəklər". Bunun nəticəsidir ki, Osmanlı
qoĢunları vaxt itirmədən Cənubi Qafqaza daxil olaraq Tiflis Ģəhərini iĢğal edib, ġərqə
doğru irəlilədilər.
Türkiyə tərəfındən bütün Cənubi Qafqazın tutulması təhlükəsi I Pyotru Bakını
iĢğal etməyə tələsdirdi. I Pyotr öz narahatçılığı general-mayor MatyuĢkinə belə izah
edirdi: "Gürcüstandan xəbər almıĢam ki, türklər əhalin i məcburi öz təbəələri edib, indi
də ġamaxıya doğru hərəkət edirlər. Qorxuram onlar gəlib Bakını tutsunlar".
Osmanlıları qabaqlamaq məqsədilə I Pyotr general-mayor MatyuĢkinə təlimat
verdi ki, Kazan və Nijni Novqorodda nə qədər gəmi hazırlanıbsa, onları götürüb vaxt
itirmədən Bakıya tərəf hərəkət etsin və Ġran elçisi Ġsmayıl bəyi də özü ilə aparsın.
Ġsmayıl bəy I Pyotru Bakı sultanı Məhəmmədhüseyn bəyin Bakı qalasının qoĢunlarına
müqavimət göstərmədən təhvil verəcəyinə əmin et miĢdi.
1723-cü il iyulun 21-də rus donanması Bakı limanına daxil oldu. Ciddi
müqavimət göstərməsinə baxmayaraq, Bakı qarnizonu çoxsaylı orduya və hərbi
texnikaya malik olan düĢmən hücumuna tab gətirmədi və bombardman nəticəsində
Ģəhərdə baĢ verəcək yanğının, tələfatın qarĢısını almaq məqsədilə qalanı yadelli
iĢğalçılara təslim et məyə məcbur oldu.
Bakı qalası alındıqdan sonra burada yerli inzibati hakimiyyət edildi və
komendantlıq idarəsi yaradıldı. Bakının ilk komendantı knyaz Baryatinski təyin olundu.
Bakıdan sonra ruslar asanlıqla Salyan Ģəhərini iĢğal etdilər.
Rus qoĢunları Xəzərboyu əyalətlərin bir hissəsini iĢğal etdikdən sonra I Pyotr
Ġranın elçisi Ġs mayıl bəyə Dərbənddən Gilana qədər olan torpaqları, habelə ġamaxı,
Mazandaran və Astrabadı Ġran dövlətinin rəsmi Ģəkildə Rusiyaya güzəĢtə getməsi
barədə müqavilə bağlanmasını təklif etdi. Yu xarıda deyildiyi kimi, Ģahın onu
səlahiyyətlərdən məhrum etməsindən xəbəri olmayan Ġsmayıl bəy Ġran Ģahından heç bir
icazə almadan 1723-cü il sentyabrın 12-də göstərilən Ģərtlər əsasında Peterburqda Rusiya
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ilə müqavilə imzaladı. Rusiya əvəzində Səfəvi Ģahına öz hakimiyyətini qoru maq
üçün hərbi yardım göstərməyi öhdəsinə götürdü.
Beləliklə, 1722-1723-cü illərdə Azərbaycanın Xəzərboyu əyalətləri Rusiya
tərəfindən iĢğal edildi. 1721-ci ildə isə ġirvan üsyanı nəticəsində ġama xı ətrafında
gələcək ġamaxı xanlığının təməli qoyulmuĢ oldu. Lakin II Təhmasib əvvəlcədən
hüquqi əsasdan məhrum olan bu müqaviləni təsdiqləməkdən qəti boyun qaçırdı.
Ġsmayıl bəy vətən xaini elan olundu və geri qayıtmağa cəsarət etməyib ömrünün
sonunadək Rusiyada qaldı.
1724-cü il Ġstanbul müqaviləsi. 1724-1735-ci illərdə Azərbaycanın qərb və
cənub-qərb ərazisinin Os manlı Türkiyəsi tərəfindən iĢğal edilməsi. Osmanlı
qoĢunlarının Azərbaycanın ərazisinə daxil olub, ġərqə doğru hərəkət etməsi
Xəzərboyu əyalətlərdə yerləĢən rus qoĢunları ilə toqquĢma təhlükəsi yaradırdı.
Lakin türklərlə müharibəyə giriĢ məyi istəməyən Rusiya bir qədər götür-qoydan sonra
Osmanlı imperiyasına bu bölgəni bölüĢdürmək barədə müqavilə bağlamağı təklif etdi.
Uzun danıĢıqlar və mübahisələrdən sonra tərəflər Səfəvi irsini bölüĢdürmək barədə
razılığa gəldilər. 1724-cü il iyulun 12-də Ġstanbulda Rusiya ilə müqavilə imzalandı.
Həmin müqaviləyə əsasən Türkiyə tərəfı Rusiyanın iĢğal etdiyi Xəzərboyu əyalətləri
"Ġran tərəfindən Rusiyaya güzəĢt edilmiĢ kimi" təsdiq etdi. Rusiya tərəfı isə öz
növbəsində Türkiyə tərəfindən Qərbi Qafqazın və Cənubi Azərbaycanın ĠĢğalına etiraz
etməyəcəyini bildirdi. Ġstanbul müqaviləsinin əsas maddələrindən biri, Xəzərboyu
əyalətlər istisna olmaqla, ġirvana həsr edilmiĢdi. Müqaviləyə görə, Türkiyənin
ġirvanda qoĢun saxlamağa ixtiyarı yo x idi. MünaqiĢələr baĢ verdikdə sultan bura
yalnız Rusiyanın razılığı ilə qoĢun çəkə bilərd i. Ġstanbul müqaviləsinə əsasən
ġirvan Türkiyənin himayəsi altında yarımmüstəqil xanlıq elan olunurdu. Artıq bu
zaman yerli əhali arasında müəyyən nüfuz qazanmıĢ Hacı Davud Türkiyə
tərəfındən ġirvan xan ı təsdiq edildi.
Ġstanbul üçün eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb edirdi. Müqavilənin
imzalan ması sayəsində Türkiyə və Rusiya qoĢunlarının Azərbaycan ərazisində
toqquĢmalarının qarĢısı alındı. Öz mövqeyini Xəzərboyu əyalətlərd ə
möhkəmlət məklə bərabər, Rusiya türk qoĢunlarının bu bölgəyə gəlməsinin qarĢısını
almağa nail oldu. Eyni zamanda Ġstanbul müqaviləsi Os manlı əsgərlərin in Səfəvi
dövlətinin ucqarlarında ölkələri, o cümlədən Azərbaycanı Xəzərboyu əyalətlərdən
baĢqa iĢğal etməsi üçün Ģərait yaratdı.
Ġstanbul müqaviləsindən sonra Türkiyə bütün sərhəd boyu Cənubi Qafqaza
öz qoĢunlarını yürütdü. Artıq 1724-cü il iyun ayının sonlarında Diyarbəkir paĢası
Arifı Əh məd 30 min qoĢun Ġrəvan Ģəhərini zəbt edib, Cənubi Azərbaycan
istiqamət ində irəlilədi. Xoy Ģəhəri sakinlərin in müqavimət ini qıran türk əsgərləri az
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keçmiĢ Mərənd Ģəhərini ald ıqdan s onra Təbriz Ģəhərinə yaxın laĢ dılar. Yo lüstü türk
əsgərləri So fıyan yaĢayıĢ məntəqəsinə daxil oldular. Lakin So fiyan bomboĢ idi.
Əhali türk qoĢunlarının yaxınlaĢ masını eĢitdikdə, ö z doğma yurdla rın ı tərk ed ib
əlçat maz dağlara çəkilmiĢdi.
Həmin dövrdə vaxtilə ticarət və sənətkarlıq mərkəzi sayılan Təbriz Ģəhəri də
demək olar ki, müdafiəsiz qalmıĢdı. ġəhərin qala d ivarları bir qədər əvvəl baĢ
vermiĢ zəlzələ nəticəsində dağılmıĢdı. Bu barədə bir qədər sonra Təbriz Ģəhərində
olmuĢ ingilis səyyahı C.Hanvey belə yazır: "Bu Ģəhərin bir hissəsi zəlzələdən
dağılsa da... ġərqin ən gözəl Ģəhərlərindən biri id i. ġəhərin nə qala d ivarları, nə də
topxanası vardı. Qəd im Spartada olduğu kimi, onun yeganə dayağı Ģəhər əhalisinin
miqdarında və gücündə idi".
Təbrizə yaxınlaĢar-yaxın laĢmaz türk əsgərləri Çorsu adlanan yerdə
təbrizlilərlə toqquĢmalı oldular. Təbriz qoĢunlarına bu döyüĢdə Ģəhərin hakimi
Əli qorçi baĢçılıq edird i. Təbrizlilər hiylə iĢ lədərək geri çəkildilər və düĢmən
qoĢunları Ģəhərə daxil olmağa baĢladı. Bu dəm birdən-birə təbrizlilər hər tərəfdən
həmlə edib dörd minlik qoĢunu qırdılar.
Bu hadisədən sonra Osmanlı əsgərləri Təbrizə daxil olmaq üçün dəfələrlə
cəhd göstərdilər. Lakin hər dəfə təbrizlilərin ciddi müqavimətinə rast gəldilər.
ġəhəri ala bilməyən rəqib geri çəkilməyə məcbur oldu. Osman lı əsgərləri geri
çəkilərkən kəndlərdə, obalarda yaĢayan əhalini qarət edir, qadın və uĢaqları əsir
alırdılar. Bəzi hallarda sonsuz siyasi, ictimai sarsıntılardan cana doymuĢ, möhkəm
hakimiyyət arzusunda olan bir sıra yerlərin sakinləri könüllü surətdə Osman lı
hakimiyyətini qəbul edirdilər. Məsələn, Naxçıvan və Ordubad Ģəhərləri türklərin
əlinə keçdi. Borçalı və Qazax könüllü olaraq Os manlı hakimiyyətini qəbul etdi.
1725-ci ilin mayında Təbriz uğrunda döyüĢlər yenidən baĢ landı. BaĢda
Abdulla Köprülü paĢa olmaqla türk əsgərləri yenidən Təbriz Ģəhərinə yaxın laĢdılar.
Ġstənilən nəticə əldə edə bilməyən Os manlı qoĢunları sərkərdəsinin əmri ilə Ģəhər
top atəĢinə tutuldu. Təbriz Ģəhəri demək olar ki, iki ay bu vəziyyətdə qaldı.
Nəhayət, hərbi texnika və qoĢunların sayca üstünlüyü özünü göstərdi. Təbrizlilər
Ģəhəri təhvil verməzdən öncə Osmanlı ko mandanlığından ailələri və silahları ilə
birlikdə Ģəhəri tərk et mək üçün icazə aldılar.
Təbrizi ald ıqdan sonra Osmanlı əsgərləri Gəncə Ģəhərinə doğru hərəkət
etdilər. Gəncəni almaq 40 min lik o rduya baĢçılıq edən Sarı Mustafa paĢaya həvalə
olunmuĢdu. Əlavə olaraq Krım xanlığından kö mək alan Sarı Mustafa paĢa iki
aydan sonra - 1725-ci ilin avqustunda Gəncə Ģəhərini əlinə keçird i.
1725-ci ilin sonlarında Os manlı əsgərləri Azərbaycanın sonuncu
istehkamını, Ġstanbul müqaviləsinə görə, Osmanlı iĢğal zonasına daxil olmayan
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Ərdəbil Ģəhərini də almağa müvəffəq oldular. 1725-ci il dekabrın 18-də Ərdəbil
Ģəhərinin alın ması Ġstanbulda atəĢfəĢanlıqla qeyd edildi.
Beləliklə, Ġstanbul müqaviləsindən sonra Azərbaycanın böyük bir ərazisi
Türkiyə tərəfındən zəbt edildi. Azərbaycanın Xəzərboyu əyalətləri isə Rusiya
dövlətinin hakimiyyətində qaldı.
1728-ci ildə Türkiyə Hacı Davudun yerinə onun sabiq müttəfiqi, sonralar isə
rəqibinə çevrilən Qazıqu mu xlu Surxay xanı ġirvana hakimiyyət baĢına gətirdi. Bu
"yaxĢılığın" əvəzində Surxay xanı Türkiyə sultanına qiymətli hədiyyələr verməli,
dövlət xəzinəsinə əhalidən külli miqdarda vergi toplayıb göndərməli idi. Az bir
müddət ərzində Surxay xan Türkiyənin itaətində olan bir alətə çevrildi. Türkiyədən
hərbi kömək alan Surxay xan Xəzərboyu əyalətlərə mütəmadi basqınları ilə əhalinin
mal-qarasını əlindən alır var-dövlətini qarət edird i.
Surxay xan həmçinin Quba və Dərbənd istiqamətlərində soyğunçuluq yürüĢləri
etdi. Lakin onun dəstəsi rus qoĢunlarının müqavimətinə rast gələrək geri qayıtmağa
məcbur oldu.
Surxay xanın Salyan mahalına basqınlarına cavab olaraq, Bakıdakı generalleytenant A.Rumyantsev təcili surətdə ona etiraz məktubu göndərdi. Lakin
Təbrizdəki Os manlı qarnizonundan kömək alan Surxay xan, Rumyantsevin məktubuna
məhəl qoymadan öz əməllərinə davam edirdi. Çox keçmədən Surxay xan öz dəs təsi ilə
Muğana gəlib, Salyanın bir çox kəndlərini qarət və darmadağın etdi.
Surxay xanın yeni cinayətlərindən xəbər tutan general-leytenant, Rumyantsev
onu cəzalandırmaq üçün podpolkovnik PuĢeçnikovun baĢçılığı altında Bakı
qaraizonundan dörd yüz nəfər əsgər göndərdi. Rus qoĢunlarının tərkibində bakılı
Dərgahqulu xanın dəstəsi də iĢtirak edird i.
Rus qoĢunlarının və Dərgahqulu xanın dəstəsinin Salyana yaxınlaĢdığını eĢidən
Surxay xan cəld qərbə - türk qoĢunlarının yerləĢ diyi düĢərgəyə çəkildi. Rus
komandanlığının Surxay xanın əməlləri barədə Türkiyə nümayəndəliyinə Ģikayəti
nəticəsiz qaldı.
XVIII əsrin 20-ci illərinin sonunda tənəzzülə uğramıĢ Ġran dövlətinin tədricən
bərpa olunması, bütün Cənubi Qafqazda iĢğalçılara qarĢı mübarizə əhvali-ruhiyyəsi
Azərbaycanda Osmanlı ordusunun vəziyyətini xeyli çətin ləĢdirdi.
Çarizmin Azərbaycanın Xəzərboyu əyalətlərində iqtisadi siyasəti. 1732ci il RəĢt müqaviləsi. Ġstanbul müqaviləsinə əsasən Dərbənddən tutmuĢ Astrabada
qədər Xəzərboyu əyalətlər Rusiyanın himayəsi altına keçdi. Bu sahədə yerləĢən Ģəhərqalalar - Dərbənd, Bakı, Ənzəli rus ordusunun dayaq nöqtəsinə çevrildi.
Rus dövləti Xəzərboyu əyalətlərdən həm iqtisadi, hem də strateji məqsədlə
istifadə etmək üçün xüsusi tədbirlər hazırlamıĢdı.
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Rusiya məmurlarını, ilk növbədə, AbĢeronun neft quyuları maraqlandırırdı. Rus
qoĢunlarının Bakı qalasını almasından iki ay keçdikdən sonra ordu komandanlığında neft
quyuları barədə xüsusi –―Reyestr" tərtib edildi.
Həmin sənəddə "istifadə olunan qara və ağ neft quyuları", istifadədən çıxmıĢ
"neft quyuları", habelə neftin daĢınması, hər iki növ neftin qiyməti və s. dair maraqlı
məlu mat vardır.
I Pyotru xüsusilə "ağ neft" maraqlandırırdı. O, Bakını almağa göndərdiyi rus
qoĢunlarının baĢçısı general-mayor MatyuĢkinə əvvəlcədən tapĢırmıĢdı ki, "Rusiyaya ya
bir neçə pud ağ neft göndər, yaxud da özünlə gətir". Bakı ətrafında hasil edilən "ağ
neftin" miqdarı barədə təsəvvür yaratmaq üçün I Pyotrun MatyuĢkinə verdiyi baĢqa bir
əmrinə nəzər salmaq kifayət edir: "Ağ neftdən min pud və ya nə qədər mü mkünsə
göndər".
ĠnkiĢaf etməkdə olan Rusiya manufaktura sənayesində neftdən əlavə, Xəzər
boyunda yerləĢən əyalətlərin, eləcə də ġirvanın təbii sərvətinə və burada istehsal olunan
xammala da ehtiyac duyulurdu. Rusiyanın hakim dairələrini xüsusilə xam ipək, pambıq,
yun, təbii boyalar, tikinti materialları, metal və s. maraqlandırırdı. Bununla əlaqədar
olaraq bu yerlərin təbii sərvətlərini istismar et mək məq sədilə xüsusi tədbirlər
hazırlandı.
Pyotr hətta Xəzərboyu əyalətlərdə bitən bəzi texniki bitkilərin Rusiyada
yetiĢdirilməsinə göstəriĢ verdi. Bu münasibətlə Ukraynada, HəĢtərxanda və Rusiyanın
digər Ģəhərlərində ipəkçiliyin inkiĢaf etdirilməsi barədə fərman imzalandı. Bu tədbir I
Pyotr üçün o qədər əhəmiyyətli id i ki, hətta tut ağaclarını qıran Ģəxsi edam edəcəyi
barədə qərar da verdi. Lakin Ģimalın sərt iqlimi ipəkçiliyi yaratmaq meylinə mane oldu.
Bu hadisədən sonra Rusiyanın iĢ adamları Xəzərboyu əyalətlərdə yetiĢdirilən xam ipəyə
daha çox yhəmiyyət verməyə baĢladılar. Rusiyanın rəsmi dairələrində belə rəy
yaranmıĢdı ki, ġirvanın elə bir kəndi yoxdur ki, orada ipəkçiliklə məĢğul olun masın.
ġirvanın ipəkçiliyindən istifadə edərək I Pyotr xam ipəyi bir sıra Qərbi Avropa
ölkələrinə, o cümlədən Ġngiltərəyə, Hollandiya, Fransa və PolĢaya ixrac etmək fıkrində
idi.
Öz mövqeyini iĢğal etdiyi əyalətlərdə möhkəmləndirmək məq sədilə rus
ko mandanlığı Bakı, Astara, Salyan və Niyazabadda istehkamlar inĢa etməyi qərara
aldı. Rus mütəxəssisləri Kür çayında gəmiçiliy in inkiĢafı və buradan balıqçılıq
məqsədilə istifadə ed ilməsi üçün tədbirlər hazırlad ılar. Azərbaycan və Cənubi
Qafqazın baĢqa ölkələri ilə sıx iqtisadi əlaqə yarat maqdan ötrü Rusiya höku məti
Kür çayının mənsəbinə yaxın Peterburq kimi bir Ģəhəri salmaq fıkrinə düĢdü. Bu
Ģəhər Rusiyanın Xəzər dənizi vasitəsilə ġərq ölkələri ilə apard ığı t icarətin mərkəzi
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olmalı id i. 1723-cü ildə Ġranda və Azərbaycanda ticarət aparan 400 səhmdar
cəmiyyəti yarad ıld ı.
Əvvəllər ticarət yönümlü bu səhmdar cəmiyyətləri böyük ümid lər verirdi.
Cəmiyyətin yaradıld ığı il Bakıdan, Dərbənddən v ə Ənzəlidən HəĢtərxana 140 tay
və iki bağlama xam ipək, 64 bağlama iĢlən miĢ ipək, 131 tay və 192 bağlama parça
göndərildi.
Rusiya özünün iĢğal dairəsində ticarətin inkiĢafı məqsədilə həri cür
vasitədən istifadə etməyə çalıĢırdı.
1723-cü ildə Bakı Ģəhəri rus qoĢunları tərəfindən iĢğal edildikdən sonra
burada komendant üsuli-idarəsi yarad ıld ı. Rus ko mandanlığ ı tərəfındən Bakı və
AbĢerona komendant təyin olunmuĢ Baryatinski tezliklə yerli feodalların neft
quyularını müsadirə edərək onları mədaxildən məhru m etdi. Ko mendantın bu
hərəkətindən təĢviĢə düĢən Bakı feodalları xarici iĢğalçılara qarĢı üsyan qaldırmağı
qərara ald ılar. Lakin sui-qəsdin üstü açıldıqda üsyanın təĢkilatçısı, sabiq Bakı
yüzbaĢısı Dərgahqulu bəy qalanı tərk edib qaçdı. Rus komendantlığ ı üsyana cəhd
göstərdiklərinə görə, bakılıların bir dəstəsini Rusiyanın mü xtə lif Ģəhərlərinə sürgün
etdi.
Rus komendantlığın ın belə bir hərəkəti Bakıda və ümumiyyətlə Xəzərboyu
münbit torpaqlarda məskunlaĢmağa can atan ermənilər üçün bir fürsət idi. I Pyotra
müraciətlə "yeni əldə olun muĢ torpaqlarda", xüsusilə Bakıda onlar üçün yer
ayırmağı xahiĢ etdilər. Ermən ilərin müraciəti 1 Pyotrun ürəyindən oldu. Onsuz da
bu yerlərdə o, ilk növbədə xristianları, xüsusilə ticarət aləmində fəallıq göstərən
erməniləri görmək istəyirdi. Rus tarixçisi P.Butkov yazır ki, 1724 -cü il Ġstanbul
müqaviləsindən sonra I Pyotr briqadir Ru myantsevə tapĢırmıĢdı ki, ermən iləri
Xəzərboyu əyalətlərdə istədikləri Ģəhərlərdə yerləĢdirmək gərəkdir, lazım gələrsə,
yerli əhalini qovub, erməniləri həmin yerlərdə məskunlaĢdırsın.
Çar cənub sərhədlərdə, Xəzərboyu əyalətlərdə erməniləri yeriləĢdirməklə iki
məqsəd güdürdü: həm cənubdan qismən ərazin in əmin-aman lığ ını təmin etsin, həm
də ticarətdə olan ermənilərin xid mətindən faydalansın. Ermənilərin ġirvana
köçürülməsi təkcə I Pyotrun istəyi deyil, eyni zamanda onlar ın bilavasitə
arzusundan da irəli gəlird i. P.Butkovun yazdığına görə, ermənilər üç dəfə I Pyotra
müraciət edib "yalvarmıĢlar ki, onlara Xəzər dənizi sahillərində daimi yaĢayıĢ üçün
yer versin".
1 Pyotr 1724-cü il noyabrın 14-də general-mayor Kropotova xüsusi əmr
vermiĢdi. Əmrdə deyilirdi: " Erməni xalqı bizdən xah iĢ etmiĢdir ki, biz onları öz
himayəmizə qəbul edib torpaqlar ayıraq, ona görə də sizə tapĢrıram ki, əgər erməni
xalq ı bəyəndiyi yerdə yaĢamaq istəsə, ona kömək edib ləyaqətlə qoruyun, elə rəftar
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edin ki, onlardan heç bir Ģikayət eĢidilməsin, çünki biz burada ermən i xalqını
imperatorluq qayğısı ilə əhatə edib, öz himayəmizə götürmüĢük".
I Pyotr, demək olar ki, eyni məzmunlu əmri Xəzər sahillərində yerləĢən
digər ordu qərargahlarına da göndərmiĢdi. Bu barədə P.Butkov yazır: " Generalleytenant MatyuĢkin və briqadir LevaĢova tapĢırılmıĢdı və eyni zamanda bütün
erməni xalqına bildirilmiĢdi ki, hər cür vasitə ilə ermən iləri və digər xristianları rus
ordusunun tutduğu əyalətlərdə - Gilanda, Mazandaranda, Bakıda, Dərbənddə və
digər əlveriĢli yerlərdə mehribanlıq la qəbul etsinlər, onlara nəzakət göstərib
mühafizə etsinlər; onlara ev-eĢik salmaq üçün münasib sahələr ayırsınlar, torpaq
versinlər, Ģəhər və kəndlərdə sahibsiz qalan evləri də onların ixt iyarına versinlər".
Burada Bakı ilə əlaqədar əmrlərdən aĢağıdakı sözləri xatırlat maq yerinə düĢərdi:
"XoĢagəlməz, yaxud Ģübhəli müsəlmanları qovmaq və onları xristianlarla əvəz
etmək".
I Pyotrun bu məkrli siyasəti 1725-ci il fevra lın 11-də Xarici iĢlər
kollegiyasının qərarında və I Yekaterinanın 1726-cı il fevralın 22-də verdiyi
əmrində də ö z əksin i tap mıĢdı.
Rus qoĢunları tərəfındən iĢğal edilmiĢ Xəzərboyu əyalətlərdə, Rusiya
hökumətin in buranın təbii sərvətlərinə o lan ehtiyacı sayəs ində təsərrüfat nisbətən
canlandı: 1723-cü ilin avqustundan 1725-ci ilin avqustunadək olan müddət ərzində
Bakıda neft satıĢından dövlət xəzinəsi 36 çervon, 16.638 man. və 951/4 qəp. gömrük
etmiĢdi. Bu qayda ilə Dərbənd və Salyan Ģəhərlərində də mədaxil art mıĢdı.
Lakin bununla belə, Rusiyanın yeni torpaqlardan götürüləcək gəlirə bəslədiyi
ümidi ö zünü doğrultmadı. Buradan əldə edilən gəlir nə rus piyada və süvari
qoĢunlarının, nə də gəmilərinin xərc ini ödədi.
Buna görə do I Pyotrun sağlığında bu barədə bir kəlmə belə deməyə cəsarəti
çatmayan məmurlar imperatorun ölümündən sonra (1725) Xəzərboyu əyalətlərdən əl
çəkməyi tələb et məyə baĢladılar.
Bununla belə, Rusiya hökuməti bu torpaqları birdən-birə tərk etməkdən ehtiyat
edirdi. Çünki rus qoĢunları gedər-getməz Türkiyə Xəzərboyu əyalətlərə sahib ola bilərdi.
Həmin dövrdə Ġranın mərkəzi hökuməti dağılmıĢ, dövlətin paytaxtı isə əfqan
qəbilələrinin əlinə keçmiĢdi. Məhz buna görə də Rusiya hökuməti Xəzərboyu
əyalətlərdən hələlik əl çəkməyə cürət et mirdi.
Türkiyənin gələcəkdə həmin yerləri zəbt etməməsi üçün Rusiya hökuməti
Ġstanbul müqaviləsinin Ģərtlərini yerinə yetirmək qərarına gəldi və Türkiyə hökumətini
sərhəd məsələlərinin həlli məqsədilə danıĢığa dəvət etdi.
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1726-cı ildə ġamaxı Ģəhəri yaxın lığ ında, Mabur kəndinə Rusiya ilə Türkiyə
dövlətlərinin nümayəndələri görüĢərək öz aralarındakı sərhədi müəyyən etməyi
qərara ald ılar.
Hər iki dövlət nümayəndələrinin qərarına əsasən 1726-cı ildən baĢlayaraq rus
qoĢunları silah iĢlətmədən MüĢkür, Niyazabad, Cavad, Salyan, Lənkəran, Astara,
Qızılağac, TalıĢ dağlarının biri hissəsini tutdular. 1727-ci ildə onlar ġeĢpara, Rustov,
1728-ci ildə isə Quba və Təngiyə sahib oldular.
Əgər ilk çağlarda rus komandanlığı iĢğal olunmuĢ Ģəhərlərdə Ģah inzibati
idarəsini ləğv edib, əvəzinə komendant üsuli-idarəsi yaradırdısa, 1726-cı ildən sonra
həmin torpaqlarda ümumi iĢğal idarəsi təĢkil olundu və knyaz V.V.Dolqoruki
ko mandan təyin edildi.
Bu hadisədən sonra rus hərbi məmurları iĢğal olunmuĢ əyalətlərdə təsərrüfat
həyatını canlandırmaq məqsədilə mü xtəlif layihə hazırladılar və bu barədə Peterburq
hökumətinə məlumat verdilər. Belə məlumatlardan birində deyilirdi: "Bakı ətrafındakı
dağılmıĢ karvansaralar bərpa olunmalıdır, qaçmıĢ əhalinin qayıtmasına nail olunmalı,
hamı əfv edilməlidir. ġirnikləndirici vədlərlə ġamaxıdan erməniləri və hindliləri
Bakıya cəlb et mək, burada bütün ġərq ticarətinin mərkəzin i yarat maq lazımd ır".
Rus komandanlığı eyni zamanda yerli tacirləri gəmilərlə təmin etməklə onların
Volqa-Xəzər ticarətinə cəlb olunmasına çalıĢırdı.
Azərbaycan tacirlərinin Volqa-Xəzər ticarətində iĢtirakı çox güman ki, hər iki
tərəfı təmin edirdi. Bunu azərbaycanlıların uzun müddətə hətta ailələri ilə Rusiya
Ģəhərlərinə köçmələri, burada ticarətlə məĢğul olmaları bir daha sübut edir. HəĢtərxan
Dövlət Vilayət Arxivində hifz olunan "HəĢtərxan quberniyası dəftərxanasından
Rusiyanın yuxarı Ģəhərlərində ticarət et mək üçün gedən Bakı və Salyan tacirlərinin
siyahısı" adlı sənəddə kiĢi adları ilə yanaĢı, "ġəhrəbanı, Asiya, Xanıms ultan, Gözəl"
kimi qadın adları da vardır ki, bu da tacirlərin ailələri ilə birgə səfərə çıxdığını göstərir.
XVIII əsrin 30-cu illərində Azərbaycanda vəziyyət kəskin surətdə dəyiĢir.
Ölkə ərazisi Türkiyə ilə Ġran arasında gedən qanlı döyüĢlər meydanına çevrilir. Həmin
dövrdə Ġranda zəifləmiĢ mərkəzi hökumət ƏfĢar qəbiləsindən olan Nadirin
(Təhmasibqulunun) dövlət iĢlərinə qarıĢması sayəsində tədricən dirçəlməyə baĢlayır.
Ġran-Türkiyə müharibəsində Ġranın qələbəsini arzulayan Rusiya hökuməti Ġran
diplomatları ilə danıĢıqlardan sonra 1732-ci il yanvar ayının 21-də RəĢt Ģəhərində
müqavilə bağlayır. RəĢt müqaviləsi 8 maddədən ibarətdir. Birinci maddəyə görə,
Rusiya beĢ ay ərzində Kür çayının Xəzər dənizinə tökülən məntəqəyə qədər ərazidən
Ġran dövlətinin xeyrinə olaraq qoĢunlarını geri çəkməli və həmin yerlərə Türkiyəni
buraxmamalı id i. Ġkinci maddədə deyilirdi ki, Kür çayından Ģimala doğru yerləĢən
torpaqlardan Rusiya öz qoĢunlarının o vaxt geriyə çəkəcəkdir ki, Ġran 20-ci illərdə
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Türkiyə tərəfindən zəbt olunmuĢ torpaqları yenidən özünə qaytarsın. Bunun əvəzində
Ġran dövləti Rusiya ilə əbədi dost olacağına, "onun düĢmənlərini özünün düĢməni
sayacağına" söz verirdi.
Rusiya dövləti Ġran tacirlərinə ölkənin hər yerində sərbəst, gömrüksüz ticarət
etməyə və Rusiyadan gömrük vermədən mal gətirməyə də icazə verdi. Ġran da öz
növbəsində rus tacirlərinin gömrük vermədən Ġrandan keçərək Hindistana getməsinə
razı o ldu. Müqaviləyə əsasən rus təbəələrinə həmçinin Ġran dövlətin in hər yerin i
özləri üçün ev, karvansara və dükan tikməyə icazə verilirdi. Müqavilən in yeddinci
maddəsində deyilird i ki, vaxtilə Rusiya təbəəliyin qəbul edən yerlilərə heç bir
təzyiq göstərilməyəcəkd ir.
Beləliklə, 1732-ci il RəĢt müqaviləsi əsasında ölkə daxilində müəyyən
sabitlik əmələ gəldisə də, Azərbaycanın Kür çayından cənubda yerləĢən Xəzərboyu
əyalətləri yenidən Ġran ın hakimiyyəti alt ına keçd i.
Azərbaycan torpaql arı Osmanlı hakimi yyəti dövründə (1723-1735-ci
illər). Osmanlı iĢğalına məruz qalmıĢ vilayətlərdə əvvəlki inzibati-ərazi bölgüsü
kiçik dəyiĢikliklərlə saxlanılmıĢdı. A zərbaycan torpaqları vilayətlərə (əyalətlərə),
onlar da sancaqlıqlara bölünmüĢdü. Vilayətlərin ərazisi, adətən, əvvəllər mövcud
olan bəylərbəyiliklərin ərazisinə uyğun gəlird i. Ancaq Gəncə v ilayətin in ərazisi
keçmiĢ Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyiliy inin ərazisinə nisbətən xeyli kiçik idi. Qazax
sancaqlıq kimi qonĢu Tiflis vilayətinin, Göyçə gölünün Ģimal-Ģərqində yerləĢən
Lori, Pəmbək isə Ġrəvan vilayətinin tərkib inə daxil edilmiĢdi.
Sancaqlıqların ərazisi əvvəlki ölkələrin, bəzi hallarda mahalların ərazisinə
uyğun gəlirdi. Sancaqlıqlar öz növbəsində mahallara və nahiyələrə bölünürdü.
Nahiyələ r də, adətən, bir neçə kənddən ibarət olan qəriyələrə ayrılırdı.
Vilayətlərdə ali hərbi-inzibati, həmçin in siyasi hakimiyyət hərbi dövrdə
sərəsgər, dinc vaxt larda isə mühafız adlandırılan Os manlı, sərkərdələrinə məxsus
idi. Sancaqbəyilər, mahal və nahiyə naibləri isə əsasən yerli feodallardan təyin
olunurdu.
Kür çayından Ģimaldakı Azərbaycan torpaqları xüsusi statusa malik id i.
Bu ərazilər vassal hakimlər tərəfindən idarə olunurdu. Məsələn, paĢa rütbəsi
almıĢ Əli Sultan ġə ki vilayətinin hakimi vəzifəsinə təsdiq olunmuĢdu. ƏrəĢ və Qax
da vassal mü lkləri idi.
1725-ci ilə yaxın ġirvanda öz hakimiyyətini bir qədər rnöhkəmləndirən Hacı
Davud artıq rusları Azərbaycandan sıxıĢdırmağ ı planlaĢdırır və Gəncədəki türk
paĢasından hərbi yardım göndərməyi xah iĢ edirdi.
Surxay xanın basqınların ın qarĢısını almağa çalıĢan osmanlılar o nun ġirvana
yolunu kəsmək üçün Topkaraqan qalasını tikməyə baĢlamıĢdılar. Ancaq Surxay
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xanın tərəfdarı olan carlılar bu qalan ı dağıtdılar. Surxay xanı zərərsizləĢdirmək
üçün osmanlılar 1727-ci ildə ona ikibunçuqlu paĢa rütbəsi verib, aylıq məvacib
təyin etdilər. Qəbələn in idarəsi də Surxay xana tapĢırıld ı. Surxay xan bununla
kifayətlən məyib AğdaĢı da zəbt etdi və yalnız bundan sonra Osmanlı imperiyasına
sədaqət andı içdi. ġübhəsiz, bu, Hacı Davudu narahat etdi və o, Türkiyəyə meylində
tərəddüdə baĢladı. ĠĢ o yerə çatdı ki, türk paĢası Hacı Dav udun Osmanlı
imperiyasına sədaqətinə Ģübhə ilə yanaĢmağa, onun Rusiyaya meyil etdiyini
düĢünməyə baĢladı. Səfəvilərə qarĢı mübarizə dövrün də xalq kütlələrinə bol-bol
vədlər verən Hacı Davud hakimiyyət baĢına gəldikdən sonra xalqın vəziyyətini
yüngülləĢdirmək üçün heç nə etmədiy indən, ġirvanda ictimai dayağını it irmiĢ və
kənarda kömək axtarmağa baĢlamıĢdı. O, hətta II Təhmasibə də məktub göndərərək
Ģaha qulluq etməyə hazır o lduğunu bildirmiĢdi.
1728-ci il iyunun 6-da Osmanlı hökumət i Hacı Davudu xanlıqdan kənar etdi
və o, ailəsi ilə birlikdə Gəncəyə gətirild i. Hacı Davud 4 oğlu, 2 qardaĢı və bütün
ailəsi ilə b irlikdə Kipr adasına aparıldı, 1735-ci ildə isə Geliboluya köçürülərək
orada da öldü. Qazıqu mu xlu Surxay xan ġirvan xanı təyin o lundu.
Osmanlı hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda aqrar münasibələrin
məzmununda ciddi dəyiĢiklik baĢ verməmiĢdi. Divani və xass torpaqları vahid miri
torpaqları kateqoriyasına daxil edilmiĢdi. Osmanlı hakimiyyətinə loyal münasibət
bəsləyən mülkədar və tiyuldarların mülkiyyət hüqu quna toxunulmurdu. Ġtaətsizlik
göstərənlərin torpaqları isə müsadirə olunub, osmanlı döyüĢçülərinə paylanır,
yaxud satılırdı. Maraqlıdır ki, 1730-cu ildə Os manlı ko mandanlığı Təbrizi Ġran
qoĢunlarına təslim edərkən oradakı yeniçərlər yiyələndikləri malikan ələrdən
məhru m olduqları üçün qiyam qaldırmıĢdılar.
Osmanlı hakimiyyət orqanları iĢğal olunmuĢ yerlərdə əhalinin siyahısını
tutub hər sancaqlıq, vilayət üçün vergi qanunnaməsi tərtib edird ilər. Xüsusi vergi
dəftərlərində kiĢi əhalisi və vergilər əks olunurdu. 1727-ci il "Gəncə vilayəti
Qanunnaməsi"ndən göründüyü kimi, əhali üşr, bəhrə, rəsmi-bağ (bağpulu), rəsmibostan (bostanpulu), rəsmi-rəqan (sağılan inəklərə görə hesablanırdı rəsmi-əqnam
(yay və qıĢ otlaqlarından istifadəyə görə alınırdı rəsmi-asiyab (dəyirmana görə),
rəsmi-ispəncə (can vergisi - Səfəvilər dövründəki səranə - baĢpulu vergisinə uyğun
gəlird i) və d igər vergilər, mü kəlləfiyyətlər ödəyird i. Ço x ağır vəziyyətdə olan
sakinlərin güzəranını bir qədər yaxĢılaĢdırmaq üçün rəsmi-arusanel (gəlin üçün
alınan vergi), tapuyi-zamin (üstündə yardımçı obyektlər yerləĢdiyinə və baĢqa
səbəblərə görə becərilməyən torpaqdan alınan vergi) kimi bezi verg ilər müvəqqəti
olaraq alın mırd ı. " Naxçıvan dəftəri" ndən məlu m olur ki, Osmanlılar qadınları,

341

uĢaqları qocaları, Ģikəstləri, xəstələri, həmçin in zehni əməklə məĢğul olan Ģəxsləri
vergilərdən azad edib lərmiĢ.
Ticarət və sənətkarlıqda Səfəvilər dövründə alınan vergilər o lduğu kimi
saxlan mıĢdı. Bir sıra hallarda Osmanlı hakimiyyət orqanları vergilərin yığılmasın ı
müqatiəyə verird ilər. Os manlılar Təbrizdəki zərb xananın iĢini qaydaya salmağa
çalıĢırdılar. Hərb i əmə liyyatlar nəticəsində tənəzzülə uğra mıĢ ticarəti canlandırmaq
üçün bəzi tədbirlər görülürdü. Araz çayı, Arpaçayın yataqları təmizlənərək
gəmiçilik üçün yararlı hala gətirilmiĢdi.
Adətən, vilayət hakimləri yığ ılan vergilərin bir h issəsini özlərin in məvacib
üçün saxlayırd ılar. Yerli xəzinənin xey li h issəsi Osman lı qoĢunlarını saxlamağa,
habelə istehkamlar tikməyə sərf o lunurdu. 1726-cı ilədək Gəncədə xan sarayı
ətrafında dördqülləli qala inĢa edilmiĢdi. 1725-ci ildə Təbrizdə Uzun Həsən və
Mehdi Sahib əz-zaman məscid ləri ətrafında biĢmiĢ və çiy kərp icdən qala inĢa
olunmağa baĢlanmıĢdı. Qalanın 8 iri və 4 kiçik darvazası var idi. Tikintiyə art ıq
iyirmi ildən bəri Os manlı xid mət ində olan bir alman memarı rəhbərlik edirdi.
Ərdəbildə də qala inĢa olunurdu.
Osmanlı o rdusunda xid mət edən yeniçərlərin bir ço xu qayda-qanunu pozur,
yerli sakin ləri qarət edirdilər. Os manlı hakimiyyət orqanları yeniçərlərin
özbaĢınalığın ın qarĢısını almağa çalıĢsalar da, bəzən buna nail olmurdular.
Məsələn, 1729-cu ilin sentyabrında Təbriz hakimi tərəfindən yerli sakinləri əsir
edərək, ödənc alıb buraxmaq qadağan olunduğu zaman yeniçərlər qiyam
qaldırmıĢdılar. Onlar iki nəfər yeniçəri öldürərək bu iĢdə yerli sakinləri
günahlandırmıĢ, int iqam tələb et miĢdilər. Təbriz hakimi sərəsgər Hacı Mustafa paĢa
yeniçərlərin fıtnəsini baĢa düĢərək Ģəhərlilərə qarĢı cəza tədbirlər görülməsinə icazə
verməmiĢdi. Belə olduqda yeniçərlər qiyam qaldıraraq paĢanı öldürmək
istəmiĢdilər. PaĢa qalada gizlən məklə xilas etmiĢ və əlacsız qalıb yeniçərlərə
sərbəstlik vermiĢdi.
Xarici iĢğalçılara qarĢı xal q azadlı q mübarizəsi. Ərazisi iki iri imperiya
arasında bölüĢdürülmüĢ Azərbaycanın xalq kütlələri yadelli əsarətinə tabe olmaq
istəmir, kəskin müqavimət göstərirdi. Mübarizənin passiv formaları vergi və
mü kəlləfıyyətləri ödəməkdən imt ina, yaĢayıĢ yerlərin i tərk et mə k idi. Bir ço x
sakinlər rusların iĢğal etdiyi ərazidən osmanlıların iĢğal bölgəsinə və ya əksinə
qaçırdılar.
Xalq azad lıq hərəkatının fəal formaları düĢmən hissələrinə partizan
basqınları və kütləvi xalq azadlıq üsyanlarından ibarət idi. Hacı Davudun
dəstələrin in rus qarnizonlarına hücumunu partizan hərəkatına aid et mək olar.
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1724-cü ilin yayında Salyanda Rusiya əleyhinə çıxıĢ baĢ verdi. Salyandakı
bütün rus zabitləri, podpolkovnik Zimbulatov baĢda olmaq la, Salyan naibi
Məhəmmədhüseyn bəyin yanına qonaq çağırılıb öldürüldülər. Salyan hakimləri, o
cümlədən keçmiĢ Salyan xanın dul qadını Fat imə xan ım mahalın bütün
sərvətlərinin rus hakimiyyəti orqanlarının əlində cəmləĢ məsindən narazı id i.
Azərbaycan feodalların ın bir çoxu 1722-ci ildə çarizmin Rusiyanın guya
iĢğalçılıq məqsədi güdmədiyi haqqındakı vədlərinə müəyyən dərəcədə inanmıĢ, rus
iĢğalına müvəqqəti bir hal kimi baxmıĢdılar. Ancaq onlar zaman keçdikcə rusların
əsil məqsədini, A zərbaycanda möhkəmlən mək n iyyətində olduqlarını anlamıĢdılar.
Salyanla eyni vaxtda Bakıda da Dərgahqulu bəyin baĢçılığı ilə çıxıĢ olmalı
idi. Ancaq irəlidə bəhs edildiyi kimi, rus hakimiyyət orqanları Bakıda hazırlanan
çıxıĢdan xəbər tutdular və cəza tədbirləri gördülər. 4 yüzbaĢı, 250 xid məti Ģəxs və
ticarət adamı həbs edildi. Dərgahqulu bəyi tutmaq mü mkün olmadı. Həbs edilmiĢ
bakılılar Rusiyaya sürgün olundular.
1727-ci ildə Muğan hakimi Ramazan Os manlı və rus hakimiyyətlərinə qarĢı
çıxıĢ et məyə cəhd göstərdi, lakin müvəffəqiyyətsizliyə uğrayaraq həbs olundu.
1726-cı ildə ġəqqaqi və ġahsevən tayfaları Osman lı hakimiyyətinə qarĢı
üsyan etdilər. Əbdürrəh man paĢa qiyamçı tayfaları sakitləĢdirə bildi. Os manlı saray
tarixçisi K.Çələbizadənin yazdığ ına görə, 1727-ci ilin yayında Dizaq və BərgüĢad
mahallarında yaĢayan Qaraçorlu ad lı kürd tayfasını sakit ləĢdirmək üçün 15 min
nəfərlik Os manlı qoĢunu göndərilmiĢdi. Ancaq orduya səfərbər olunmuĢ Osman lı
döyüĢçüləri müsəlman əhaliyə qarĢı vuruĢmaqdan imt ina etdilər. Bu, Osman lı
ko mandanlığın ı Qaraçolu tayfasının baĢçıları ilə saziĢə gəlməyə məcbur etdi. Əldə
olunan razılığa görə, Qaraçorlu tayfası Osmanlı hakimiyyətini tanımağı ermən ilərlə
əlaqə saxlamamağ ı öhdəsinə götürürdü.
1727-ci ilin sonunda Qaradağda böyük xalq azad lıq hərəkatı baĢ verdi.
Üsyana Əbdürrəzaq xan baĢ çılıq edirdi. O, əvvəllər könüllü olaraq Osman lı
hakimiyyətini qəbul et miĢ və paĢa rütbəsi almıĢdı. Bir neçə sancaqlıqdan toplanan
qoĢuna baĢçılıq edirdi. Əbdürrəza xan Ģahsevənlərlə Osman lı hakimiyyətinə qarĢı
birgə mübarizə haqqında razılığa gəldi. Tezliklə Ģahsevənlər və Muğanlı tayfası da
Əbdürrəzaq xana qoĢuldular. Təbriz hakimi 1728-ci il yazın əvvəllərində
Əbdürrəhman paĢanı 20 min nəfərlik qoĢunla üsyançılara qarĢı göndərdi.
Mənbələrin məlu matına görə, sayı 40 min nəfər çatan üsyançılar Osmanlı qoĢununu
darmadağın etdilər və Ərdəbili mühasirəyə aldılar.
1728-ci ilin əvvəllərində özünü yalandan "Ġsmayıl M irzə" adlandıran bir
nəfərin fəaliyyəti gücləndi. Yalançı Ģahzadə əvvəlcə Xəzər dənizin in cənub
sahillərində fəaliyyət göstərirdi. Mazandaran hakimi tərəfındən məğlub edildikdən
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sonra rus iĢğal zonasına daxil olub, ətrafına tərəfdarlar toplamağa baĢladı. Lakin rus
hərbi hissələri yalançı Ġs mayıl Mirzən in dəstələrini darmadağın edə bildilər.
Bundan sonra Ġsmayıl M irzə Təbrizə tərəf hərəkət etdi, te zliklə Əbdürrəzaq xan və
ġahsevən dəstələri ilə birləĢdi. Üsyançıların birləĢmiĢ dəstələri Ərdəbilə hücum
edib, Ģəhərin xeyli h issəsini almağa müvəffəq oldular. Lakin 1728 -ci il avqustun
əvvəllərində Os manlılar Ərdəbil yaxınlığ ında üsyançıları məğ lub et məyə nail
oldular. 1728-ci ilin sonu, 1729-cu ilin əvvəllərində Muğan çölündə üsyançılar
daha bir ağır məğlubiyyətə uğradılar, Əbdürrəzaq xan əsir a lındı və edam olun maq
üçün Ġstanbula aparıldı. Mənbələrin verd iyi məlu mata görə, döyüĢdə məğlubiyyətə
uğrayan Əbdürrəzaq xan bir neçə tərəfdarı ilə Su rxay xana pənah aparmıĢdi.
Sonuncu isə üsyançıların rəhbərlərini Os manlı hakimiyyət orqanlarına təslim
etmiĢdi.
Üsyançılar mübarizən i dağınıq halda xey li davam etdirdilər. Yalnız 1729-cu
ilin yayında onların müqaviməti qəti qırıldı. Os manlılar tərəfındən darmadağın
edilən Ġsmayıl Mirzə 2 min nəfər ilə Muğanın rus iĢğalında olan zonasına daxil
oldu və buradakı Ģahsevənləri özünə birləĢdirməyə cəhd etdi. Lakin yalançı
Ģahzadəin qüvvəsinə inamı itirmiĢ Ģahsevənlər ona qoĢulmadılar. General
Ru myantsevin göndərdiyi hərbi dəstə Ġsmayıl Mirzənin dəstəsini tainamilə
darmadağın etdi. Yalançı Ģahzadənin 10-15 tərəfdarı qaçıb xilas ola bildi, özü isə
bir müddət Xalxal Ģəhəri yaxınlığındakı Mosullu kəndində gizləndi. General
LevaĢov bu kəndə taxıl aparılmasını qadağan etdi və yerli feodal Səlim xana
tapĢırdı ki, yalançı Ģahzadəni ya tutsun, ya da məhv etsin. Səlim xanın təhriki ilə
digər yerli feodal M ir Fazil öz adamları ilə "Ġs mayıl Mirzə"ni və onun 20-yə qədər
tərəfdarın ı gecə yuxuda ikən (digər məlu mata görə hamamda çimd ikləri zaman)
öldürdü.
1730-cu ildə astarah Musa xan ruslara qarĢı qiyam qaldırd ı və Osmanlı iĢğal
zonasma keçdi. Lakin bir müddətdən sonra geri qayıtdı.
Həmin il Dərgahqulu xan (1727-ci ildə Bakıya qayıt mıĢ və Bakı hakimliyinə
bərpa olunmuĢdu) yenidən ruslara qarĢı çıxd ı və Bakını tərk etdi.
Azərbaycan ərazisində Ġran-Osmanlı mühari bələri. 1735-ci il Gəncə
müqaviləsi. XVIII əsrin 30-cu illərinə yaxın Səfəvi Ġranı ərazisinin böyük bir
hissəsi əfqan iĢğalçılarından təmizləndi. Bununla belə, Qərbi Ġran, Cənubi
Azərbaycan, Xəzərsahili vilayətlər istisna edilməklə, demək olar ki, bütün Cənubi
Qafqaz hələ də Osman lı iĢğalçıların ın əlində id i. Nadir xan ın yüksəliĢi ilə yenidən
dirçəlmiĢ Ġran dövləti qarĢısında Os manlı ordusu ilə mübarizə vəzifəsi dururdu.
1730-cu il Ġran üçün Türkiyəyə qarĢı hərbi əməliyyata baĢlamaq əlveriĢli
oldu. Əvvəla, bu dövrdə baĢ vermiĢ çevriliĢ nəticəs ində III Sultan Əhməd taxtdan
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salın mıĢdı və Türkiyənin hakim dairələri daxili vəziyyətin nizama sa lın ması ilə
məĢğul idi. Ġkincisi, Rusiya Ġrana hüsn-rəğbət bəsləyirdi. ġərait i düzgün
qiymət ləndirən Ġran dövləti Os manlı imperiyasına qarĢı hərbi əməliyyatlara yenidən
baĢladı.
Osmanlı ordusunun Azərbaycandakı əsas dayaq nöqtələrindən biri Təbriz
idi. Ġran ordusunun baĢında duran Nadir xan ƏfĢar qoĢunlarını məh z oraya yönəltdi.
Təbrizə hərəkət edərkən Ġran sərbazı Təbriz qarnizonuna yardıma gedən Osman lı
hissələrini məğ lub etdilər. Osman lı ordusu Ġrəvana tərəf geri çəkildi.
Tezliklə Nadir Təbrizə yaxınlaĢdı. Ağır döyüĢlər baĢland ı Çoxsaylı
düĢmənin zərbələrinə tab gətirməyən Osmanlı qarnizornu Ģəhərə çəkild i və 6 gün
ərzində Ġran ordusunun fasiləsiz hücu mların ı dəf etdi. Lakin Os manlı baĢ vəzirin in
göstəriĢi ilə Təbriz tərk olundu. 1730-cu ilin sentyabrında Ġran ordusu Osmanlı
qarnizonunun yerləĢdiyi Ərdəbilə doğru hərəkət etmək qərarına gəldi. Bu xəbəri
eĢidən Osmanlı paĢası kö mək üçün həmin dövrdə Xəzərsahili vilayətlərdə yerləĢən
rus ordusuna müraciət etdi.
Rus ko mandanlığın ın vasitəçiliyi nəticəsində Osmanlı h issələrlə heç bir itki
vermədən Ərdəbili tərk edərək rusların hakimiyyəti altında olan Astarada sığınacaq
tapdılar. Sonra isə ġirvandan keçərək Türkiyəyə yola düĢdülər. Ġran ordusu isə heç
bir müqavimətə rast gəlmədən Ərdəbili tutdu.
Lakin hadisələrin gözlənilmədən dəyiĢməsi Nadirin Türkiyəyə qarĢı uğurlu
mübarizəsinə mane oldu. Xorasanda Ģah hökumətinə qarĢı üsyan qalxdı və Nadir
üsyanı yatırmaq üçün oraya yola düĢ məyə məcbur oldu.
Nadirin üsyanı yatırmaqla məĢğul olmasından istifadə edən II ġah Təhmasib
öz sarsılmıĢ nüfuzunu bərpa etmək məqsədilə Os manlılara qarĢı hərbi əməliyyatlan
davam etdirmək qəranna gəldi. 1731-ci ildə Ġran ordusu Ġrəvana tərəf hərəkət etdi.
Lakin Eçmiədzində əldə olunan ilkin müvəffəqiyyətə baxmayaraq, ġah Təh masibin
ordusu məğlubiyyətə uğradı. Hətta Ģahın özü də az qala əsir düĢəcəkdi. Aprelin ilk
günlərindən II Təhmasib özünün məğlub edilmiĢ ordusu ilə Təbrizə qayıt mağa
məcbur o ldu. Həmin dövrün arxiv sənədlərind ə deyilirdi ki, "orduda aclıq hökm
sürürdü və onun (Ģahın. - məsul red.) ço xlu adamı, atı və qatırı məhv olmuĢdu".
Osmanlı ko mandanlığı Ġran ordusu tərəfındən elə keçirilmiĢ torpaqları
qaytarmaq qərarına gəld i. Türk qoĢunu Təbrizə tərəf hərəkət etdi. Öz növbəsində
Surxay xan 1731-ci il aprelin 24-də Əli paĢadan Təbrizə getmək və Gəncədən
buraya göndərilən türk ordusu ilə birləĢ mək haqqında əmr aldı. Osman lı ordusu
Cənubi A zərbaycan və Ġranda qələbə çalaraq ölkənin içərilərinə doğru uğurla
hərəkət etdi. II ġah Təhmasib düĢməni dayandır maq üçün öz ordunu Həmədana
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göndərdi. Elə buradaca tərəflər arasında döyüĢ baĢ verdi məğlubiyyətə uğrayan II
Təhmasib Qəzv inə çəkildi.
Beləliklə, Ġsfahana gedən yol Osmanlı ordusunun üzünə açılmıĢ oldu. Lakin
Əh məd paĢa Ġran paytaxtını ələ keçirmək üçün lazımi nədər qüvvəsi olmad ığını
anlayaraq, tutulmuĢ ərazin i talan etmə klə kifayətləndi. Ağır məğ lubiyyət qarĢısında
qalan II ġah Təhmasib Osman lı Türkiyəsindən sülh saziĢi bağlamağ ı xahiĢ etdi.
Ġsfahandan uzaqda yerləĢən Nadir bu xəbəri eĢidib təcili o laraq II Təh masibə
məktub göndərdi və Türkiyə ilə sülh bağlamasını, torpaq güzəĢtə getməməsin i tələb
etdi. Lakin 1732-ci il yanvarın 16-da KirmanĢah Ģəhərində Ġranla Türkiyə arasında
sülh bağlandı və Ģah ləngimədən onu təsdiq etdi. Həmin müqavilənin Ģərtlərinə
görə, Ġrəvan, Gəncə, Tiflis, ġamaxı Ģəhərləri ilə birlikd ə ġirvan vilayəti, habelə
Dağıstan Türkiyənin ixt iyarında qalır, Təbriz və KirmanĢah Ġrana qaytarılırdı. Araz
çayı göstərilən dövlətlər arasında sərhəd olmalı id i.
Nadir Xorasandan qayıtdıqdan sonra tərəfdarların ın yardımı ilə II Təhmasib i
taxtdan saldı. O, II Təh masibin 8 aylıq oğlu Abbas Mirzəni III Abbas adı ilə Ģah,
özünü isə onun vəkili elan etdi. Həmin vaxtdan etibarən Nadir fakt iki olara q Ġran
dövlətinin tam səlahiyyətli hökmdarı oldu.
Nadir ilk növbədə II Təh masiblə Os manlı ko mandanlığı arasında bağlanmıĢ
1732-ci il müqaviləsinin Ģərtlərini ləğv etdi. O, 1723-cü ildən bəri iĢğal etdiy i bütün
torpaqları Ġrana qaytarmağı Türkiyədən təkid və qətiyyətlə tələb etdi. Türkiyənin bu
tələbi yerinə yetirməkdən imtina et məsi Nadirin baĢçılığ ı altında Ġran qoĢunlarının
türk ordusuna qarĢı güclü hərbi əməliyyatlara baĢlamasına səbəb oldu. Nadirin
güclü zərbələrinə tab gətirməyən Os manlı ko mandanlığ ı sülh təklif etdi. Beləliklə,
1733-cü ilin fevralında Bağdad Ģəhərində Nadir və baĢda Əhməd paĢa olmaqla
Osmanlı ko mandanlığı arasında hərbi əməliyyatları dayandırmaq haqqında
müqavilə imzalandı. Bağdad müqaviləsinin Ģərtlərinə görə, Türkiyə tərəfi, son on
ildə iĢğal etdiyi bütün torpaqları Ġrana qaytarmağ ı öhdəsinə götürdü. Müqavilədə
iki dövlət arasındakı sərhədi 1639-cu il Osman lı-Səfəvi müqaviləsinə uyğun
müəyyənləĢdirmək nəzərdə tutulurdu. Lakin Osman lı höku mət i müqavilən i təsdiq
etməkdən hoyun qaçırdı. Bununla əlaqədar iki dövlət arasında döyüĢlər yen idən
baĢlandı.
Tezliklə Nadirin ordusuna müqavimət göstərməyin mənasız olduğunu
anlayan Osmanlı höku məti Cənubi Azərbaycan ərazisində hərbi əməliyyatları
dayandırmaq qərarına gəldi. Sultan iĢğal olunmuĢ bütün vilayətlərin hakimlərinə
özünün "xətti-Ģərif‖ göndərərək ləngimədən Türkiyəyə qayıtmağ ı əmr etdi.
Demək olar ki, bütün Cənubi Azərbaycanı Os manlı ordusunda təmizləyən
Nadir Cənubi Qafqazda, ilk növbədə isə, Türkiyənin formal himayəsi altında özünü
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sərbəst aparan Surxay xanın hakimlik etdiyi ġirvanda Osmanlı hökmran lığ ına son
qoymaq qərarına gəldi.
Ġran ordusunun yaxınlaĢdığın ı eĢidən Surxay xan ġamaxını tərk edib
Dağıstana çəkildi. Bir zülmkardan xilas olub, digər yadelli iĢğalçı əsarətinə düĢmək
istəməyən Ģamaxılılar əllərində silah doğma Ģəhərlərinin müdafiəsinə qalxd ılar.
Lakin iki aylıq mühasirədən sonraf sayca üstün olan düĢmən qələbə ç aldı və Ģəhərə
soxuldu.
1734-cü ilin sonunda ġamaxın ı ələ keçirdikdən sonra Nadir əhalilinin
gələcəkdə gözlənilən müqavimətin i q ırmaq üçün Ģəhəri yer lə yeksan et məyi, onun
sakinlərini isə sonralar " Yeni ġamaxı" ad ı ilə Ģəhərə çevrilən Ağsuya köçürməyi
əmr etdi.
ġamaxının iĢğalından sonra Ġran ordusu Surxay xan ın gizləndiy i
Qazıqu mu xa doğru hərəkət etdi. Müqavimət göstərmək imkan ı olmayan Surxay
xan özünü qaçmaqla xilas etdi. Qazıqumu x Ġran ordusu tərəfindən qarət edilib
dağıdıldı.
Nadir ö z ordusunu buradan Gəncəyə doğru apardı. Türklərdən və Krım
tatarlarından ibarət olan Əli paĢa və Krım sultanı Gərayın baĢçılıq etdiyi Gəncə
qarnizonu ciddi müqavimət göstərirdi. Mühasirə 4 ay davam etdi. Lakin Gəncə
ətrafında uzun müddət dayanmaq Nadirin Cənubi Qafqazda Os manlı qoĢunu ilə
mübarizə plan larını po za bilərd i. Həm də Os manlı ordusunun Cənubi Qafqazın
qərbində fəallaĢ ması haqqında xəbərlər gəlird i. Nad ir Gəncədə Osman lı
qarnizonunu və xüsusilə hələ də rus ordusunun əlində olan Xəzərsahili v ilayətləri
buraxıb qərbə tərəf hərəkət et mək istəmirdi. Gəncənin mühasirəsi elə b ir çət inlik
törətmirdi. Çünki mühasirədə olan türk qarnizonu heç yerdən kömək və ərzaq ala
bilməzd i. Vəziyyət o vaxt pisləĢə bilərdi ki, Nad irin olmamasından istifadə edən
Xəzər sahilindəki rus hakimiyyət dairələri Osman lı qarnizonuna yardım
göstərsinlər. Məhz buna görə də Nadir rus ordusunun Xəzərsahili vilayətlərdən
getməsi haqqında Rusiya dövləti ilə ço xdan baĢlanmıĢ danıĢıqları baĢa çatdırmaq
qərarına gəld i.
Beləliklə, 1735-ci il mart ın 21-də Gəncə ətrafında Rusiya və Ġran
dövlətlərinin nü mayəndələri arasında sonralar "Gəncə müqaviləsi" adını almıĢ
müqavilə imzalandı. Bu müqavilənin Ģərtlərinə əs asən, rus qoĢunları Xəzərsahili
vilayətləri tamamilə tərk ed ir, burada əvvəlki inzibati idarə bərpa o lunurdu.
Böyük qüvvə sərf etmədən Xəzərsahili vilayətləri ələ keçirən Nadir Cənubi
Qafqazda Os manlı ağahğına qarĢı həlledici döyüĢlərə baĢladı. 1735-ci ilin iyununda
Eçmiəd zin in Ģimal-Ģərqində Ġran və Os manlı qoĢunları arasında baĢ verən qanlı
döyüĢ Nadirin qələbəsi ilə nəticələndi.
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Bir neçə uğursuzluqdan sonra Osmanlı ko mandanlığı Ġran ordusu ilə
döyüĢməyi mənasız saydı və 1735-ci ilin sonunda qoĢunlarını Cənubi Qafqaz
hüdudlarından tamamilə çıxardı.
XVIII əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda xal q hərəkatı. 1735-1736-cı
illərdə A zərbaycan və Dağıstanda ona qarĢı müqavimət in qeyri-mütəĢəkkilliyindən
istifadə edən Nadir, çoxsaylı qurbanlar hesabına olsa da, öz hakimiyyətini bərqərar
etdi.
Yerli əhalini müvəqqəti sakitləĢdirməklə kifayətlənən Nadir qıĢlamaq üçün
öz ordusu ilə Muğana çəkilmək qərarına gəldi. Əvvəlcədən hazırlan mıĢ plana görə,
burada təntənəli tacqoyma mərasimi keçirilməli idi. 1736-cı ilin martında Nadir Ġran
Ģahı elan edildi. Azərbaycanın bəzi feodalları Nad irin Ģah elan edilməsinə mənfı
münasibət bəsləyirdilər. Bu baxımdan Ziyadoğlu nəslindən olan Gəncə xanları
xüsusilə fərqlən irdilər. Nadir Ģah olduqdan sonra onları cəzalandırdı, hüquqlarını
məhdudlaĢdırdı və həmin xanları Qazax, Borçalı elatların ın hakimləri ilə birlikdə
Gü rcüstan çarlarına tabe etdi. Yeni Ģahın namizədliyinə qarĢı çıxmıĢ Otuzikilər və
Kəbirli kimi A zərbaycan tayfalarının baĢçıları da cəzalandırıldılar. Nadir ġah
onlardan bir ço xunu ailəsi ilə birlikdə Xorasana köçürdü.
Nadir Ģah vilayətlərin köhnə hakimlərinin təsdiq edilməsinə və yenilərinin
təyin olunmasına böyük ehtiyatla yanaĢırdı. Yeni Ģahın hakimiyyətin i qəbul etmiĢ
hakimlərə nəzarət üçün Nadir Ģah tərəfindən onların yanına xüsusi naib təyin
olunurdu.
Nadir Ģah Azərbaycandan getməzdən öncə özünü mümkün ola biləcək üsyanlardan
qorumaq məqsədilə burada əvvəllər mövcud olan inzibati-ərazi bölgüsünü ləğv etdi.
ġirvan, Qarabağ, Təbriz, Çuxursəd bəylərbəyiliklərini birləĢdirərək mərkəzi Təbriz
olmaqla yeni inzibati bölgə yaratdı. Bölgəyə Ģahın qardaĢı Ġbrahim xan baĢçı təyin olundu.
Bundan sonra Nadir Ģah ordusunun əsas hissələri ilə Ġrana çəkilməsi burada öz ordusunu
qüvvətləndirən və dövlətin idarə edilməsi oğlu Rzaqulu xana tapĢıran Nadir Ģah
Hindistana yürüĢ etdi.
Nadirin çəkilməsindən sonra Azərbaycanda Ġran zülmünə qarĢı mübarizə daha da
gücləndi. Bununla əlaqədar xalq çıxıĢları yayılmıĢ vilayətlərə cəza dəstələri
göndərilməsi qərara alındı.
ġahın qardaĢı Ġbrahim xanın baĢçılıq etdiyi belə dəstələrdən biri 1737-ci ildə Car
vilayətinə göndərildi. Cənubi Dağıstandan köməl almıĢ carlı dəstələrinə Car tayfaları
arasında Ģöhrət qazanmıĢ Divai Ġbrahim və Xəlil baĢçılıq edirdilər. Ġlk toqquĢma nizami
ordunun xeyrinə qurtardı. Lakin üsyançıları təqib edən ordu tezlik lə tələyə düĢdü.
Üsyançıların qüvvəsini qiymətləndirməyən Ġbrahim xan bir zərbə ilə düĢməni məhv
etmək qərarına gəldi. O öz düĢərgəsini dağın ətəyində qoyub piyada qoĢunları ilə
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üsyançılar üzərinə hərəkət etdi. Ġran ordusunun yolu dar dağ keçidlərindən və meĢə
cığırlarından keçirdi. Ġntizamı unudan döyüĢçülər bu keçidlərdə zorla hərəkət
edirdilər. Ġbrahim xan bəzi yerli feodalların ordularından olan dəstəni irəli buraxaraq
özü ancaq xorasanlılardan ibarət dəstə ilə arxada gedirdi. Divanə Ġbrahimin baĢçılıq
etdiyi carlılar Ġran ordusunun ön hissəsinin hərəkətinə mane olmadılar. Ġbrahim xanın
baĢçılıq etdiyi dəstə göründükdə isə xalq ordusu birdən-birə "tüfənglərdən amansız atəĢ
açmağa" baĢladı. Qəfil hücumdan özünü itirən Ġran əsgərləri ö z silahların ı hansı
tərəfə yönəltmək lazım olduğunu belə müəyyənləĢdirə bilməd ilər. Ġlk
yaralananlardan biri Ġbrahim xan o ldu. Had isələrin Ģahidi olmuĢ Məhəmməd
Kazımın sözlərinə görə, yaralanmıĢ Ġbrahim xan ı görən və özü də yaralı o lan Gəncə,
bəylərbəyi Uğurlu xan öz yaxın adamı Hüseynəli xanı yanına çağıraraq belə demiĢdi:
"Onu bu cəhənnəmdən çıxart, əgər Allah eləməmiĢ, ona bir Ģey olarsa, sabah bütün
Azərbaycan Nadirin qəzəbinin qurbanı olar və oda qalanar". Lakin güllə Ġbrahim xanı
ölümcül yaralamıĢdı. Aldığı yaradan Uğurlu xan da öldü.
Ġbrahim xanın ölüm xəbəri ildırı sürəti ilə yayıldı və Ġran ordusu arasında vahimə
yaratdı. Ġranlılar qaçmağa baĢladılar. Qələbədən ruhlanan üsyançılar düĢməni qovmaqla
kifayətlənməyib onu təqib edir və ƏfĢarların Azərbaycandakı bir sıra inzibati
mərkəzlərini mühasirəyə alırdılar. XVIII əsrin 30-cu illərinin sonun yaxın üsyançılar
demək olar ki, ġirvandakı bütün karvan yollarma nəzarət edirdilər.
Yalnız Nadir Ģahın uzaq Hindistandan göndərdiyi tələblərdən sonra Ģahzadə
Rzaqulu xan Mirzə Səfı xanın baĢçılığı ilə böyük ordu yaradaraq ġirvana göndərə
bildi.
Cənubi Qafqazı itirməkdən qorxan Nadir Ģah üsyançılara qarĢı yürüĢə özü
baĢçılıq etməyi qərara aldı və 1741-ci ilin yazında Orta Asiyaya səfərini baĢa çatdıraraq
özünün əldən düĢmüĢ ordusunu ġimali Azərbaycana - Car vilayətinə və Cənubi
Dağıstana yönəltdi. Nadirin ordusunda əsgərlərin sayı 100 minə çatırdı.
Belə böyük ordunun bütün xərcləri yerli əhalinin üzərinə düĢürdü. Yayın
əvvəllərində Nadir Ģah Yeni ġamaxıya gəldi. O, buradan Heydər bəyin baĢçılıq etdiyi
10 minlik dəstəni dənizsahili rayonlarla üsyançıların arxasına göndərdi. Özü isə 35 minlik
ordu ilə Bərdə, Qəbələ, ġahdağ vasitəsilə Qazıqumu xa doğru hərəkət etdi.
Ġran ordusu üsyançıların düĢərgəsinə çatan zaman onların baĢçıları arasında
sözün əsl mənasında özbaĢınalıq hökm sürürdü. Buna görə də heç təsadüfı deyildi ki, Ġran
ordusunun elə ilk hücumu zamanı üsyançılar "qorxuya düĢdülər və aralarında razılıq
olmadığından dağlara səpələnərək Ģahın sərbəst keçməsinə imkan verdilər".
Nadir Ģahın ordusu üsyançıları təqib etsə də, böyük itki verdiyindən öz yolunu
Dağıstanın Çox kəndindən o tərəfə davam etdirə bilmədi. Burada Ģah üsyançılarla
döyüĢə girməli oldu. DöyüĢ üsyançıların qələbəsi ilə nəticələndi. Ġtki verən Nadirin ordusu
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geri çəkilməyə məcbur oldu. QıĢın gəliĢi ilə Ġran ordusunun vəziyyəti daha da
ağırlaĢdı. Nadir Ģah özünün əldən düĢmüĢ ordusuna istirahət vermək və yeni qüvvə
toplamaq məqsədilə düĢməni təqib etməkdən əl çəkdi və ordunu ġirvana yönəltmək
qərarına gəldi. Nadir ġirvandan da daim həyəcanlı xəbərlər alırdı. Məlumatlardan
birində deyilirdi ki, "...ġirvanla əlaqəni saxlamaq üçün təyin olunmuĢ Ġran generalı
amansız hücuma məru z qalmıĢdır".
Nadir Ģah ġirvanda baĢ verən "özbaĢınalıqlara" görə ġirvan bəylərbəyi
Mahmud xanı günahlandırdı. Onu vəzifədən kənar etdi və ġah ġirvanın yeni
hakimi vəzifəsinə özünün yaxın adamı, ƏfĢarla sülaləsinin nü mayəndəsi Heydər
bəy ƏfĢan təyin etdi. Dərbənd hakimi isə Məhəmmədəli Qırxlı o ldu.
Yeni hakimlər təyin etməklə Nadir Ģah özünə etibarlı dayaq yaradacağına və
bununla öz arxasının təhlükəsizliy ini təmin edəcdi yinə, həm də belə böhran lı
vaxtda ço x vacib olan vergilərin yığ ması iĢini qaydaya salacağına ümid edirdi.
Nadir Ģahın vəziri Mehdi xan bir dəfə söhbətlərinin birində etiraf et məyə məcbur
olmuĢdu ki, Gəncə müqaviləsinə əsasən əvvəllər Rusiyanın tutduğu torpaqların
Ġrana verilməsinə baxmayaraq, onlardan heç bir xeyir götürmək mü mkün deyil.
Belə ki, Ġranın hakimiyyət orqanları həmiıi yerlərdən vergi toplaya bilmirlər.
Bu dövrdə Ġranla Türkiyə hələ də müharibə vəziyyətində olduğundan Nadir
Ģah ġirvanda iĢləri bir qədər qaydaya saldıqdan sonrl ordunun əsas hissəsi ilə
Türkiyə sərhədləri istiqamətində hərəket etdi. Bu dövrdə zəh mətkeĢ əhalin in
istismarı daha da gücləndiyi vergilərin sayı artdığı, orduya zorla səfərbərlik
keçirildiy i və ordu əldən düĢdüyü üçün Nadir Ģahın çox böyük ərazin i əhatə edən
dövlətinin demək o lar ki, bütün guĢələrində yeni-yeni silah lı üsyanları baĢ verird i.
Ġran hökmranlığına qarĢı yönəlmiĢ üsyanlardan biri ġirvand a baĢlandı. Bu
üsyan "yaxĢı hökmdar" ideyası alt ında gedirdi. Üsyan iĢtirakçıları özünü
Səfəvilərin hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmıĢ Ģahzadəsi kimi qələmə verən Ģəxsi
müdafiə edirdilər. 1743-cü ildə ard ıcıl olaraq (ilin I və IV rüblərində) ġirvanda
özünü Səfəvi Ģahzadəsi kimi qələmə verən iki Sam Mirzə meydana çıxmıĢdı.
Birinci yalançı Sam M irzə əvvəlcə Avarda peyda oldu. O, Dağıstana
Osmanlı dövləti tərəfindən ona görə göndərilmiĢdi ki, burada kö mək aldıqdan sonra
ġirvana doğru irəliləsin və üsyançı Ģirvanlıların kö məy i ilə yerlərdə Ġran
hakimiyyətini ləğv etsin.
Sam Mirzə az müddət ərzində öz ətrafına böyük dəstə toplaya bildi. Tezliklə
Nadir Ģaha qarĢı birgə hərəkət etməyə söz verən Qazıqu mu xlu Surxay xan da Sam
Mirzənin düĢərgəsinə gəldi.
Hadisədən xəbər tutan Nadir Ģah oğlu Nəsrulla Mirzəyə böyük ordu ilə təcili
olaraq ġamaxıya doğru hərəkət etməyi tapĢırdı. Bundan baĢqa, Nadir Ģah Gəncəyə,
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Qarabağa, Çu xursədə, Əhərə, Qaradağa, Muğana 10-20 min lik qoĢun göndərərək
yerli qaraizonları möhkəmləndirmək və dövlət əleyhinə çıxan ların qarĢısım almaq
qərarıns gəldi. Elə bu vaxt Surxay xanın və 50 minlik ordunun müĢayiət etdiyi Sam
Mirzə ġamaxın ı ələ keçird i. Yerli əhali Sam Mirzəni sevinclə qarĢıladı. Lakin Sam
Mirzəyə hakimiyyətdə uzun müddət qalmaq nəsib olmadı.
Tezliklə Ģahzadə Nəsrulla Mirzənin ko mandanlıq etdiyi nizami Ġran ordusu
ġamaxıya yaxınlaĢdı. Sam M irzə qaçmaq istərkən ələ keçirildi və edam edildi.
Surxay xan Dağıstanda gizlənə bildi. Yeni ġaıııaxıda Ġran hakimiyyətin i bərpa edən
Nəsrulla M irzə atasının göstəriĢi ilə Heydər xanı ġirvan hakimi təyin edib geriyə
döndü.
Lakin Sam Mirzə üzərində qələbə ġirvanda Ġran əleyhinə hərəkat ı zəiflədə
bilməd i. 1743-cü ilin sonuncu rübündə azadlıq hərəkatına mənĢəcə adlı-sanlı
ailədən olmayan və özünü Səfəvi Ģahzadəsi elan edən yeni bir Ģəxs baĢçılıq et məyə
baĢladı. O, "Bini-beride" (Burnukəsik) ləqəbi ilə tanınırdı. Məsələ burasındadır ki,
bu Ģəxs hələ birinci Sam M irzə meydana gələnə qədər özünü Səfəvi taxtı-n ın
qanuni Ģahzadəsi kimi qələmə verərək, Təbrizdə Ġran əleyhinə üsyana baĢçılıq
etməyə cəhd göstərmiĢdi. Lakin yalançı Ģahzadə tezliklə ələ keçirilmiĢ və ifĢa
edilmiĢdi. Hakimiyyət dairələri onu ciddi rəqib saymamıĢ, azadlığa buraxmıĢdılar.
Uzun müddət sərgərdan həyat keçirdikdən sonra həmin Ģəxs Dağıstanda özünə
sığınacaq tapmıĢ və üsyana baĢçılıq edərək Dərbəndə yola düĢmüĢdü. II Sam
Mirzənin dəstələrin in gəlməsin i gözləməyən Dərbənd feodalı XurĢud bəy öz
ətrafına "qiyam qald ırmaq istəyən" feodallardan təxminən 250 adam topladı.
Artmaqda olan təhlükəni hiss edən Sultan Məhəmmədəli Nad ir Ģaha həyəcanlı bir
məktub yazıb ondan kömək istədi.
Ağsuya - Yeni ġamaxıya n isbətən Dərbəndin strateji əhəmiyyətin i daha
yüksək qiymət ləndirən Nadir Ģah ġirvan hakimi Xıdır bəyə dərbəndli
Məhəmmədəlinin kö məyinə tələsməyi əmr etdi. Lakin ġabran la Dərbənd arasında
ġirvan üsyançıları Heydər xana hücum edib ordusunu məğlubiyy ətə uğratdılar,
özünü isə öldürdülər. Bundan sonra üsyançılar ġirvanın mərkəzi Ağsunu ələ
keçirdilər, az sonra II Sam M irzə də Məhəmmədəlinin müĢayiəti ilə Ağsuya girdi.
Sam M irzənin Ağsuda həyata keçirdiy i ilk tədbir Nad ir Ģah tərəfındən qoyulmuĢ
ağır vergi sistemin i ləğv et mək o ldu. Bunun əvəzində Sam Mirzə xey li yüngül
vergilər tətbiq etdi. Belə münasibət Nadir höku mətinin məmurları tərəfındən
amansız istismara məruz qalan əhalinin Sam Mirzə ətrafına toplan masına gətirib
çıxardı.
Beləliklə, Yen i ġamaxı böyük bir sahəni - təxminən Xəzər sahillərindən
Gəncəyə qədər olan ərazin i əhatə edən ġirvan üsyanını» mərkəzinə çevrild i. Yalnız
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Dərbənd istisna təĢkil edirdi. Üsyanın Dərbəndə yayılmasının qarĢısını almaq üçün
Nadir Ģah oraya nizami ordu göndərdi. Nadir Ģahın ġirvan üsyanını yatırmaq cəhdi
də müvəffəq iyyətsizliyə uğradı.
Nadir Ģah ġirvan üsyançılarına qarĢı Nəsrulla M irzənin baĢçılığı ilə böyük
bir ordu göndərdi. Tərəflər arasında amansız döyüĢ baĢ landı. Bu vaxta qədər
rəqibini bir neçə dəfə məğ lub etmiĢ Sam Mirzə döyüĢə inamla baĢladı. Lakin o,
düĢmənin artilleriyaya malik olduğunu güman etmədiyindən məğlubiyyətə uğradı.
Üsyançıları geri çəkild ilər. Sam Mirzə Ağsu qalasına gəldi. Onun müttəfiqi
Məhəmməd xan Dağ ıstana qaçdı. Tezliklə yeni qüvvələrlə Ġran ordusu Ağsunu
mühasirəyə ald ı. Labüd ölüm qarĢısında qalan Sam M irzə ġərqi Gürcüstan tərəfə
yola düĢdü və burada Giv i A milaxverinin baĢçılığı alt ında öz azadlığı uğrunda
mübarizə aparan gürcü dəstələrinə qoĢuldu. Lakin üsyançıların birləĢmiĢ dəstələri
Kaxet i hakimi Tey muraz tərəfındən məğlub edildi. Bu döyüĢdə Sam Mirzə əsir
alınaraq Nəsrulla Mirzənin düĢərgəsinə gətirild i və orada edam olundu.
Sam M irzənin ö lü mündən sonra daha da güclənən ġirvan üsyançıları baĢqa
bir yalançı Ģahzadənin, Os manlı imperiyasımn əlaltısı o lan Səfı M irzənin ətrafında
birləĢməyə çalıĢdılar. Səfı Mirzə ġirvan üsyanının qızğın çağında Osmanlı
ordusunun müĢayiəti ilə Nad ir Ģah dövlətinin sərhədlərinə yaxınlaĢdı. Lakin Səfi
Mirzə hərəkatı uğur qazana bilmədi. Nad irlə sülh bağlamaq niyyətində olan
Osmanlı dövləti Səfi M irzən i geri çağırdı. Nadir Ģah öz ordusunu yenidən
Azərbaycana göndərdi. Bu vaxt ġəkidə Ġran əleyhinə geniĢ hərəkat baĢlan mıĢdı.
ġəkililər Nad ir Ģaha ərizə yazıb yerli hakim Məlik Nəcəfin özbaĢınalığından,
vergilərin artırılmasından Ģikayətlən miĢdilər. Nadir əhalini sakitləĢdirmək üçün
ġəkidə böyük nüfuzu olan Hacı Çələbini mahal ü zrə vəkil təyin etdi. O, DərviĢ
Məhəmməd xanin törəmələrindən idi.
Hacı Çələb i Məlik Nəcəfın əməllərinin qarĢısını almağa çalıĢırd ı. Məlik
Nəcəf Ģaha Ģikayət edib Hacı Çələbin in ona iĢləməyə inıkan vermədiy ini bildirdi.
Qəzəb lən miĢ Nad ir Ģah onların ikisini də Dərbənd yaxın lığındakı düĢərgəsinə, öz
hüzuruna çağırdı. ġah Hacı Çələbinin asılmasını əmr etd i. Lakin o, cəsarətlə Məlik
Nəcəfın Ģahın təyin etdiyi vergiləri ö zbaĢına artırd ığını, bu yolla öz cibini
doldurduğunu bildird i. ġah Hacı Çələb inin sözlərinə inanıb onu bağıĢladı və hətta
vəkillik səlahiyyətini artırd ı. ġəki xanlığının qısa tarixini yazmıĢ Kərim Ağa Fatehə
görə, Hacı Çələbi gedəndən sonra Ģah öz yaxın qulluqçularına demiĢdi: "Mənim
hüzurumda b ir kimsənin həddi yo xdur ki, nəfəs çəkə. ġəkili Çələbi cürət sahibi imiĢ
ki, boğazında kəndir bu ərzləri mənə elədi. Heç sözündə yanılmadı. Əlbəttə,
bundan bir xəta əmələ gələcək. Mənim zənnim xəta olmaz". ġahın yanından
qayıtdıqdan sonra Hacı Çələbi Məliki daha çox sıxıĢdırmağa baĢlad ı. Məlik yenə
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ondan Ģaha Ģikayət etdi. Nad ir Ģah Çələb inin üzərinə 100 tü mən cərimə qoydu. Hacı
Çələbi cəriməni verməkdən boyun qaçırdıqda onu hüzuruna çağırdı. Bu dəfə
edamdan yaxa qurtarmayacağın ı yaxĢı dərk edən Hacı Çələb i Ģahın hüzuruna
getməkdən imt ina etdi. Öz tərəfdarlarını toplayıb Məlik Nəcəfı öldürdü, ġəki
vilayətini müstəqil xanlıq, ö zünü isə xan elan etdi. Bu hadisə 1743-cü ildə baĢ
verdi.
Hacı Çələbi tezliklə Nad ir Ģ ah ordusunun ġəkiyə yürüĢ edəcəyini anladığına
görə, ġəki əhalisin i Gələsən-görəsən qalasına köçürüb, oraya lazımi azuqə ehtiyatı
topladı.
Nadir Ģahın baĢı osmanlılarla müharibəyə qarıĢıq idi və yalnız 1744 -cü ilin
payızında ġəkiyə gələ bildi. O, 15 minlik qoĢunla Gələsən -görəsən qalası üzərinə
hücum etdi. Bu, Ģahın Azərbaycana dörd üncü yürüĢü idi. Yo l dar dərələrdən
keçdiyindən o, ordunun əsas qüvvələrini artilleriya ilə birlikdə DaĢbulaq kəndi
yaxınlığında, Kotan düzü deyilən yerdə qoymuĢdu. Bir neçə gün amansız döyüĢ
getdi. Carlılar, balakənlilər və dağıstanlılar Ģəkililərin kö məyinə gəlmiĢdilər.
ġəkililər dar keçidlər və meĢə örtüyündən istifadə edib arxadan Ģah qoĢunlarına
basqın etdilər. ġah 500-dən ço x döyüĢçü itirib Bərdəyə geri çəkildi. Bərdədə bir
qədər dincini alan Nadir Ģah Dərbəndə tərəf irəlilədi. Oğ lu Nəsrulla Mirzəni isə
Qəzv inə yollayıb Gilandan dəniz yolu ilə Dərbəndə azuqə göndərilməsin i əmr etdi.
ġah qoĢunları yolboyu bütün kəndləri qarət etdilər.
1745-ci ilin əvvəllərində Nadir Ģah ƏrəĢə dönüb yenid ən Gələsən-görəsən
qalası üzərinə yeridi. Ancaq yenə də uğur qazana bilmədi. Qəzəbindən ġəki
Ģəhərinə od vurdurdu.
Gələsən-görəsən üzərinə 5 ay davam edən basqınlardan sonra Nadir qala
qarĢısında üç min döyüĢçü qoyub özü buranı tərk etdi.
Yaln ız 1746-cı ilin martında ərzaq çatıĢmazlığ ı nəticəsinda qalada yaranmıĢ
ağır vəziyyətlə əlaqədar Hacı Çələbi Nad ir Ģahın hakimiyyətini tanıdığ ını bildirdi.
Nadir Ģah da güzəĢtə getdi və Hacı Çələbini yenidən ġəkiyə vəkil tə yin etdi. Lakin
bununla Azərbaycanda xalq azadlıq hərəkatı heç də sona çatmadı.
XVIII əsrin 40-cı illərində Xə zər hövzəsində ingilis -rus rəqabəti. Rusiya
dövlətinin Xəzərsahili vilayətlərindən imtina et məsi, Xəzər dənizində ingilislərin
fəaliyyətinin geniĢlənməsi üçün böyük imkanlar açdı. Onlar Xəzər dənizi vasitəsilə
apanlan ticarətdə hegemon mövqe tutmağa çalıĢırd ılar. Lakin Xəzər t icarəti
ingilislərə o halda böyük gəlir verə bilərdi ki, onlara Rusiya ərazisindən gediĢ-gəliĢ
üçün istifadə etməyə icazə verilsin. 1734-cü ildə, bağlan mıĢ rus -ingilis ticarət
müqaviləsinin 8-ci maddəsinə görə Ġngiltərə Vo lqa-Xəzər yolu ilə Ġranda ticarət
etmək hüququ qazandı. Lakin Cənubi Qafqazda mürəkkəb siyasi proseslər
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getdiyindən ingilislər bu yoldan istifadə et məyi təxirə salmalı o ldular. Yalnız
Xəzərsahili vilayətlərdə nisbi sakitlik bərpa olunduqdan sonra dəniz kapitanı Con
Elton Volqa- Xəzər yolu ilə Xəzərin cənub sahilinə göndərild i. Bu dövrdə Nadir
Ģah Hindistanda yürüĢdə olduğundan Elton RəĢtə gəldikdən sonra iqamətgahı
MəĢhəd Ģəhərində olan Ģahzadə Rzaqulu Mirzəyə 10 maddəlik xahiĢnamə göndərdi.
XahiĢnamədə Elton öz höku məti adından Ġran höku mətindən xah iĢ edirdi ki,
Xəzərsahili limanlar da daxil o lmaqla Ġran dövləti hüdudunda Böyük Britaniya
tacirlərinə imt iyazlar verilsin. Müsbət cavab alan Elton Peterburqa yola düĢdü.
Burada o, ingilislərin Xəzər dənizindəki gələcək tədbirlərinə dair təkliflərini yazılı
Ģəkildə Böyük Britaniyanın səfiri E.Fincə təqdim etdi. Elton eyni zamanda elə
hesab edirdi ki, ingilislər Xəzər dənizində öz mövqelərini möh kəmləndirdikdən
sonra Hindistan və Çin kimi uzaq ö lkələrlə əlaqələrin i xey li asanlaĢdıracaqlar.
Elton öz məlu matında həmçin in Xəzər dənizinin gəmiçilik üçün
əhəmiyyətini qeyd edir və göstərirdi ki, iĢlərin müvəffəqiyyətlə gedəcəyi təqdirdə
ingilislər Xəzərsahili vilayətlərdə özlərinə layiq rəqiblə rastlaĢmayacaqlar. Xəzər
ticarətinin üstünlüyünü, Xəzərsahili vilayətlərin zəngin liy ini, bu yerlərin gəlirlərini
göstərən Elton məktubunda sahil zo lağında yerləĢən ġirvan və Gilan ayalətlərin in
Britaniya tacirlərinə böyük gəlir verə b iləcəyin i xüsusi qeyd edirdi.
Sonralar ingilis konsulu Fincə məlu mat verən Elton bildirdi ki, o, iranlılarla
osmanlılar arasındakı düĢmənçilikdən istifadə edərək Rzaqulu Mirzədən alın mıĢ
ipəyin Londona, əvvəllər olduğu kimi, Türkiyə ərazisi vasitəsilə deyil, daha qısa və
rahat yolla - Xəzər dənizi və Rusiya vasitəsilə yola salmağa razılıq almıĢdır.
Xəzər ticarəti ingilislər üçün daha bir üstünlüyə malik idi. Fransa ilə
Ġspaniya arasında əmələ gələn düĢmənçilik Ġngiltərənin to xuculuq sənayesini
xammalsız qoya bilərdi. Tezliklə Ġngiltərə hökumət i Xəzər dənizində üzmə k üçün
Vo lqada gəmilər hazırlan masına icazə aldı. Kazan Ģəhərində iki gəmi hazır
olduqdan sonra Elton çoxlu ingilis taciri ilə birlikdə həmin gəmiləri mahud və hazır
məhsullarla yükləy ib Ġrana yola düĢdü.
Əvvəllər rus tacirləri Peterburqda, Moskvada aldıqları ingilis, holland
mahudlarını ġamaxı, Təbriz, Bakı və RəĢtdə baha qiymətə verirdilərsə, indi həmin
mahud buraya ingilislər tərəfındən gətirilərək Peterburq, Moskva qiymətləri ilə
satılırd ı. Ona görə də Azərbaycan və Ġran Ģəhərlərində rus tacirlərin in ma llarına
nisbətən in g il is tacirlərinin gətirdikləri mallar daha yaxĢı satılırdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, ingilislərin 4 il ərzində (1741 -1744) HəĢtərxandan
cənuba göndərdikləri məhsulun ümu mi dəyəri rus tacirlərinin 8 il ərzində (17371744) göndərdikləri ma lların dəyərindən 262128 manat ço x id i. Gö ründüyü kimi,
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artıq 40-cı illərin əvvəllərində ingilislər özlərinin yüksək keyfıyyətli və ço x ucuz
maları ilə rus tacirlərin i Xəzər ticarətindən sıxıĢdırıb çıxarmağa b aĢlamıĢdılar.
Ġlk dövrlərdə Rusiya hökuməti bu məsələyə böyük əhəmiyyət verməsə də,
müəyyən vaxtdan sonra rus tacirləri və dənizçilərinin gətirdikləri xəbərlər höku məti
yaranmıĢ vəziyyət haqqında ciddi düĢünməyə məcbur etdi.
Elə bu vaxt Ġranda Nadir Ģahın etibarını qazanmıĢ Elton söz vermiĢdi ki, ehtiyac
olarsa, ingilis gəmiləri vasitəsilə Qafqazın Xəzərin sahili vilayətlərində yerləĢən Ġran
əsgərləri üçün ərzaq, sursat və geyim gətirmək mü mkündür. Elton həmçinin Ģaha Ġran
üçün hərbi gəmilər hazırlamağa söz vermiĢdi. Tezliklə Rusiyanın dövlət xadimləri
ingilislərə Xəzər dənizində imkan yaratdıqları üçün peĢ man oldular. Çünki onların
fəaliyyəti rus gəmiçiliyini və Rusiyanın Xəzər dənizi hövzəsindəki ġərq ticarətini zərbə
altında qoyurdu.
Rusiyada xəbərlər yayılırdı ki, Nadir Ģahın etibarını qazanmıĢ Elton Rusiyadan
Ġrana gələn tacirlərlə çox pis davranır.
Müəyyən vaxt keçdikdən sonra konsul Arapov Peterburq məlumat verərək
bildirdi ki, Elton Nadir Ģaha 3 il ərzində uzunluğun 34 arĢın olan bir neçə yeni gəmi
hazırlanacağını vəd etmiĢdir. Tezliklə Peterburqa belə bir xəbər çatdı ki, Eltonu Xəzər
dənizindəki Ġran donanmasının baĢ komandanı təyin edən Nadir Ģah Ġran hərbiçilərinə
dənizçilik iĢini öyrətməyi də ona tapĢırmıĢdı,
Rus tacirlərinin ingilis tacirləri ilə rəqabət iqtidarında olmadığını görən,
ingilislərin Xəzər dənizindəki fəaliyyətindən qorxuya düĢən rus hökuməti 1746-cı
ildə onları Rusiya vasitəsilə Ġran və digər ġərq ölkələrinə getmək hüququndan
məhru m etdi.
Azərbaycanda Ġran hakimiyyətin in süqutu. ġirvan və ġəkij üsyanlarından
sonra Azərbaycanda xalq kütlələrinin vəziyyəti daha da pisləĢdi. Hər yerdə dağıntı və
aclıq hökm sürürdü.
Ço xsaylı vergi və mükəlləfiyyətləri xəzinənin baĢlıca gəlir mənbəyi hesab
edən Nadir Ģah xalq kütlələrinin ağır vəziyyətinə baxmayaraq, əhali üzərinə yeni
vergilər qoyulması haqqında fərmanlar verirdi. Höku mət in bu tədbirləri xalq
kütlələrin in yeni silahlı üsyanlara baĢlaması üçün təkan oldu.
XVIII əsrin 40-cı illərinin sonlarında Azərbaycanın cənub vilayətlərində Ġran
əleyhinə güclü üsyanlar baĢlandı. Bu üsyanın baĢında özünü Sam M irzə kimi qələmə
verən yalançı Ģahzadə dayanırdı. III Sam Mirzə ƏfĢarlara qarĢı həlledici çıxıĢa
əhalinin Ģiə hissəsinin adətən, təntənəli qeyd etdiyi Novruz bayramının birinci günü
baĢlamağı qərara aldı. Əhalinin mərkəzi hökumətə nifrətindən istifadə edən Sam Mirzə
Ģəhərlilərin böyük bir hissəsini öz tərəfinə çəkərək silahlı dəstələr yaratdı və onların
köməyi ilə yerli üsuli idarənin demək o lar ki, bütün nümayəndələrini qırıb
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hakimiyyəti ələ aldı. Bu dövrdə artıq Ġran dövləti tam tənəzzül keçirirdi. Ġranın ozündə
dövlət əleyhinə çıxıĢlardan bərk təĢviĢə düĢ ən Nadir Ģah Azərbaycana cəza dəstəsi
göndərmək üçün qüvvə tapa bilmirdi. Nadir Ģah 1747-ci il iyunun 19-da bəzi
məlu matlara görə, mayın 9-da öldürüldü.
Nadir Ģahın qətli ilə onun dövləti əslində süqut etdi. Ġranda Ģah taxtı uğrunda
qanlı müharibələr baĢlandı. Silah gücünə Ġran tərkibinə ilhaq edilmiĢ ölkələr tədricən
özlərinin keçmiĢ müstəqilliklərini bərpa et məyə baĢladılar.
Bu dövrdə Azərbaycanda da müstəqil xanlıqların yaranması prosesi gedirdi.
Araz və Kür çayları arasında Qarabağ xanlığı, Zəngəzur dağlarından Araz çayınadək
ərazidə Naxçıvan xan lığ ı yarandı. Gəncə xanlığı Murovdağ silsiləsindən Kür çayına
qədər uzanırdı. ġirvan yaylasında ġamaxı xanlığı, Azərbaycanın Ģimal-qərbində isə
ġəki xanlığı möh kəmləndi.
AbĢeron yarımadasında Bakı xanlığı, Azərbaycanın Ģimal-Ģərqində, Xəzər
dənizinin qərb sahilində Quba və Dərbənd xanlıqları yarandı. Bakı xanlığından cənubda
Salyan, Cavad və TalıĢ xanlıqları formalaĢdı. Azərbaycanın cənubunda Təbriz, Urmiya,
Ərdəbil, Xoy, Qaradağ, Marağa, Maku və Sərab xanlıqları meydana gəldi.
Bu xanlıqlardan əlavə, Azərbaycanda QutqaĢın, Qəbələ, ƏrəĢ, Qazax, ġəmĢədil
və Ġlisu sultanlıqları yarandı. Sonuncudan Ģimalda Car-Balakən camaatı yerləĢirdi.
Qarabağ xanlığın ın dağlıq hissəsində Vərəndə, Xaçın, Gülüstan, Dizaq, Cərabərd
məliklikləri mövcud idi.
Azərbaycanda bu xanlıqlar və digər feodal mülkləri Ġranda hakimiyyət uğrunda
mübarizə aparan feodal qrupları ilə mübarizədə yarandı. Hakimiyyət uğrunda
mübarizədə bu qruplar Azərbaycan feodallarını öz tərəflərinə çəkməyə və bununla da
mövqelərini möhkəmləndirməyə cəhd göstərirdilər. Nadir Ģahın ölümündən sonra
Ġrandakı qarıĢıqlıqdan istifadə edərək daha qəti addımlar atan III Sam Mirzə belə
qruplardan birinin baĢçısı oldu.
Sam Mirzə tezliklə Lənkəran və Bakı xanlarını öz tərəfınə çəkərək RəĢtə yürüĢ
etdi. Zəngin ticarət Ģəhərinə olan bu yürüĢ qarət məqsədi daĢıyırdı. Bu dövrdə Ġranın
mü xtəlif yerlərində, xüsusilə Nadir Ģahın qohumlarından Ģah tacına çoxlu iddiaçı
meydana çıxdı. Bunlardan biri Nadir Ģahın qardaĢı oğlu, sonradan Adil Ģah adını qəbul
etmiĢ Əliqulu Mirzə ƏfĢar idi. ġah taxtına rəqibin meydana gəlməsi və onun RəĢtdə
olması xəbərin i eĢidən Adil Ģah öz ordusunu oraya yeritdi. III Sam Mirzə RəĢti tərk
edib Təbrizə tələssə də burada əhali ƏfĢarlar sülaləsi nümayəndələrinə qarĢı üsyan
qaldırılmıĢdı. Təbrizə gələn Sam M irzə hakimiyyəti ələ keçirdi və Ģəhər əhalisinin fəal
köməyi ilə hələ Nadir Ģah tərəfindən qoyulmuĢ idarə sistemini ləğv etdi. Beləliklə,
yalançı Ģahzadə Təbrizin də hakimi oldu III Sam Mirzə Təbrizdə pul zərb etdirməyə
baĢladı. O, eyni zamanda Azərbaycan xanlarına özünün ali hakimiyyəti haqqında
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fərmanlar göndərdi. Lakin öz müstəqilliklərini elan etməyə macal tapmıĢ Azərbaycan
xanları Sam Mirzənin fərmanını rədd etdilər. ƏfĢar sülaləsinin nümayəndələri ilə
mübarizədə Azərbaycan xanlarında kömək almaq ümidindən məhrum olan Sam Mirzə
Nadirin caniĢinlərinə qarĢı mübarizə aparılan yerlərdə əhaliyə yardım göstərməy i qərara
aldı, O, Ġrəvan qalasına yürüĢ etdi. Burada əhali Nadir Ģah a əmisi oğlu və keçmiĢ
sərkərdəsi Əmiraslan xana qarĢı üsyan qaldırmıĢdı.
ġəhər əhalisinin üsyanını yatıran Əmiraslan xan III Sam Mirzənin dəstəsini
darmadağın etdi. Bu məğlubiyyətdən sonra Sam Mirzə müttəfıqlərin yardımına daha çox
ehtiyac hiss etdiyindən Qarabağ, Gəncə və ġamaxı xanları ilə görüĢərək özünün
rəhbərliyi altında onlara ittifaq yaratmağı təklif et mək qərarına gəldi.
Sam Mirzəyə yardım göstərmək əslində öz hakimiyyətini təh lükə altmda
qoymaq demək idi. Çünki yalançı Ģahzadə Ġran Səfəvilər dövlətini bərpa etmək Ģüarı
altında fəaliyyət göstərirdi. Bu dövlətə qarĢı uzun müddət mübarizə aparan xanlar Sam
Mirzənin yaxınlaĢ ması xəbərini eĢitdikdə öz qüvvələrin i birləĢdirib onu məğlub
etdilər və Arazın o tayına qovdular.
Təbrizə qayıdan Sam Mirzə hakimiyyətdə uzun müddət qala bilmədi.
Tezliklə Əmiraslan xanın ordusu Təbrizə doğru irəliləyərək Sam Mirzənin dəstəsini
məğlubiyyətə uğratdı, özünü isə edam etdi.
Yalançı Ģahzadə üzərindəki qələbədən sonra Əmiraslan xan 1748-ci ildə
özünü Ġranın müstəqil hakimi elan etdi. Onun ilkin mülkləri sırasına Təbriz və onun
bölgələri daxil idi. Lakin Ģah taxtının iddiaçıları ilə döyüĢ meydanında toqquĢmaq
istəməyən Əmiraslan xan özünü Ģah elan etməkdən çəkindi. Məhz bu mülahizələrə
görə Əmiraslan xan pulları da öz adından deyil, Ġmam Rza adından buraxdırırdı.
Əmiraslan xan qısa müddət ərzində çox böyük əraziləri, o cümlədən bütün
əyalətləri ilə birlikdə Təbrizi, Ərdəbili, Xalxalı, Gəncəni və Azərbaycanın
cənubundakı bir sıra əyalətləri özünə tabe etdi. Lakin Azərbaycanın Ģimal ərazilərində
yerləĢən bir sıra xanlıqlar, o cümlədən Bakı, ġamaxı, ġəki, Dərbənd, Quba onun
hakimiyyətini tanımaqdan qəti imtina etdilər.
Həmin vaxt Adil Ģah müxtəlif üsullarla Əmiraslan xanı öz tərəfinə çəkməyə
hazırlaĢırdı. O, hətta ittifaq bağlamaq təklifı ilə Əmiraslan xanın yanına öz elçisini də
göndərmiĢdi. Lakin Adil Ģahın təklifın i qəbul etməyən Əmiraslan xan ərdəbilli
Rzaqulu xanın ordusu ilə RəĢtə tərəf hərəkət etməyə və Ģəhəri ələ keçirməyə çalıĢdı.
Rzaqulu xan geri dönərkən Adil Ģahın göndərdiyi ordu tərəfindən darmadağın edildi.
Əmiraslan xan ġirvan və ġəkiyə doğru yürüĢündə uğur qazana bilmədi. Bu vilayətlərin
xanları ordu toplayaraq Əmiraslan xanın yolunu kəsdilər və onun ordusuna Kür çayını
keçməyə imkan vermədilər. Əmiraslan xan geri dön məyə məcbur oldu.
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Bu dövrdə Azərbaycanın Ģimal vilayətlərinin xanları öz müstəqilliklərini həm də
Adil Ģahın ordularından qorumağa çalıĢırdılar. Bu münasibətlə Qarabağ, Bakı,
Dərbənd, Quba, ġamaxı, ġəki hakimləri Adil Ģahın yanına nümayəndələr göndərib
onların müstəqilliyini tanımaq tələbini irəli sürdülər. "Əks halda özlərini Nadir Ģahın
vaxtındakı kimi aparmağa məcbur olacaqlarını" elan etdilər.
Belə cəsarətli ultimatuma görə onları cəzalandırmaq imkanı olmayan Adil Ģah
təklif ed ilən Ģərtlərlə razılaĢdı və hətta onlara xələt bağıĢladı.
Əmiraslan xan da, öz növbəsində, Azərbaycanın Ģimal vilayətləri hakimlərinə
qarĢı silah iĢlətməyin mənasızlığını baĢa düĢərək, könüllü tabe olmaq haqqında onlarla
danıĢıqlar aparmaq qərarına gəldi. Əmiraslan xanın cəhdləri heç bir nəticə vermədi.
Belə olduqda, o öz ordusunu parçalamaq və əvvəlcə, heç olmazsa, ġirvanın qədim
paytaxtı ġamaxını əvəz edən Yeni ġamaxını ələ keçirməyi qərara aldı.
DüĢmən ordusunun yaxmlaĢması xəbəri ġamaxı hakimlərini qorxuya saldı.
Müttəfıqlərin köməyi olmadan düĢməni dəf etmək iqtidarında olmayan hakimlər
əhalini taleyin ümidinə buraxaraq qalanı tərk etdilər.
ġamaxını müqavimətsiz ələ keçirən Əmiraslan xan Ģəhərnin hakimi
vəzifəsinə Əh məd xanı təyin etdi və onun yanında döyüĢçü qoyaraq sürətlə
Gəncəyə doğru irəliləd i. Əmiraslan xan getdikdən sonra ətraf kəndlərin əhalisi
Ģəhəri tərk edən Ģamaxılılarla birləĢərək düĢməni təqib etməyə və ona böyük zərbələr
vurmağa baĢladılar. Sonra onlar ġamaxıya dönərək, Əhməd xanın baĢ çılığı altında olan
qarnizonu bütünlüklə məhv etdilər.
Azərbaycan xanlarının müstəqilliyindən çox narahat olan Adil Ģah onları öz
tərəfınə çəkmək üçün hakimlərə yenidən hədiyyələr göndərməyi qərara aldı. Lakin
Azərbaycan xanları Ġranda vəziyyəti gündən-günə pisləĢən Adil Ģahdan hədiyyələr
qəbul etmək istəmədilər.
1748-ci ilin sonunda Adil Ģah ara vuruĢ malarının qurbanı oldu. O özünün Ġranın
Ģahı elan edən doğma qardaĢı Ġbrahim Mirzə tərəfindən hakimiyyətdən devrildi.
Ġbrahim Ģah, hər Ģeydən əvvəl, özünün əsas rəqibi hesab etdiyi Əmiraslan xanı
aradan götürməyi qərara aldı. Elə ilk toqquĢmada Əmiraslan xan məğlubiyyətə uğradı
və sonralar xəyanət nəticəsində Ġbrahim Ģaha təslim edildi. Öz sələfi kimi Ġbrahim Ģah
da Azərbaycan xanlarının köməyinə ehtiyac duyurdu. Bu münasibətlə o da xanlara
hədiyyələr göndərərək özünün Ģah tacını qəbul etdiyini bildirdi və onlardan hərbi
kömək istədi. Lakin Ģamaxılı Hacı Məhəmmədəli xan istisna olmaqla, Azərbaycan
xanları Ġbrahim Ģahın hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdilər. Bu azmıĢ kimi,
qubalı Hüseynəli xan, Ģəkili Hacı Çələbi, salyanlı Səfərəli xan və bakılı Mirzə
Məhəmməd xan Ġbrahim Ģaha qulluq göstərdiyinə görə ġamaxı xanını
cəzalandırmaq qərarına gəldilər.
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Onlar öz aralarında razılığa gəldilər və hər kəs dəstəsi ilə Yen i ġamaxıya
doğru hərəkət edərək onu mühasirəyə aldı. Lakin mühasirə gözlənilən nəticəni
vermədi. Xanlar arasında ixtilaf yarandı və bundan məharətlə istifadə edən Ġbrahim Ģah
Ģamaxılı Məhəmmədəli xana kömək üçün ordu göndərdi. Bu dövrdə Quba xanı ilə
düĢmənçilik edən Dərbənd xanının ordusu da ġamaxı xanmın köməyinə yetiĢdi.
Azərbaycan xanları cənubdan Ġran, Ģimaldan isə Dərbənd qoĢun larının gələ
biləcəyini güman etmirdilər. Onlar həmçinin Yeni ġamaxım azsaylı qoĢunla ələ
keçirə b iləcəklərini düĢünmüĢdülər və buna görə də hər bir xan 200-300 döyüĢçü ilə
kifayətlənmiĢdi. Azsaylı müttəfiq qoĢunları üç hissəyə bölünməyə və üç cəbhədə
döyüĢməyə məcbur oldular. Bu gözlənilməz hadisə Azərbaycan xanlarını möhkəm
qəzəbləndirdi və onlar ittifaqa girərək heç vaxt Ġbrahim Ģaha tabe olmayacaqlarına
and içdilər.
Hələ 1748-ci ildə Azərbaycan feodallarının Ġrana qarĢı yaranmıĢ ittifaqı
Azərbaycanda Ġran hökmranlığının tam ləğv olunduğunu göstərirdi. Ġttifaq bağlandıqdan
sonra xanlar ilk növbədə ġamaxı xanından intiqam almaq qərarına gəldilər. Bu dəfə
nisbətən böyük qüvvə toplayan müttəfiqlər öz qoĢunlarını Yeni ġamaxıya doğru
yönəltdilər. Yeni ġamaxının - Ağsunun mühasirəsi cəmi 8 gün çəkdi.
Hacı Məhəmmədəli xanı hakimiyyətdən devirən qaliblər Ģama xılılara "iranlı
ġah Ġbrahimə xid mət etməməyə və onun təbəəsi olmamağa and içdirdilər".
XVIII əsrin birinci yarısında Ġran hökmranlığına qarĢı çıxıĢ edən
Azərbaycanın feodal hakimləri yerli əhaliyə arxalanırdılar. Məhz bu mübarizə
Azərbaycan ərazisində yadelli hökmranlığın ləğv edilməsinə gətirən əsas amillərdən
olmuĢdur.
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XII FƏSĠL
XVIII ƏSRĠN B ĠRĠNCĠ YARIS INDA AZƏ RBAYCANIN
SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ QURULUġ U
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər. XVIII əsrin əvvəllərində hələ
də Səfəvi dövlətinin tərkibində olan Azərbaycan keçmiĢdəki kimi öz təbii
sərvətlərinin zənginliyi ilə fərq lənird i.
Ölkə iqtisadiyyatının əsas sahələrini əkinçilik və maldarlıq təĢ kil edirdi.
GünəĢli günlərin bolluğu və torpağın münbitliyi burada müxtəlif kənd təsərrüfatı
bitkilərinin yetiĢdirilməsinə zəmin yaradırdı.
Əkinçilikdə əsas yeri dənli bitkilər tuturdu. Bu sahədə ġirvan, Təbriz,
Gəncə, Qarabağ, Quba, Qazax, Lənkəran, həmçinin ġəkinin bərəkətli torpaqlarından
daha çox məhsul əldə edilirdi. Qara torpaq sahələrdə, xüsusilə Kür və Araz
çaylarından çəkilən süni suvarma sistemi - arx və qanovlar əkinçilərə buğda, arpa,
düyü, darı və digər dənli bitkiləri yetiĢdirmək üçün imkan yaradırdı. Dənli bitkilər
arasında əsas yeri taxılçılıq tuturdu.
Taxılçılıq üçün daha əlveriĢli sahələr Kür çayı boyunca yerləĢən kəndlərə
məxsus idi. XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycana gəlmiĢ iezuit missionerləri
ġirvanda kəndlilər tərəfındən torpağın iĢlənməsinin və burada yüksək keyfıyyətli taxıl
məhsulu götürülməsinin Ģahidi olmuĢlar. Onların yazılannda oxuyuruq: "Torpaq 3
qədər münbitdir ki, gübrəyə ehtiyacı yoxdur. Torpağa yalnız bir və ya iki il istirahət
verildikdən sonra yenidən əkinə baĢlayırlar. Əldə edilən buğda çox gözəldir, ondan
əla çörək biĢirilir".
Quba əyaləti də taxılla zəngin id i. Belə ki, Quba kəndliləri ġəki, Dərbənd,
Bakı və digər yerləri buğda ilə təmin edirdilər. MüĢkür mahalında da keyfıyyətli və
bol taxıl məhsulu yetiĢdirilirdi. Dövrün müasiri, XVIII əsrin 20-ci illərində ġirvanda
olmuĢ Ġ.Qerber bu barədə öz xatirələrində yazmıĢdır: "Bu mahal bütün ġirvanı,
ġamaxmı və Dağıstanın bir hissəsini buğda, arpa, darı ilə təmin edir.
Həmin bitkilərin bu yerlərdə xeyli miqdarda əkilməsinə buraya Kürdən axan
xırda çaylar kö mək ed ir".
Dənli bitkilər arasında çəltik də mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Çəltik əsasən
TalıĢda, Cavadda, Marağada, ġəkidə, həmçinin Təbriz və ġirvan əyalətlərin in
vadilərində əkilird i.
Vergi verən əhalin in həyatında əsas yeri nisbətən az su tələb edən arpa
tuturdu. Kəndlilər həmçinin paxlalı bit kiləri də beeərirdilər.
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Ölkənin kənd təsərrüfatında ipəkçiliyin böyük rol oynadığı xüsusi qeyd
edilməlidir. ġirvanda, ġəkidə, ƏrəĢdə, Təbrizdə, Gəncədə, Qubada, Lənkəranda və
digər yerlərdə həm keyfıyyət, həm də kəmiyyətcə fərqlənən xam ipək hazırlanırdı.
XVIII əsrin 16-18-ci illərində ġirvanda olmuĢ Rusiya dövlətinin elçisi A.P.Volınski
xatirə "Jurnalı‖nda bu barədə yazmıĢdır: "On lar (əhali. - məsul red.) ipəyə böyük
maraq göstərirlər, buranın hər yerində külli miqdarda ipək əldə edilir. Elə bir kənd
tapılmaz ki, orada istər dəniz kənarında, istərsə də Kürün sahillərində, ipək zavodu
(emalat xanası. -məsul red.) olmasın".
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında dənli bitkilərlə yanaĢı texniki bitkilərin də
(pambıq, zəfəran) yetiĢdirilməsinə əhəmiyyət veilirdi.
Suya daha çox ehtiyacı olduğundan pambıq əsas etibarilə ovalıqlarda, süni
suvarma üçün Ģərait olan yerlərdə əkilirdi. Pambığın bol yeri Mil və Muğan
düzənlikləri, habelə ġirvan çölləri idi. Salyan kəndlərində, habelə Gəncə və Naxçıvan
Ģəhərlərin in ətraf kəndlərində də pambıq əkilirdi. Zəfəranın yetiĢdirilməsi üçün yalnız
AbĢeron iqlimi əlveriĢli idi.
Qazax, ƏrəĢ, Təbriz, Ərdəbil, Göyçay kəndlərində texniki bitki olan küncüd
əkilird i.
Azərbaycanda istər kənd, istərsə də Ģəhər əhalisi geniĢ miqyasda bağçılıq və
bostançılıqla məĢğul olurdu. Üzümçülük Təbriz, Naxçıvan, Ordubad, Salyan, ġamaxı və
Bakıda daha artıq inkiĢaf etmiĢdi. Bağçılıq Gəncə, Quba, ġəki, Təbriz və s. yerlərdə geniĢ
yayılmıĢdı.
Kənd təsərrüfatınm əsas sahələrindən biri də maldarlıq id i. Mü xtəlif yem
otları ilə zəngin Muğan, Mil, ġirvan, Qarabağ düzənlikləri, habelə geniĢ otlaqlara malik
Savalan, Böyük və Kiçik Qafqaz dağları maldarlığın inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait
yaratmıĢdı. Maldarlar ölkəni ət, yağ, süd, pendir, yun və s. kənd təsərrüfatı məhsulları
ilə təmin ed irdilər.
ġirvan, Təbriz, Qarabağ, Urmiya, Qaradağ, Naxçıvan əyalətlərinin
otlaqlarında qoyun, keçi, inək, eamıĢ sürüləri otlayırdı. Azərbaycan kəndlərində
atçılığın inkiĢafına da böyük əhəmiyyət verilirdi. At həm süvari qoĢunlarına lazım idi,
həm də ondan nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Nəqliyyat vasitəsi kimi qatır,
ökuz, dəvə və ulaqdan da geniĢ istifadə olunurdu.
Dəniz kənarında və çay sahilində yerləĢən kəndlərdə balıqçılıq da inkiĢaf
etmiĢdi. Təsərrüfatın bu sahəsi çox zaman iearəyə verilirdi. Ġ.Qerberin yazdığına görə,
Təkcə Salyanda balıq tutmaq hüququ ildə 15000 manata iearəyə verilird i.
XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi
beĢ torpaq mülkiyyəti forması mövcud idi: a) dövlət torpaqları - divani; b) Ģah
ailəsinə mənsub torpaq sahələri - xalis; e) yerli feodallara məxsus torpaq sahələri -
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mülk; ç) dini ocaqlara məxsus torpaqlar - vəqf; d) kənd icmasının torpaqları - camaat
torpağı.
Divani torpaqların əhəmiyyətli hissəsi dövlətə qulluq müqabilində
feodalların ixt iyarında idi (tiyul Ģəklində). Ġstər xəzinənin bilavasitə ixtiyarında, istərsə
də feodalların əlində olan torpaqların böyük bir hissəsindən kəndlilər pay torpaqları
Ģəklində istifadə edirdilər.
Səfəvilər dövründə geniĢ yayılmıĢ vəqf torpaq mü lkiyyəti Nadir Ģah
hakimiyyət baĢına gəldikdən sonra (1736) xeyli məhdudlaĢdı. Onun əmri ilə vəqf
torpaqlarının xeyli hissəsi müsadirə olunub dövlət torpaqlarına qatıldı.
XVIII əsrin birinci yarısında da Azərbaycanda əsasən iki sinif mövcud idi:
feodallar və kəndlilər. Feodal sinfini xanlar, Ģah tərəfındən vəzifəyə qoyulmuĢ
bəylərbəyi və digər məmurlar təmsil ed ird i.
Feodal torpaqlarında yaĢayan kəndlilər - rəiyyətlər, rəncbərlər, elatlar öz
ağalarına bir sıra vergi verməklə yanaĢı, mükəlləfiyyət də daĢıyırdılar. Feodal
rentasının əsasını kənd təsərrüfatı vergiləri təĢ kil edirdi. XVIII əsrin birinci yarısında
Azərbaycanda mürəkkəb vergi sistemi mövcud idi.
Ağır vergilər kənd zəh mətkeĢlərini dilənçi vəziyyətinə salmıĢdı. Bu barədə
mənbələrin birində oxuyuruq: "Hər Ģeyə malik o lan bu gözəl ölkə heyatı səfalı,
rahat, məftunedici edə biləeəyi halda, kasıblar və bədbəxtlər yurduna çevrilmiĢdir...
bu ondan irəli aəlir ki, ağır vergilər xalqı taqətdən salmıĢdır".
Azərbaycan ərazisində Osmanlı əsgərləri ilə Ġran sərbazlarının apardıqları
müharibə, habelə Nadir Ģahın hərbi yürüĢləri nəticəsində ölkənin təsərrüfat həyatına
ciddi ziyan vurulmuĢdu. Yadelli iĢğalçılar yerli əhalinin ərzağı hesabına dolanır, malqarasını mənimsəyərək, nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edirdilər.
Vergi və mü kəlləfıyyətlərin ağırlığı həmiĢə olduğu kimi yenə də rəiyyət,
rəncbər və elatların bəynuna düĢürdü.
XVIII əsrin birinci yarısında Ġranda mövcud olan vergilər Azərbaycanda da
tətbiq olunurdu: torpaq vergiləri (malcəhət, uşr, çobanbəyi), adambaĢına alınan vergi
(sər-şəmari, cizyə), qoĢunları saxla maq üçün (ulufa, sursat, əsbe çapar), hərbi qulluq
mükəlləfıyyəti (çərik), Ģah və dövlət məmurlarının xeyrinə toplanan vergi (rüsumat,
təhzilat, pişkeş, xərace təyin mütərəddin), dövlət və feodallar üçün görüləcək iĢlər (bikar
və əvariz), torpaqbasdı vergisi (rahdari) və s.
Vergilər dovlət xəzinəsini dolduran yeganə maddi mənbə idi. Vergi
verməkdən bəyun qaçırmasınlar deyə, Ģah hokuməti 15 yaĢma çatmıĢ bütün kiĢi
cinsindən olanları siyahıya alırdı. Müasirlərin yazdığ ına görə hər üç ildən bir
siyahılar təzələnir və vergiverənlərin sayı artırılır. Siyahıyaalmadan sonra dövlət
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məmurları - vergi-toplayanlar çəyirtkə kimi kəndlərə daraĢır, vəzifələrini yerinə
yetirərkən həm öz ciblərini unutmur, həm də zorakılığa yol verirdiler.
Nadir Ģahm hakimiyyət baĢ ına gəldiyi vaxt dövlət xəzinəsi ġah Sultan
Hüseyn və II Təh masibin səhlənkarlığ ı nəticəsində demək olar ki, boĢalmıĢdı. Nadir
Ģah dövlətin gəlirini yalnız vergilərin miqdarının və sayının ço xaldılması sayəsində
müəyyən qədər bərpa etməyə nail olmuĢdu.
1739-cu ildə Hindistana uğurlu yürüĢündən sonra böyük qənimət ələ keçirən
Nadir Ģah nüfuzunu qaldırmaq məqsədilə əhalini üç il vergi verməkdən azad etdi.
Müasirlərin verdikləri məlumata görə, Nadir Ģah 100 min döyüĢçüdən ibarət ordu
saxlayırdı. XVIII əsrin 40-cı illərində ġimali Azərbaycanda və Cənubi Dağıstanda
ƏfĢar zülmünə qarĢı üsyanlar baĢ verdikdə Nadir Ģah çoxsay lı qoĢunlarını Ģimala
doğru yeritdi. YürüĢ zamanı qoĢunlar, bir qayda olaraq, yerli əhalinin hesabına
dolanırdılar. Nadir Ģah yürüĢdən qayıtdıqdan sonra sərf olunmuĢ xərcləri ödəmək üçün
1739-cu ildə xalqa "bağıĢladığı vergilərin" zorla toplanılması barədə fərman verdi.
Beləliklə, əhalidən üçillik vergi toplanıldı. Verg i toplanılarkən özbaĢınalıq və
zorakılıq baĢ alıb gedirdi. Bu isə əhalinin narazılığın ın daha da artmasına gətirib
çıxarırdı.
ġəhərlər. Sənətkarlıq. XVIII əsrin birinci yarısında hərbi əməliyyatlar
zaman ı Ģəhərlər kəndlərə nisbətən daha çox dağıntılara məru z qalırdı. Məlu mdur ki,
müharibələr zamanı sərkərdələr ilk növbədə iqtisadi cəhətdən daha zəngin olan
Ģəhərləri - ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərin i zəbt edird ilər. Məhz buna görə də
yerli hakimlər, hər Ģeydən əvvəl, Ģəhərlərin gözəlliyindən ço x, onların müdafiə
qabiliyyətini möhkəmləndirməyə füdr verirdilər. Qala divarlarından kənarda ev və
bina tikdirməkdən ehtiyatlanan Ģ əhər zadəganları öz imarətlərin i yalnız Ģəhər
daxilində inĢa etdirməy i daha üstün tuturdular. Belə hallarda özlə rinə bina - mü lk
tikdirən varlılar nə Ģəhərin planlaĢdırılmasına, nə də xarici görünüĢün pozulmasına
əhəmiyyət verirdilər. Buna görə də Ģəhərin küçələri get-gedə daralır, Ģəhər
meydanları təcridən aradan çıxırdı. XVIII əsrin b irinci rübündə Azərbaycanın ən
qədim Ģəhərlərindən birində - ġamaxıda olmuĢ ingilis səyyahı Eon Bel öz
xatirələrində yazmıĢdır: "O (ġamaxı. - məsul red.), amfiteatr Ģəklində, dağ döĢündə
tikilmiĢdir. ġəhər böyük olsa da, burada eaniĢin in, hakimin və bəzi zəngin tacirlərin
binalarından baĢqa digər evlər p is vəziyyətdədir".
1721-ci ildə ġirvanda baĢ verən üsyan zaman ı ġamaxı Ģəhəri böyük zərər
çəkmiĢdir. Lakin 1734-cü ildə ġamaxıya vurulan zərər heç nə ilə müqayisə edilə
bilməz. Həmin il Ģamaxılılar Ġran ın gələeək hökmdarı Nadirə müqavimət
göstərdikləri üçün onların Ģəhəri yerlə yeksan edild i və əhali Ağ suya köçürüldü.
Beləliklə, A zərbaycan xəritəsində "Yeni ġamaxı" adı altında təzə bir Ģəhər əmələ
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gəldi. 1743-cü ildə ġirvanda ƏfĢarların zülmünə qarĢı qalxan üsyanı yatırarkən Ġran
sərbazları Yeni ġamaxın ı da alt -üst etdilər. 1747-ci ildə ġirvanda olmuĢ ingilis
səyyahı Eon Hanvey Köhnə ġamaxı haqqında belə yazmıĢdır: "Tarixçilərin
haqqında bəhs etdikləri ġamaxıda, deyilənə görə, 12000 ailə yaĢayırmıĢ, Ģəhərin
çoxlu və qəĢəng ictimai binası vardı, Ģübhəsiz, Nad ir Ģahın dağın o tərəfındə
yaratdığı Yen i ġamaxıdan fərq lənirdi".
Azərbaycanın digər mühüm Ģəhərlərindən biri də Gəncə idi. 1703-cü ildə
Gəncədə olmuĢ hollandiyalı rəssam Korneli de Bruyin yazmıĢdır: " Gəncə
ġamaxıdan dörd dəfə böyükdür. ġəhərdə əksəriyyəti iki mərtəbədən ibarət olan daĢ
evlər, yaraĢıqlı enli küçələr, böyük karvansaralar, qubernatorun (bəylərbəyinin. məsul red.) əzəmətli sarayı vard ır. ġəhərin ortasından qəĢəng çay axır, burada ço xlu
bağ vardır, yaxĢı Ģərab hazırlanır, meyvəsi boldur... bura Ġranın ən böyük
Ģəhərlərindəndir".
Gəncənin ətrafı təbii zəngin liyi ilə fərqlən ird i. Burada dəmir, mis,
qurğuĢun, mineral duz yataqları mövcud idi. Məhz bu zənginlik Gəncə Ģəhərində
sənətkarlığın mü xtə lif növlərin in inkiĢafı üçün zəmin yaratmıĢdı. Azərbaycanın
siyasi həyatında olduğu kimi, təsərrüfat həyatında da mühüm rol oynayan
Ģəhərlərdən biri Təbriz idi. Ən qədim zamanlardan bu Ģəhərdən keçən beynəlxalq
ticarət yolu onun formalaĢmasında əhəmiyyətli ro l oynamıĢdır. 1717-ci ildə Rusiya
dövlətinin Təbrizdəki elçisi A.P. Vo lınski bu Ģəhər haqqında belə yazır: "Təbriz
Ģəhəri iki dağ arasında olan rəvan yerdə salınmıĢdır. Onun uzunluğu beĢ verst,
bəlkə də bir az ço x məs afəni əhatə edir, eni bir verstə yaxındır. Deyilənlərə görə,
burada 36000 yaĢayıĢ evi vardır. Tikintiləri daĢdandır və yaĢıllığa qərq olmuĢdur".
Buradan ildə 100 min tü mən gəlir əldə ed ilird i.
Ġngilis səyyahı Eon Hanvey Təbrizi Səfəvi dövlətinin ikinci Ģəhəri hesab
edir və yazır ki, 1721-ci ildə baĢ verən zəlzələ zaman ı təqribən min lərlə adam həlak
olmuĢdur.
Ölkənin iqtisadi hoyatında Bakı, Dərbənd, Naxçıvan, Lən kəran, Ərdəbil,
Xoy, Maku, Urmiya, Astara və digər Ģəhərlər də əhəmiyyətli ro l oynayırdı. Lakin
20-30-cu illərdə Dərbəndi, Bakım, Lənkəranı, Astaranı Rusiya ələ keçirmiĢ,
Naxçıvan, Xoy, Maku, Urmiya və s. isə Türkiyə tərifəndən zəbt olun muĢdu.
Azərbaycan Ģəhərlərində sənətkarlığ ın mü xtəlif növləri, o cümlədən
dərzilik, papaqçılıq, zərgərlik, dəmirçilik, misgərlik, dabbağlıq və s. ilə məĢğul
olurdular.
Sənətkarlığın inkiĢafı Ģəhərlərin coğrafi mövqeyindən, ab-havasından və
ətraf mühitdən asılı idi. Məsələn, Gəncə ətrafinda kobalt yataqları olduğundan
burada metaliĢləmə və boyaqçılıq sənəti baĢqa Ģəhərlərə nisbətən daha geniĢ inkiĢaf
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etmiĢdi. Təbriz, ġama xı, Gəncə, ġəki, ƏrəĢ Ģəhərləri ətrafında tut ağacları bu
Ģəhərlərdə ipəkçiliy in inkiĢafı üçün zəmin yaratmıĢdı. AbĢeronda bir çoxları
neftçıxarma və neft emalı ilə məĢğul olurdu. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Bakıda
iki dəfə o lmuĢ alman səyyahı Ġ.Lerx bu barədə belə yazmıĢdır: "Neft b irdən-birə
yanmır; tünd qonur rəngdədir, d istillə edildikdə (saflaĢdırıldıqda. - məsul red.) açıqsarı rəngə çalır. Ağ neft özü-özlüyündə bulanıq rəngdədir, lakin distillə edildikdən
sonra spirt kimi Ģəffaf olur və tez də yanır. Sənətkar dükan ları (emalat xanaları. məsul red.) adətən, bazar meydanında, karvansaralarda və yaxud xüsusi küçələrdə
yerləĢirdi".
Sənətkarların əksəriyyəti əsnaf adlanan sex təĢkilatları ətrafında birləĢird i.
Lakin əsnaflar Avropa Ģəhərlərində olan sex təĢkilatlarından qat-qat zəif id i və ona
görə də Ģəhər həyatında həlledici ro l oynaya bilmirdilər.
XVIII əsrin birinci yarısında ölkənin ümu mi iqtisadi tənəzzülü Ģəhər
təsərrüfatında öz əksini tap mıĢdı. Bu, sənətkarlar tərəfindən hazırlanan malların
keyfiyyətcə aĢağı səviyyədə olmasına gətirib çıxarırd ı.
Məhz buna görə də Azərbaycan Ģəhərlərindən əksər hallarda xammal ixrac
olunurdu. Ölkən in təsərrüfat həyatında olduğu kimi, sənətkarlıqda da feodal
münasibətləri hökm sürürdü.
Ticarət. ġəhərlərin təsərrüfat həyatında ticarət əhəmiyyətli ro l oynayırdı.
Ölkənin mühüm ticarət mərkəzləri olan ġamaxı, Ərdəbil, Naxçıvan, Dərbənd,
Təbriz, Gəncə, Bakı və ġamaxıdan eyni zamanda magistral beynəlxalq t icarət
yolları keçdiyindən həmin Ģəhərlər həm də xarici və tran zit ticarətdə iĢtirak
edirdilər. ġəhərlər b ir-b iri ilə karvan yolları vasitəsilə əlaqə saxlayırd ılar. Ən gur
karvan yolu Azərbaycanla Rusiya arasında idi. Rus tacirlərinin karvanları cənuba
doğru aĢağıdakı Ģəhərlərdən keçirdi: HəĢtərxan-Qızlyar-Tərki-Dərbənd-Bakıġama xı-Cavad-Lənkəran-RəĢt.
XVII əsrin sonu - XVIII əsrin əvvəllərində Yaxın ġərq ölkələrində baĢ
verən ümu mi iqtisadi böhran Azərbaycan Ģəhərlərində ticarətin in kiĢafına mənfi
təsir göstərmiĢdi. Ölkən in iqt isadi geriliyinə XVIII əsrin 20-30-cu illərində
Azərbaycan ərazisində aparılan Osman lı - Səfəv i müharibələri də az təsir
etməmiĢdi. Müharibə nəticəsində Azərbaycanın Xəzərbəyu əyalətlərində yerləĢən
Ģəhərlərindən baĢqa demək olar ki, bütün Ģəhərləri tranzit əhə miyyətini itirmiĢdi.
Məsələ burasındadır ki, qeyd edilən illərdə Azərbaycanın cənub-qərb və Ģimal-qərb
hissəsində Ġranla Türkiyə arasında müharibə gedərkən A zərbaycanın Xəzərbəyu
əyalətlərində müvəqqəti olsa da Rusiya dövləti hökmran lıq edird i. Rusiyanın hakim
dairələri, ticarət sahəsində Yaxın ġərq ölkələri ilə əlaqə kəsild iyi üçün əsas diqqəti
Vo lqa-Xəzər t icarət yolundan maksimu m istifadə et məyə yönəldir, Cənubi Qafqaz

365

ölkələri ilə yanaĢı, uzaq Hindistanla, hətta Çin lə belə ticarət əlaqəsi yarat mağa
çalıĢaraq, Xəzər dənizində gəmiçiliy in in kiĢafına ciddi əhəmiyyət verirdi.
Azərbaycan tacirləri də öz növbəsində rus gəmilərindən istifadə edərək mallarını
HəĢtərxana, oradan isə Rusiya daxilindəki Ģəhərlərə, hətta Avropa bazarlarına
çıxarırdılar.
Vo lqa-Xəzər ticarət yolunda Xəzər boyunca yerləĢən liman Ģəhərlərindən
ən əhəmiyyətlisi Bakı Ģəhəri idi: belə ki, Bakı kö rfəzi gəmilərin yan alması üçün
əlveriĢli o lmaqla yanaĢı, HəĢtərxan və digər limanlar kimi qıĢ möv sümündə
donmurdu. Bu isə öz növbəsində Bakı vasitəsilə ilbəyu ticarət aparmağa imkan
verird i. Təsadüfı deyildir ki, yerli məhsullarla yanaĢı, burada Rusiyadan, Ġrandan,
Hindistandan və qonĢu Qafqaz ö lkələrindən gətirilən mallar da satılırdı.
ġamaxın m Xəzər dənizindən kənarda yerləĢməsinə baxmayaraq, Ģəhərin
bazarlarında əvvəllər olduğu kimi, yenə də qızğın t icarət gedird i.
ġamaxıda ticarətin sönmə məsinə səbəb Niyazabadla daim əlaqə
saxlan ması id i. Əsrlərdən bəri zəngin bazara malik o lan ġamaxı Ģəhərinə xarici ö lkə
malları yenə də Vo lqa-Xəzər t icarət yolu, Niyazabad limanı vasitəsilə gətirilirdi.
Təsadüfı deyildir ki, müasirlər Rusiyada, Ġsveçdə və Hollandiyada alver edən çoxlu
Ģamaxılı tacirin olması haqqında məlu mat verirlər. ġamaxının beynəlxalq ticarət
sahəsindəki rolu haqqında baĢqa bir mənbədə deyilir: " Bu Ģəhər böyük ticarət
mərkəzi olmaq la bərabər, moskvalılar və iranlıların malların ın saxlanıldığı yerd ir.
Moskvalıların burada karvansarası və yaxud mağazaları vardır. Onlar buraya qalay,
mis, dəri, xəz və ölkələrinin digər malların ı gətirirlər. Ġranlılar və hindlilər burada
ipək və pambıq parça, həmçinin ipək saplar satırlar. Tatarlar at və qul satırlar.
Burada elə bazar da vardır ki, küçələrin ayrıcındadır, küçələrin hər iki tərəfındə
dükanlar yerləĢir. Dü kanlarm bəzisin in üstü örtülüdür".
Rus dövlətinin elçisi A.P.Vo lınski 1716-1718-ci illərdə ġama xıda o larkən
burada aparılan qızğ ın ticarət in Ģahidi olmuĢdur. O da ġamaxı bazarında hər cür
mallarla yanaĢı, qullar da satıldığını göstərmiĢdir. Lakin ġamaxıda xam ipək və
ipək məmu latı, xüsusilə mü xtəlif rənglərə bəyanmıĢ saplar və parçalar üstünlük
təĢkil edird i. Xaricdən gələn tacirlər həmin malları böyük həvəslə alırdılar.
A.P.Vo lınski ġamaxıda o larkən bir ço x xarici tacirlərlə, o cü mlədən Ġngiltərə,
Fransa, Hindistan kimi Ölkələrin nümayəndələri ilə görüĢmüĢdü. ġamaxıda ço xlu
rus, erməni, gürcü tacirinə də təsadüf edilirdi. Xarici tacirlərin əksəriyyəti ruslar idi.
ġamaxıda hakimiyyət baĢında olan Ġran dövlətinin məmurları və tacirlər
yerli mallara xarici tacirlərin böyük marağ ını görüb qiy mətləri artırır, gö mrük
xərclərini ço xald ır, onlardan gətirdikləri malları nisyə alır və ço x zaman borclarını
qaytarmırdılar. Bu isə ticarətin normal gediĢinə böyük əngəl törədird i.
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Rus tacirləri A.P.Vo lınskiyə bild ird ilər ki, 1707-ci ildən bəri yalnız
ġamaxıda alver edirlər. Həmin müddət ərzində yerli tacirlər və dövlət məmu rları
onları ço x incit miĢ, malların ı mən imsəmiĢlər.
Rus tacirlərinin Ģikayətlərini d inlədikdən sonra A.P. Vo lınski "Ġranda,
ġamaxıda və Niyazabad körpüsündə rus taçirlərinə, əlahəzrət çarın təbəələrinə
vurulan ziyanlar haqqında" 10 maddədən ibarət geniĢ məktub yazaraq ġirvan
bəylərbəyi Key xosrova göndərdi və ondan belə hallara son qoyulmasın ı tələb etdi.
Lakin A.P.Vo lınski ġamaxıda rus tacirlərinin iĢlərinin qaydaya salınması sahəsində
heç bir iĢ görə bilmədi və səfərini davam etdirərək Ġsfahana yola düĢdü.
1717-ci ildə isə A.P.Vo lınski ilk dəfə olaraq Rusiya ilə Ġran arasında
ticarət müqaviləsi bağlanılmasına, həmçinin ġamaxıda Rusiyanın konsulluğunun
açılmasına nail oldu. Rus elçisinin səyi ilə Ģah rus tacirlərinə qarĢı maneələrə son
qoyulması haqqında ġirvan bəylərbəyi Key xosrova fərman göndərdi. ġirvan
bəylərbəyinə eyni zamanda tapĢırıldı ki, Ģahın fərmanı əsasında Dərbəndin və
Niyazabadın gömrük rəisləri bundan sonra rus tacirlərini sıxıĢdırmasınlar.
1721-ci il ġirvan üsyanı zamanı ġamaxı Ģəhərinin ticarətinə də böyük
ziyan dəydi. Lakin hakimiyyəti ələ keçirmiĢ Hacı Davud götürülən gəliri nəzərə
alaraq, Ģəhərdə ticarətin dirçəld ilməsi üçün tədbirlər gördü. Bunun nəticəsində
ġamaxıda qısa bir müddət ərzində ticarət çiçəklən məyə baĢladı.
1723-cü il ġirvan üsyanından iki il sonra ġamaxıda olmuĢ ingilis Henri
Bryus öz xat irələrində ġamaxın ı bütün Cənubi Qafqazın ən məĢhur ticarət Ģəhəri
kimi qələmə vermiĢdir. O yazır: "ġamaxıda bütün ġərq xalqların ın Ģirkətləri vard ır.
Məhz bu səbəbə görə də Ģəhərdə bütün ölkələrdən gələn tacirlərə rast gəlmək olur".
1724-ci ildə Rusiya ilə Tü rkiyə arasında bağlan mıĢ Ġstanbul müqaviləsinə
əsasən ġirvana daxili mu xtariyyət verildikdən sonra ġamaxı Ģəhərinin ticarəti
demək olar ki, büsbütün əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Bakı Ģəhərinin ko mendantı
knyaz Baryatinski 1724-cü ildə mərkəzə göndərdiyi məktubunda Bakı limanına teztez ġirvan, o cü mlədən ġamaxı və Quba tacirlərinin karvanlarının gəldiyin i yazırdı.
XVIII əsrin b irinci yarısında ticarət sahəsində Gəncə heç də ġamaxıdan
geridə qalmırdı. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Gəncədən ildə hər birin in
ağırlığ ı 100, bəzən 400 rus futuna bərabər olan 100 tay xam ipək ixrac edilirdi.
Gəncə bazarında yerli mallar və sənətkarların hazırladıqları əĢya lardan
baĢqa, qonĢu ölkələrdən - Rusiyadan, hətta Qərbi Avropa ölkələrindən gətirilən
mallara təsadüf edilird i.
1724-1735-ci illərdə Türkiyə qoĢunlarının iĢğal zonasında olan Gəncə,
Təbriz, Naxçıvan, Ərdəbil, Xoy və Azərbaycanın digər Ģəhərlərində ticarət xey li
zəiflədi.
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ġəhərlərdə t icarət əsasən bazar meydanında aparılırd ı. Bu ona görə idi ki,
Ģəhər hakimləri ticarətin gediĢinə lazımi nəzarət edə bilsinlər. Ticarət aparan
tərəflər dövlət xəzinəsinə lazım olan mü xtə lif gö mrü k haqqı verməli id i. Bazar
meydanının mərkəzində qapan adlanan xüsusi mizan-tərəzi qoyulmuĢdu. Satılmaq
üçün gətirilən bütün mallar həmin tərəzidə çəkilir və tacirdən malın keyfıyyətindən
və kəmiyyətindən asılı olaraq müəyyən gömrük-mizan pulu alın ırdı.
Əgər tacir istədiyi Ģəhərə mal satmaq üçün getmək istəyirdisə, hər hansı
Ģəhər və kənddən, yaxud körpüdən keçərkən rahdari adlanan gömrük haqqı verməli
idi. Rahdari gömrüyünün miqdarı sabit deyildi. Rahdari gömrüyü də malın
həemindən, keyfiyyət və kəmiyyətindən, satılaeaq yerdən asılı olurdu.
Rahdari gö mrüyü Ģahın xəzinəsinə külli miqdarda gəlir gətirən vergilərdən
idi. Xarici ticarətdən baĢqa vergilərlə yanaĢı, tərcü məçilərin nəfinə olaraq dilmane
pulu da alınırd ı. Təkcə ġamaxıda rus tacirləri ildə təqribən 1000 manatdan artıq
dilmane pulu verməli o lurdular.
Saysız-hesabsız ticarət vergiləri, habelə ölçü, çəki mü xtəlifliyi, vahid pul
sisteminin olmaması, hərbi yürüĢlər, feodal ara müharibələri ticarət in
məhdudlaĢmasına gətirib çıxarırdı. Bu, eyni zamanda Ģəhər təsərrüfatının tənəzzü lü
ilə nəticələnirdi. Təsadüfı deyild ir ki, XVIII əsrin birinci yarısında baĢ verən
üsyanlarda Ģəhər əhalisi, xüsusilə ticarətlə məĢğul olanlar və sənətkarlar ya xından
iĢtirak edird ilər.
Xal q hərəkatı. Gündən-günə Ģiddətlənən feodal istismarı sinfı
mübarizənin kəskin ləĢməsinə gətirib çıxarırdı ki, bu da ilk növbədə kəndlilərin
vergidən bəyun qaçırması və mü kəlləfıyyətləri yerinə yetirməməsi ilə nəticələnirdi.
Bəzi hallarda feodal istismarı kəndliləri kütləv i halda doğma yurdlar ını qoyub
qürbət ellərə qaçmağa məcbur edird i. XVIII əsrin əvvəllərində ġamaxıda olmuĢ
iezuit Ġohan Laman Moskvadakı miss ioner Emiliana göndərdiyi məktubunda
yazırdı ki, "kəndlilərin istis marı elə bir dərəcəyə çatmıĢdır ki, baĢ götürüb qaçmaq
istəyirlər, inanıram ki, əgər onların hər hansı bir yerdə təhlükəsiz sığına cağı
olsaydı, bir nəfər də kənddə qalmazdı". Uzaq yerlərə qaçmıĢ kəndlilər ço x zaman
acından ölməsinlər deyə qarətə əl atır, feodal malikanələrini dağıdır, tacir
karvanlarına basqın edirdilər.
ġah Sultan Hüseynin 15 yaĢına çatmıĢ hər kəsin vergi siy ahısına salınması
barədə fərmanından sonra qaçqın kəndlilərin sayı bir neçə dəfə artd ı. ġah ın
siyahıyaalma fərman ı geniĢ xalq kütləsi üçün əsil bəlaya çevrildi. Vergi
toplayanların acgözlüyü və tamah karlığ ı ü zündən saysız-hesabsız kəndli ailəsi öz
doğma yurdunu tərk edib qürbət ölkələrə gedirdi. Qaçqın kənd lilərin sayı
çoxaldıqca becərilməyən torpaqların s ayı da artırdı. Beləliklə, dövlət xəzinəsinin də
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gəliri müvafıq olaraq azalırdı. Məh z vəziyyətin belə Ģəkil alması Ģahı məcbur etdi
ki, 1710-cu ildə qaçqın kəndlilə rin zorla geri qay-tarılması barədə fərman versin.
Fərman 12 il müddətində feodallara "öz" kəndlilərini tapıb geri qaytarmağa icazə
verird i. ġah Su ltan Hüseynin fərmanında deyilirdi k i, 12 il müddətində baĢqa
mahallara qaçmıĢ və özlərinə yeni yer seçmiĢ, lakin dövlətə vergi verməyən
kəndlilər geri qaytarılıb ö z sabiq torpaqlarında oturdulmalıdırlar. Kəndlin in
köçməsindən 12 ildən ço x vaxt keçərsə, heç kəs onu yeni mahaldan qaytara bilməz.
Nadir Ģah çalıĢırdı ki, əhalin in vergi verən qis mi torpaqdan ayrılıb qaça
bilməsin. Gö rülən tədbirlərə əsasən kəndlilər təbii fəla kətlər, hətta yoluxucu
xəstəliklərin baĢ alıb getdiyi zaman larda belə ö z doğ ma yurdların ı tərk edə
bilmirdilər. 1737-ci ildə Qarabağ və Gəncəyə qaçan bir ço x kəndliləri Ģah
məmu rları zorla öz torpaqlarına qaytarmıĢdılar. Qaçqın lıq bəzi hallarda açıq
mübarizəyə çevrilir, kəndlilər silaha əl at malı olurdular.
1709-cu ildə Ģamaxılılarla iranlılar arasında çaxnaĢma baĢ vermiĢdir.
Onlar b ir neçə kəndi yandırmıĢ və qarət etmiĢdilər. Həmin ildə ġirvan bəylərbəyi
Həsənəli xan silah lan mıĢ kəndli dəstələri ilə toqquĢmalı olmuĢdur. Üsyançıla r
məğ lub olduqdan sonra ona baĢ çılıq edən Lütfəli bəy qaçmıĢdır.
1711-ci ildə Təbrizdə üsyan baĢ vermiĢdir. Katolik missioneri Jozef Mari
Təbrizdən vətəninə göndərdiyi məktubunda yazırdı ki, bu üsyan zaman ı 3000
təbrizli qubernatorun (bəylərbəyinin) sarayına basqın etmiĢdir.
A.P.Vo lınskinin səfarət "Jurnalı"nda qeyd edilmiĢdir ki, ağır vergilər
üzündən üsyan hər tərəfı bürü müĢdür. O göstərirdi ki, "Ģərəfsiz hakimlər vergi
toplayarkən i l k əvvəl dövlətdən çox ö z mənafe lərini güdürdülər".
XVIII əsrin 20-ci illərində kəndli üsyanının alovları ġimal-ġərqi
Azərbaycanın da Ģəhər və kəndlərini bürüdü. Lakin burada sinfı mübarizə xalq
azadlıq hərəkat ı ilə birləĢib Ġranın və yerli feodalların əleyhinə çevrildi.
1724-cü il Ġstanbul müqaviləsinə əsasən, Azərbaycan ərazisinin böyük bir
hissəsi Osmanlı Türkiyəsinin ixt iyarına keçdikdən sonra da ölkədə xalq azadlıq
hərəkatı, yerli feodalların zü lmünə qarĢı mübarizə səngimədi. Osmanlı qoĢunları
Təbriz, Gəncə, Xoy, Naxçıvan, Ərdəbil, Mərənd və s. Ģəhərləri iĢğal edərkən Ģəhər
camaatın ın, yo xsulların və sənətkarların ciddi müqavimətinə rast gəldilər.
1732-ci il RəĢt və 1735-ci il Gəncə müqavilələ ri əsasında Azərbaycanda
Ġran hakimiyyəti bərpa olunduqdan sonra da ölkə daxilində Ģəhər yoxsulların ın və
kəndlilərin mübarizəsi davam etdi. XVIII əsrin birinci yarısında ən güclü kəndli
üsyanlarından biri 1743-cü ildə ġirvanda baĢ vermiĢdir.
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1743-cü ildə ġəkidə də Ġran əleyhinə ciddi mübarizə baĢlandı.
Azərbaycanda yerli və yadelli feodallar əleyhinə qalxan üsyanlar nəticədə Ġran
hakimiyyətinin əsaslarını sarsıtdı.
XIII FƏSĠL
AZƏRB AYCAN XVIII ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARIS INDA
Azərbaycanda xanlıqların yaranması. Azərbaycanın XVIII əsrin ikinci
yarısındakı tarixi əslində müstəqil və yarımasılı dövlət qurumlarının - xanlıqların
tarixindən ibarətdir. Azərbaycan ərazisində xanlıqlar baĢlıca olaraq Ġran hökmranlığı
ilə mübarizədə yarandığından onların meydana gəlməsi ilə sosial-iqtisadi və siyasi
Ģərtləri ümu mi xarakter daĢıyırdı. Lakin xanlıqların yaranması formaea bir-birindən
fərqlənirdi.
Azərbaycan ərazisində ilk müstəqil xanlıqların yaran ması XVIII əsrin 40cı illərinə aiddir. Əgər onlardan bəzisi Nadir Ģah dövlətinin süqutundan sonra
meydana gəlmiĢdisə, digərləri hələ Nadir Ģahın hökmranlığı dövründə Ġran əleyhinə
mübarizə nəticəsində formalaĢmağa baĢlamıĢdı. Xanlıq ların bəzisi isə öz baĢlanğıcını
hələ Səfəvilər dövlətinin tərkibində yarımmüstəqil in zibati varlıq kimi mövcud
olduğu dövrdən götürür.
Şəki xanlığı XVIII əsrin 40-cı illərinin sonlarına yaxın güclü siyasi qüvvəyə
çevrildi. Qəbələ və QutqaĢın sultanları ġəki xanının hakimiyyətini tanımağa məcbur
oldular. 1751-ci ildə ġəki xanı müəyyən müddətə Qazax və Borçalı mahallarını da
özünə tabe etdi.
Hacı Çələbinin hakimiyyəti dövründə ġəki xanlığı yeni torpaqlar ələ keçirmək
uğrunda Kartli-Kaxet i çarlığı ilə fasiləsiz müharibələr aparırdı. Tərəflərin növbə ilə
qələbə çaldığı bu müharibələr hər iki ölkənin məhsuldar qüvvələrinin vəziyyətinə
dağıdıcı təsir göstərirdi. Hacı Çələb inin ölü mündən sonra (1755) hakimiyyət oğlu
AğakiĢi bəyə, onun ölümündən sonra isə Hüseyn xana keçdi. Bu dövrdə ġəki xanlığı
artıq xey li zəifləmiĢdi.
1768-ci ildə bir-birilə ittifaq bağlayan ġəki və Quba xanları ġamaxı
xanlığına hücum edib, onu Öz aralarında bölüĢdürdülər. Bir neçə ildən sonra ġəki
xanlarının qohumları arasında baĢ verən çəkiĢmələr ona gətirib çıxard ı ki, 1779-cu
ildə Hüseyn xanın ölü mündən sonra hakimiyyət Əbdülqədirə, 1781-ci ildə
Məhəmmədhəsən xana, 1795-ci ilin dekabrında isə Səlim xana keçdi.
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Azərbaycanın digər xanlıqlarında olduğu kimi, ġəki xanlığında da kənd
təsərrüfatının aparıcı sahəsi əkinçilik və maldarlıq idi. Ġqtisadiyyatda ipəkçilik mühüm
yer tuturdu. Demək olar ki, hər bir həyətdə tut ağacları vardı. Kəndlərin əhalisi ipək
salımaqla məĢğul olurdu. ġəki ipəyi Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da məĢhur
olub, Rusiya, Ġtaliya, Türkiyə və Ġrana ixrac edilirdi.
Kənd təsərrüfatı ilə bərabər sənətkarlıq və ticarət də inkiĢaf etmiĢdi.
Sənətkarlığın baĢlıca növləri xanlığın paytaxtı ġəki Ģəhərində cəmləĢmiĢdi. Burada ipək
parçalar, mis qablar, silah, kənd təsərrüfatı alətləri, məiĢət əĢyaları və s. hazırlanırdı.
Müxtəlif sex təĢkilatlarında - əsnaflarda dəmirçilər, misgərlər, to xucular, dulusçular,
boyaqçılar, dabbağlar, bənnalar, dülgərlər, pinəçilər, sabunbiĢirənlər, dərzilər,
zərgərlər, silahsazlar və b. birləĢirdi. Sənətkarlıq istehsalı bəzi kəndlərdə də inkiĢaf
etmiĢdi. Bütün sənətkarlıq məhsullarına vergilər qoyulurdu. ġəhər sənətkarlığ ının
səciyyəvi cəhətlərindən biri məhsulun istehsalçının özü tərəfındən satılması idi.
ġəki xanlığı qonĢu Azərbaycan xanlıqları, Gürcüstan, Dağıstan, Ġran və digər
dövlətlərlə geniĢ ticarət aparırd ı. Bu dövrdə Rusiya ilə ticarət durmadan artırdı. ġəki
xanlığı Rusiya ilə iki yolla - Dərbənd vasitəsilə quru yolla və Bakı vasitəsilə Xəzər
dənizi ilə ticarət əlaqələri saxlayırdı.
Ço xsaylı gömrük növləri ticarətin inkiĢafına böyük əngəl törədirdi. Xanlığa
gətirilən və oradan aparılan bütün mallardan gömrük toplanırdı. ġəkili
Məhəmmədhəsən xanın dövründə xanlıqda vergilərin toplanmasını hüquqi cəhətdən
möhkəmləndirən və hakim sinfın mənafelərini təmin edən "Dəsrur ül-amal"
("Qanunlar məcmuəsi") hazırlanmıĢdı. Ġltizam sistemi, pul, ölçü və çəki vahidlərinin
mü xtəlifliyi, gömrük maneələri, həmçinin natural təsərrüfatın hökmranlığı ticarət və
sənətkarlığın ın inkiĢafına mane olur, əmtəə-pul münasibətlərin in artımın ı ləngidirdi.
ġəki xanlığında aĢağıdakı torpaq mülkiyyəti formaları - dövlət torpaqları,
mülklər, məhsul və icma torpaqları mövcud idi. ġəki xanlığının sosial əsasını feodallar
və kəndlilər təĢkil edirdilər. Bundan əlavə, ġəki Ģəhərində tacirlər və sənətkarlar da
yaĢayırdılar.
ġəki Ģəhəri xanlığın mədəni mərkəzi idi. ġəhərdə feodal uĢaqlarının
oxuduqları məktəblər – mədrəsələr fəaliyyət göstərirdi. A zərbaycan ədəbiyyatında
realist istiqamət daha da inkiĢaf edirdi. Yaradıcılığını Ģifahi xalq ədəbiyyatından
götürən Ģairlər - Nəbi Süleyman, Razi poeziyanın görkəmli nümayəndələri
sayılırd ılar. ġəki Ģairləri arasında Ģəkililərin Nadir Ģaha qarĢı qəhrəmanlıq mübarizəsini
tərənnüm edən Nəbi önəmli yer tuturdu.
Tətbiqi ineəsənət və memarlıq yüksək səviyyəyə çatmıĢdı. Ağac üzərində bədii
oyma, qızıl, gümüĢ və misdən hazırlanmıĢ məmulat, tikmələr sənətkarların
yaradıcılığ mda mühüm yer tuturdu. XVIII əsrdə Azərbaycanın qiymətli memarlıq
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abidələrindən biri əsrin sonunda Ģirazlı memar Hacı Zeynalabdin tərəfındən tikilmiĢ
ġəki xanlarının sarayı idi. Sarayın divarları bu günə qədər öz təravətini saxlayan
rəsmlərlə bəzədilmiĢdir. Azərbaycanın XVIII əsr və XIX əsrin əvvəllərinə aid olan
digər gözəl memarlıq abidələri - ġəkixanovların evi, Cümə məscidi və s. əsasında xalq
istedadlarının yaradıcılığına dair fikir yürüt mək mü mkündür.
Qarabağ x a n l ı ğ ı n ı n əsasını CavanĢirlər tayfasından olan Pənahəli xan
(1748-1763) qoymuĢdur. Xanlıq Ġran hökmranlığı ilə mübarizədə yaranmıĢ və
möhkəmlən miĢdir. Pənahəli xan gəneliyində qardaĢı Behbudəli bəylə Nadir Ģahın
yanında qulluq edirdi. Lakin 1738-ci ildə qardaĢı edam edild ikdən sonra Pənahəli xan
doğma Qarabağa qayıtmadı.
Nadir Ģah tərəfındən təqib edilən Pənahəli xan müəyyən müddət Zəngəzur
yaylağında, Qara Murtuza bəyin yanında oldu, sonra isə öz tərəfdarların ı toplayaraq,
inzibati mərkəzlərə - Gəncəyə, Naxçıvana, ġəkiyə və digər yerlərə yürüĢə baĢladı.
Pənahəli xan dine əhalini öz tərəfınə çəkmək üçün ələ keçirdiyi mal-qaranı, atları
onlara bağıĢlayırd ı.
Tezliklə iy irmi minlik heyətdən ibarət CavanĢir-Otuzikilər tayfasının baĢında
duran Pənahəli xan Ġran əsarətinə qarĢı mübarizə aparan üsyançı dəstəyə rəhbərlik
etməyə baĢladı.
Lakin Ġran və ona düĢmən olan yerli feodalların hücumlarından qorunmaq
üçün gəne xana etibarlı sığınacaq - qala lazım idi. 1748-ci ildə Pənahəli xanın Kəbirli
mahalında ilk iqamətgahı - Bayat qalası yarandı. Qısa müddət ərzində burada qala
divarları, bazar, hamam tikild i. Təbriz və Ərdəbildən sənətkarlar dəvət edildilər.
Bayat qalasının tikilməsi və Qarabağ xanlığının qüdrətinin artması tezliklə ġəki, ġirvan
və Qarabağın bəzi feodal məliklərini narahat etdi. Onlar Pənahəli xana qarĢı birgə
çıxıĢ etmək haqqında razılığa gəl-dilər. Məliklər ġəki xanı Hacı Çələbiyə məlu mat
verərək bildirdilər ki, "...Pənahəli xan burada taxta çıxmıĢ, qala və səngər
tikdirmiĢdir. Əgər dəfındə bir qədər təxir edilsə, sonra onun qarĢısında durmaq
mü mkün olmayacaqdır".
Pənahəli xan, hər Ģeydən əvvəl, məliklərlə haqq-hesabı çürütmək qərarına
gəldi. Nadir Ģahın yürüĢlərinin fəal iĢtirakçısı olan və onun ordusunu ərzaqla təmin
edən beĢ Qarabağ məlikinin müəyyən imtiyazları vardı. Nadir Ģah dövlətinin
süqutundan sonra onlar bu imtiyazlardan məhrum edildilər. Öz keçmiĢ imtiyazlarından
əl çəkmək istəməyən məlikləri itaətdə saxlamaq məqsədilə Pənahəli xan onlar
arasında nifaq törətdi. Vərəndə məliki ġahnəzər hakimiyyət üstündə öz əmisi Məlik
Hüsünü öldürdü. Bu, ġahnəzərə qarĢı Gülüstan, Eərabərd və Dizaq məliklərinin
ittifaq bağlamasına gətirib çıxardı. ġahnəzər öz q ızım Pənahəli xanın oğlu
Ġbrahimxəlil xana verərək digər məliklərdən ayrıldı, hətta onlara qarĢı çıxdı. Həmin
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vaxtdan digər məliklər Pənahəli xanın hakimiyyətini qəbul etməyə və onun vassalı
olmağa razı oldular. Qarabağ məlikləri ilə mərkəzi xan hakimiyyəti arasında
mübarizə dini əsasda deyil, torpaq və hakimiyyət uğrunda gedirdi.
ġəkili Hacı Çələbi Pənahəli xana qarĢ ı daha qətiyyətlə hərəkət etmək
qərarına gəldi. O öz müttəfıqləri ilə Bayat qalasını mühasirəyə aldı və bir ay ərzində
onu ələ keçirməyə cəhd göstərdi. Lakin Pənahəli xanın qohumları və "kiçikdən
tutmuĢ böyüyə qədər çoxsaylı təbəələri onun köməyinə gəldilər". Böyük itki verərək
məğlub olan Hacı Çələbi Kürün o tayına çəkildi və məyusluqla dedi: "Pənah xan bu
vaxtacan bir sikkəsiz gümüĢ id i, biz gəldik, ona sikkə vurduq və qayıtdıq". Lakin
Bayat qalası müdafıə imkanları baxımından zəif idi. Pənahəli xan öz iqamətgahını
ġahbulaq yaylağından köçürdü. Bura da iqlim və hərbi-strateji cəhətdən əlveriĢli
olmadı, yeni yer axtarmaq lazım gəldi.
Nadir Ģahın varisləri arasındakı çəkiĢmələrdən istifadə edən Pənahəli xan öz
hakimiyyət və nüfuzunu xeyli əraziyə, daha doğrusu, Ərdəbilə qədər yaya bildi. Bu
dövrdə Gəncənin də iĢlərinə müdaxilə edən Pənahəli xan burada hakimiyyətə öz
adamını - Ziyadoğlu nəslinin nümayəndələrindən birini gətirdi. Pənahəli xan öz
mü lklərin i cənub-Ģərqə və cənub-qərbə tərəf geniĢləndirdi. Tatev, Sisian, Qafan,
Meğri mahallarını özünə tabe etdi.
Qeyd olunmalıdır ki, o dövrdə mülklərin sərhədləri sabit deyildi. Bir çox kiçik
hakimlər itaət etdiklərini b ildirsələr də, tez-tez daha güclü hökmdarların himayəsinə
keçirdilər. Lakin Pənahəli xan Qarabağda öz hakimiyyətini möhkəmləndirə bildi və
güclü xanlıq yaratdı ki, bu xanlıq da ġimali Azərbaycan xanlıqlarının Ġran
hücumlarından müdafiəsində mühüm rol oynadı. Pənahəli xan öz mülk lərini daha da
geniĢləndirmək, gücünü artırmaqla özünün müstəqilliyini tə min et məyə cəhd göstərdi.
Qarabağ xan lığı Pənahəli xan ın varisi Ġbrahim xanın (1763-1806) dövründə
daha da gücləndi. Qarabağ xanlığında əhalinin əsas məĢğuliyyəti əkinçilik və maldarlıq
idi. Pənahəli xan və Ġbrahim xanın dövründə Mil düzünün keçmiĢ əsrlərdə dağıdılmıĢ
suvarma kanallarını bərpa etmək üçün cəhd göstərilmiĢdi. Gavurarx, Luvararx, Sanarx,
Xanarxı və s. qaydaya salınmıĢdı ki, xanlar onların istismarından xeyli gəlir əldə
edirdilər.
Qarabağda kənd təsərrüfatının bağçılıq, bostançılıq, arıçılıq kimi mühüm
sahələri ilə yanaĢı, sənətkarlıq və ticarət də inkiĢaf edirdi. Qarabağın kəndli
sənətkarları əsasən xalça toxumaq və gön-dəri məmulatı hazırlamaqla məĢğul
olurdular. Burada toxuculuq, ipəkçilik, dulusçuluq, dəmirçilik, ağac emalı, çilingərlik də
inkiĢaf etmiĢdi.
ġuĢa Azərbaycanın ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilmiĢdi. Burada
Qarabağın hüdudlarından da kənarda işlədilən pənahabadi adlı mis pul kəsirdilər.
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Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin ümumi durğunluğu Ģəraitində yaĢayan
digər xanlıqlarda olduğu kimi, Qarabağ xanlığında da kəndlilərin vəziyyəti ağır idi.
Sarayın, ordunun ehtiyacları üçün sərf olunan külli miqdarda vəsait rəiyyətdən
toplanırdı. Qarabağ xanlığında vergi və mükəlləfiyyətlərin 17 əsas növü var idi:
malcəhət (yaxud bəhrə), mirzəyana. otaqxərci, at arpası, dişkirəsi, çobanbəyi,
qırxxana, kələntərlikxərci, fərraşpulu, şərbətçipulu və s. Vergi və mükəlləfıyyətlərin
toplanması soyğunçu xarakter daĢıyırdı. Xanlıqda vergilərin toplanmasının vahid
qaydası yox idi. Bu isə, Ģübhəsiz ki, vergi yığanların özbaĢınalığı üçün geniĢ
imkanlar açırd ı. Vergi toplayan zaman onlar güc və təzyiqdən istifadə edirdilər.
Xan, bəy, sultan vı naiblər, habelə hakim sinfın digər nü mayəndələri xalq
kütlələrinin istisman hesabına külli miqdarda sərvət toplayırdılar.
Quba x a n l ı ğ ı n ı n banisi Hüseynəli xan (1726-1758) hələ 1726-cı ildə
rus hakimiyyət orqanlan tərəfındən bu vəzifəyə təq dim olunmuĢ, rus çarı onu Quba
xanı təyin etmiĢdi. Hüseynəli xan sonralar Gülhan, Altıpara, Doqquzpara icmalarını öz
mülklərinə birləĢdirdi. Bu yerlərdə olmuĢ rus səyyahı akademik S.Qmelin göstərirdi ki,
Gülhan, Altıpara, ġabran və digər qonĢu torpaqlar Quba xanlığının mülkləri idi.
Hüseynəli xan xarici siyasətdə Rusiyaya meyil edirdi. Nadir Ģahın dövründə zahirən
ona itaətini bildirən Hüseynəli xan Quba və ətraf rayonları idarə edirdi. ƏfĢarlar
dövlətinin süqutundan sonra Hüseynəli xan müstəqil hakim oldu. Onun dövründə
Salyan və Rudbar Quba xanlığ ına tabe edildi.
Hüseynəli xan Qubada möhtəĢəm bir saray tikdirmiĢdi. Quba Ģəhərinin özü
isə kiçik Ģəhər olub, cinahlarda qülləli qala divarları ilə əhatə edilmiĢdi.
Quba xanlığı əlveriĢli coğrafi mövqeyə malik idi. Münbit torpaqlar, mülayim
iqlim əkinçiliyin, bağçılığın və maldarlığın inkiĢafına Ģərait yaradırdı. XVIII əsrdə
Azərbaycanda olmuĢ səyyahlar (Korneli de Bruyin, MarĢal fon BiberĢteyn və b.)
Qubanın gözəl mənzərəsi və təbiəti haqqında maraqlı fıkirlər söyləmiĢlər.
Quba xanlığında əhalinin böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məĢğul
olurdu. Dağ kəndlərində arpa, buğda, kətan əkilirdi. Quba Dərbənd və Bakını taxılla
təmin et məklə bərabər, Qızlyara və HəĢtərxana da taxıl göndərird i.
Quba xanlığında sənətkarlıq istehsalında qadın əməyi geniĢ tətbiq edilirdi:
qadınlar pambıq və yun əyirir, xalça to xuyurdular. Burada ticarət və sənətkarlığın
inkiĢafına Rusiya ilə sıx əlaqələr də təsir göstərirdi. Xanlığın ərazisindən keçən karvan
yolları Rusiyanı ġamaxı, Təbriz və Ġsfahanla birləĢdirirdi. Dənizin, habelə Bakı və
Dərbənd limanların ın yaxınlığı beynəlxalq t icarətin imkan larını xeyli artırırdı.
Quba xanlığın ın yüksəliĢi Fətəli xanın hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlıdır.
Onun hakimiyyəti dövründə Quba xanlığı ərazisinə Muğan, Gilan, Ərdəbil və digər
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yerlərdən buranı özünə daimi yaĢayıĢ yeri seçən kəndlilər, sənətkarlar, hətta bəzi
feodallar da köçürdülər.
Faktlar Quba xanlığına böyük əhali axını olduğunu sübut edir. Əhalinin sıxlığı
Quba xanlığının iqtisadi, siyasi cəhətdən güclənməsinə xəzinənin gəlirinin və ordunun
sayının artmasına müsbət təsir göstərirdi ki, bu da xanlığın nüfuz dairəsinin
geniĢlənməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Fətəli xan dövründə Qubada müxtəlif hərbi obyektlər tikilmiĢ mülki tikililər
bərpa edilmiĢdir. Rus məmuru yazırdı ki, "Quba Qudyalçay, yaxud Dəliçayın sağ
sahilində yerləĢir. Fətəli xan tərəfındən üç tərəfdən çiy kərpiedən hörülmüĢ xəndəklə
möhkəmləndirilmiĢdir, dördüncü tərəfdən çayın sıldırım sahili ilə müdafiə olunur".
XVIII əsrin 60-cı illərində Quba xanlığ ı iqtisadi, hərbi-siyasi baxımdan Azərbaycanın
bir çox xanlıqlarından üstün idi və ölkənin siyasi həyatında mühüm rol oynamağa
baĢlamıĢdı.
Lənkəran ( Talış) xanlığı. Müstəqilliyi yerli iri feodallardan biri olan Seyid
Abbas bəy tərəfindən elan edilmiĢ bu xanlığın siyasi və iqtisadi mərkəzi qala divarları
ilə əhatələnmiĢ Lənkəran Ģəhəri idi. Seyid Abbas xanın ölümündən sonra tarixdə talıĢlı
Qara xan kimi tanınan Cəmaləddin Mirzə bəy (1747-1786) taxta çıxd ı. Onun dövründə
xanlığın siyasi sabitliyinə və iqtisadi inkiĢafına yönəldilmiĢ xətt aydın hiss olunurdu.
Qara xanın dayağı hakim sinfin əksəriyyətini təĢkil edən xırda feodallar idi. Onların
köməyi ilə Lənkəran xanı yerli iri feodalların mərkəzdənqaçma meyillərinə qarĢı
mübarizə apara b ilmiĢdi.
Xanlığın iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, ilk növbədə, əkinçilik və
maldarlıq təĢkil edirdi. Sənətkarlığın əsas sahələri Lənkəranda cəmləĢ miĢdi. Bir sıra
kəndlərdə sənətkarlıq istehsalı xeyli inkiĢaf etmiĢdi. Burada orta əsrlərdə Azərbaycan
üçün səciyyəvi olan kənd təsərrüfatı alətləri, gil və mis qablar hazırlanırd ı.
Təbii ehtiyatlar hesabına kənd təsərrüfatı və sənətkarlığın inkiĢafı, xanlığ ın
Xəzər dənizi sahillərində əlveriĢli eoğrafı mövqeyi burada ticarətin in kiĢafına Ģərait
yaradırdı. Xanlığın Qafqazın, Yaxın ġərqin bir sıra ö lkələri və Rusiya ilə s abit ticarət
əlaqələri vardı. BaĢlıca t icarət mərkəzi Lənkəran idi. Lənkəranla HəĢtərxan arasında
ticarət, demək olar ki, ilbəyu davam edirdi. Xarici ticarət Rusiya, Ġran və qismən
Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrin yaran masında müəyyən rol oynayırdı.
Qara xanın varisi M ir Mustafa xanın dövründə (1786-1814) xarici siyasətdə
böyük çətinliklərə baxmayaraq, TalıĢ xanlığı xeyli möhkəmlən miĢdi.
Bakı xanlığı. 1747-ci ildə Nadir Ģah ƏfĢarın ölümündən sonra yerli
feodallardan Mirzə Məhəmməd ağa Ģahın Bakıdakı əlaltısı Səlimi qovdu və özünü
müstəqil xan elan etdi (1747-1786). Digər xanlıqlarla müqayisədə Bakı xanlığı hərbisiyasi cəhətdən fərqlənmirdi. Onun ərazisi kiçik olub, eni 60, uzunu isə 80 verst idi.

375

Bütün AbĢeron yarımadası ilə birlikdə Bakı Ģəhəri və 39 kənd də onun tərkibinə daxil
idi. Bakı xanlığı ġərq feodal dövlətlərinin xüsusiyyətlərini özündə cəmləĢdirən dövlət
qurumu idi. Onun baĢında inzibati, maliyyə, hərbi və məhkəmə hakimiyyətini öz
əlində cəmləĢdirən xan dayanırdı. Hakimiyyətdə olduğu 20 il ərzində Mirzə
Məhəmməd xan dağıdılmıĢ təsərrüfatın bərpası, qalanın möhkəmləndirilməsi, daxili və
xarici siyasətlə məĢğul olmuĢdu. Neft və duz hasilatı, zəfəran becərilməsi təsərrüfatın
aparıcı sahələri idi.
Bakı xan lığ ında inkiĢaf et miĢ sənət növləri - xüsusilə xalçaçılıq, həmçinin
zərgərlik, dulusçuluq, dəmirçilik və s. geniĢ yayılmıĢdı. Azərbaycanın digər
Ģəhərlərində olduğu kimi, Bakıda da sənətkarlar istehsal əlamətinə görə sex
təĢkilatlarında - əsnaflarda cəmləĢmiĢdilər.
Həm daxili, həm də xarici ticarət, o cü mlədən yerli məhsulların (neft, duz,
zəfəran və s.) ixracı Bakı xanlığının baĢlıca gəlir mənbələrindən idi. Bakı xanlığı,
demək olar ki, Azərbaycanın bütün xanlıqları, həmçinin Qərbi Avropa və ġərq
ölkələri ilə geniĢ ticarət aparırdı. Xanlığın iqtisadi əlaqələrində Rusiya ilə ticarət
mühüm yer tuturdu. Məsələn, mənbələrdə Azərbaycan-Rusiya ticarət əlaqələrində
Bakının mövqeyi haqqında belə yazılmıĢdır: "Müsəlman Ģəhərləri arasında onun bir
rəqibi də yox idi və indiyədək heç bir Ģəhər Rusiya ilə onun qədər daimi əlaqələrə
malik deyildi". XVIII əsrin ikinci yarısı ərzində Bakı Xəzər dənizi hövzəsində Rusiya
ġərq ticarətinin baĢlıca mərkəzlərindən biri olaraq qalmaqda davam edird i.
Mirzə Məhəmməd xanın varisləri dövründə Bakı xanlığı qubalı Fətəli
xandan vassal asılılığına düĢdü. 60-cı illərdə görkəmli dövlət xadimi, qubalı Fətəli
xanın baĢçılığı altında güclənmiĢ Quba xanlığ ının Bakı xanlığ ı ilə əlaqələri
möhkəmləndi. Fətəli xan 1766-cı ildə öz bacısı Xədicə Bikəni bakılı Məlik
Məhəmməd xana (1768-1784) ərə verdi və bununla Bakı xanlığının Quba xanlığından
asılılığını təmin etdi. Həmin dövrdən hökmlü və möhkəm iradəli Xədicə Bikənin təsiri
ilə Bakı hakimi əslində Fətəli xanın vassalına çevrildi.
Gəncə xanlığı Gəncə bəylərbəyiliyi əsasında yaranmıĢdı. Bu bəylərbəyilik
irsi olaraq kiçik fasilələrlə XVII əsrdən 1804-cü ilə qədər Qacarlar tayfasının Ziyadlı
oymağına məxsus Ziyadoğlular nəsli tərəfındən idarə olunmuĢdur. Xanlığın banisi
Qacarlar tayfasının yerli nəslinin nümayəndəsi ġahverdi xan Ziyadoğlu idi. Gəncə
istər hərbi-siyasi, istərsə də iqtisadi-təsərrüfat baxımından mühü m əhəmiyyət kəsb
edirdi; o, ġərq ticarətinin aparıld ığı mühüm mərkəz idi. Yarandığı vaxtdan bu xanlıq
qonĢu feodal hakimlərin hücum obyektinə çevrilmiĢdi. Bu baxımdan qarabağlı Pənahəli
xan, onun varisi Ġbrahimxəlil xan, həmçinin Kartli-Kaxeti hakimləri Teymuraz və II
Ġrakli xüsusilə fərqlənirdilər. Gəncə xanları düĢmənlə mübarizədə gah bu, gah da digər,
daha güclü düĢmən arasında hiylə iĢlət məli olurdular.
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ġahverdi xanın ölü mündən sonra onun oğlu - II Ġraklinin yardım göstərdiyi
Məhəmmədhəsən xan (1760-1780) hakimiyyətə gəldi. Lakin iyirmiillik
hökmranlıqdan sonra o, doğma qardaĢı Məhəmməd xanın (1780) təĢkil etdiyi suiqəsdin qurbanı oldu. Məhəmməd xan isə öz növbəsində II Ġrakli ilə birgə Gəncəni
ələ keçirən Pənahəli xan tərəfindən kor edildi. Bundan sonra Gəncə xanlığı eyni
vaxtda qaliblərin təyin etdikləri iki nümayəndə tərəfindən idarə olundu. Qarabağ
xanlığının nümayəndəsi Qulu bəy, Kartli-Kaxetinin nümayəndəsi isə Ledivan bəy
Keyxosrov AndroniaĢvili id i. Belə vəziyyət 1785-ci ilə qədər davam etdi. 1785-ci
ildə Gəncədə hakimiyyəti Rəhim bəy (1785-1786) ələ aldı. Lakin Qarabağ və KartliKaxeti hakimləri yenidən Gəncə xanlığının iĢlərinə müdaxilə et məyə baĢladılar.
Nəticədə hər il II Ġrakliyə 11500 manat xərac verməyi öhdəsinə götürən Ziyadoğlu
nəslinin nümayəndəsi Cavad xan (1786-1804) hakimiyyətə gəldi. O, 1795-ci ildə bu
xəracı verməkdən imt ina etdi.
Dərbənd xanlığının banisi Məhəmmədhüseyn xan özünün amansız daxili
siyasəti ilə yaln ız zehmətkeĢ kütlələrin deyil, həm də feodal təbəqənin bir çox
nümayəndələrinin nifrətini qazanmıĢdı.
1759-cu ildə dərbəndlilərin xahiĢi ilə qubalı Fətəli xan Dərbəndə hərbi
yürüĢ etdi. Dərbəndlilərin ö zlərinin kö məyi ilə Ģəhər Fətəli xanın əlinə keçdi. Bu
hadisədən sonra, demək olar ki, Azərbaycanın Ģimal xanlıqlarının Rusiyaya
birləĢdirilməsinədək Dərbənd və Quba xanlıqları vahid bir dövlət oldular.
Şamaxı xanlığı yerli feodalların və Ģəhər əyanlarının xarici və ölkə
daxilindəki düĢmənlərə qarĢı apardıqları inadlı mübarizənin gediĢində yarandı. Bir
neçə əsr ərzində ġirvanĢahlar dövlətinin paytaxtı, sonralar isə ġirvan
bəylərbəyiliyinin mərkəzi olmuĢ ġamaxı Ģəhəri, demək olar ki, XVIII əsrin
sonlarınadək həm iqtisadi, həm də ticarət baxımından özünün üstünlüyünü saxlamıĢdı.
Bütün ġirvan əyalətinin ən əsas Ģəhəri olan ġamaxı, hətta Nadir Ģah tərəfindən
dağıdıldıqdan sonra belə, Azərbaycanın ən mühüm iqti-sadi mərkəzlərindən biri olaraq
qalmaqda davam edirdi. Nadir Ģah dövlətinin süqutundan sonra ġama xın m siyasi
həyatında köklü dəyiĢikliklər baĢ verdi. Nisbətən kiçik ərazidə iki xanlıq yarandı:
mərkəzi Ağsu olmaqla, Yeni ġamaxı və mərkəzi ġamaxı olmaqla, Köhnə ġamaxı.
1748-ci ildə Hacı Məhəmmədəli xan baĢda olmaqla, bir qrup feodal Yeni
ġamaxıda hakimiyyəti ələ keçirib, Köhnə ġamaxını hədələməyə baĢladı. Səfəvi Nəbi
Zamavin in oğlu olan Hacı Məhəmmədəli xan Nadir Ģahm vergiyığanı idi və eyni
zamanda Ģah ordusunu ərzaqla təmin edirdi. Yerli əhali Nadir Ģahın bu əlaltısına nifrət
bəsləyirdi. Ġrana meyilli olan Hacı Məhəmmədəli xan yerli əhali üzərinə ço xlu, həm
də nəzərdə tutulmayan vergilər qoyurdu. Köhnə ġamaxıda Xançobanı tayfasının
Sərkarlar nəslindən olan Məhəmməd Səid xan möhkəmləndi. Məhəmməd Səid xanın
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atası Əsgər bəy və babası Allahverdi bəy böyük mülk sahibi idi. Allahverdi bəyin
mülkləri Arazdan Altıağaca qədər uzanırdı. O, öldükdən sonra varislərinə böyük
mü lklər qalmıĢdı.
ġamaxıda mövcud olan ikihakimiyyətlilik uzun müddət davam edə bilməzdi.
1763-cü ildə silahlı nökərlərə və tabeliyində olan elatlara arxalanan Məhəmməd Səid
xan Yeni ġamaxını ələ keçirib Hacı Məhəmmədəli xanı əsir aldı. Yeni ġamaxı Köhnə
ġamaxıya birləĢdirildi və onlar üzərində Məhəmməd Səid xanın hakimiyyəti bərqərar
olundu. Beləliklə, hər iki xanlıq birləĢdirildi və Köhnə ġamaxı yeni xanlığın mərkəzi
oldu. Bu qanlı mübarizədə Məhəmməd Səid xana onun doğma qardaĢı Ağası xan böyük
yardım göstərdi.
ġamaxı xanlığı mühüm iqtisadi rayonları əhatə etməklə, xeyli maddi ehtiyata
malik idi və strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. Yeni və Köhnə Ģamaxılıların vahid bir
xanlıqda birləĢməsi nəticəsində ġamaxın ın hərbi-siyasi gücü xey li artdı.
Lakin hadisələrin sonrakı gediĢi göstərdi ki, ġamaxı qonĢu feo dalların hücumu
üçün açıqdır və xanlıq bu hücumlar qarĢısında dayanmaq iqtidarında deyildir. Tez-tez baĢ
verən basqınlar, Ģübhəsiz ki, onun iqtisadi inkiĢafına ziyan vurdu. Bu, 1768-ci ildə
ġamaxı xanlığının qubalı Fətəli xan tərəfindən iĢğalının səbəblərindən biri o ldu.
Naxçıvan x a n l ı ğ ı n ı n əsasını Kəngərli boyunun baĢçısı Heydərqulu xan
qoymuĢdur. Xanlığı gücləndirmək və təcavüzlərdən qorumaq məqsədilə Heydərqulu xan
(1747-1763/64) hakimiyyətinin ilk dövründə daha güclü olan Qarabağ xanlığına
arxalanırdı. Heydərqulu xanın ölümündən sonra 1787-ci ilə qədər hakimiyyət uğrunda
mübarizə nəticəsində Naxçıvan xanlığı zəifləyir, Xoy, Qarabağ, Ġrəvan xanlıqları,
Kartli-Kaxeti çarlığı və Ġran arasında ardı-arası kəsilməyən mübarizənin obyektinə
çevrilir.
İrəvan xanlığı Çuxursəd bəylərbəyiliyi əsasında təĢəkkül tapmıĢdı. Nadir Ģah
qətlə yetirildikdə Ġrəvan bəylərbəyi Pir Mah mud xan hakimiyyəti əldən verməməyə
cəhd göstərmiĢdisə də, Ġrəvanda Ġran ağalığına qarĢı üsyana baĢçılıq edən yerli feodal
Mir Mehdi xan özünü xan elan edərək, müstəqil Ġrəvan xanlığının əsasını qoydu.
Lakin Ġrəvan xanlığı keçmiĢ bəylərbəyiliy in bütün ərazisini əhatə edə
bilmədi. Onun bir hissəsi Naxçıvan və digər xanlıqların tərkibinə daxil edildi. Ġrəvan
xanlığı Azərbaycanın qərbində Göyçə gölü ətrafında yerləĢmiĢ və 15 mahaldan ibarət
idi: Qırxbulaq, Zəngibasar, Qarnibasar, Vedibasar, ġərur, Suran, Dərək, Saatlı, Tala,
Seyidli-A xaelı, Sərdarabad, Gərpi, Abaran, Dərəçiçək və Göyçə. Xanlığın mərkəzi
Ġrəvan Ģəhəri id i.
1751-ci ildə bu xanlığı Urmiya xanı Fətəli xanın sərkərdəsi Azad xan zəbt etdi.
1755-ci ildə Mir Mehdi xanın qardaĢı Həsənəli xan Ġrəvan xanlığını öz hakimiyyəti
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altına almağa müvəffəq oldu. Daha sonra isə xanlıq taxtına Həsənəli xanın qardaĢı
Hüseynəli xan keçdi.
Xanlıq əhalisin in böyük əksəriyyətini A zərbaycanlılar təĢkil edirdi. Ġrəvan
Ģəhəri əhalisinin yalnız dörddə biri ermən ilər idi. Xanlığın ərazisində erməni dini
mərkəzi "Üçmüəzzin" ("Eçmiədzin"), "Üçkilsə" yerləĢirdi, kilsənin baĢçısı katolikos
Ġrəvan xanı tərəfindən təyin olunurdu. Ġrəvana yiyələnməyə çalıĢan qonĢu KartliKaxeti çarları erməni katolikosunun köməyindən istifadə etmək məqsədilə onunla
gizli əlaqə saxlayırd ılar.
1765 və 1769-cu illərdə gürcü çarlarının Ġrəvana hücumları nəticəsində xan
onlara müəyyən qədər bac verməyə məcbur olmuĢdu. Lakin Mərkəzi Ġranda
hakimiyyəti ələ almıĢ Kərim xan Zəndin tələbi ilə Hüseynəli xan Kartli çarı II Ġrakliyə
bac verməkdən imtina etdi.
1779-cu ildə Kərim xan Zəndin vəfatından sonra II Ġrakli Ġrəvan xanlığına 20
minlik qoĢunla hücum etsə də, güclü müqavimətə rast gəlmiĢ və geri çəkilmiĢdir.
Ġrəvan xanlığının Osmanlı imperiyası ilə həmsərhəd olması bu dövrdə
müstəsna əhəmiyyət kəsb edirdi. Osmanlılar Ġrəvanı gürcü təcavüzündən, ermənilərin
himayədarı Rusiyanın ekspansiyasından müdafıə ed irdilə r.
80-ci illərdə Ġrəvan xanlığ ında hakimiyyət uğrunda baĢ verən çəkiĢmələr
nəticəsində xanlıq xeyli zəiflədi və bir müddət Xoy xanlığından asılı vəziyyətə
düĢdü.
Rusiyanın Cənubi Qafqazda nüfuzunun art masından narahat olan Osmanlı
sultanı yeni Ġrəvan hakimi Qulaməli xanı Gürcüstan əleyhinə qaldırmağa çalıĢdı, lakin
Qulaməli xan öldürüldü və yerinə Əliməhəmməd xan keçdi.
II Ġrakli knyaz Baqrationun baĢçılığı ilə Ġrəvan xanının köməyinə min
əsgərlik qoĢun göndərdi. 80-ci illərin sonlarında Ġrəvan xanlığ ı Kart li-Kaxeti
çarlığının asılılığından çıxd ı. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Ģah Qacarın yürüĢü
zamanı Ġrəvan qalası 35 günlük mühasirədən sonra təslim o ldu. Ġran Ģahı Ġrəvan
hakimi Məhəmməd xanı həbs edərək yerinə Əliqulu xanı qoydu. 1797-ci ildə Ağa
Məhəmməd Ģahm ölümündən sonra əhali Əliqulu xanı Ġrəvandan qovdu. Ġran
hökmdarı Fətəli Ģah Məhəmməd xanı həbsdən buraxaraq yenidən xan təyin etdi.
Məhəmməd xan müstəqil siyasət yürüdərək Ġrandan asılı o lmamağa çalıĢırdı.
Qaradağ xanlığı Azərbaycanın cənubunda yerləĢən zəif xanlıqlardan biri id i.
Onun əsasını qoyan köçəri tayfalardan birin in rnüdrik baĢçısı olan Kazım xan (17481752) qonĢu feodal hakimlərə münasibətdə ehtiyatlı siyasət yeridir, ölkənin daxili
iĢlərin i qaydaya salaraq, abadlıq iĢləri ilə məĢğul olur, xanlığın mərkəzi Əhərdə
mü xtə lif ict imai b inalar tikdirirdi. Qaradağ xan lığ ı 1782-ci ildə Xoy və Qarabağ
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xanlıqlarının birləĢ miĢ qüvvələri tərəfındən iĢğal edildi. Bundan sonra Qaradağ
xanlığı, demək olar ki, öz müstəqilliyin i itirdi.
Təbriz xanlığının banisi Dünbuli tayfasının görkəmli nümayəndəsi
Nəcəfqulu xan (1745-1780) olmuĢdur. O, Təbrizdə urmiyalı Fətəli xan ƏfĢarın fəal
yardımı ilə möhkəmlən miĢdi. Buna görə də Təbriz xanlığı müəyyən vaxt ərzində
Urmiya xan lığ ından asılı vəziyyətdə olmuĢdu. Faktiki olaraq Nəcəfqulu xan Təbriz
xanlığını Urmiya xan ının naibi kimi idarə edird i. Lakin 1763-cü ildə Fətəli xan
ƏfĢar Kərim xan Zənd tərəfindən məğlub edildikdən sonra Təbriz xan lığ ı tam
müstəqillik qazandı. Nəcəfqulu xanın gördüyü ilk tədbirlərdən biri ö z hakimiyyətini
möhkəmləndirmək üçün Təbrizin ətrafına qala divarları çəkdirmək oldu.
Marağa xanlığının əsasını Əliqulu xan Müqəddəm (1747-1750)
qoymuĢdur. Elə bir əhəmiyyət kəsb etməyən bu xanlıq Ağa Məhəmməd Qa car
hakimiyyətə gələnə qədər müstəqil id i.
Ərdəbil xanlığının banisi ġahsevən tayfasının baĢçısı Nəzərəli xan (17471783) olmuĢdur. Onun hakimiyyəti dövründə xanlıq in kiĢaf et miĢdi. Nəzərəli xan
nikah dip lo matiyası vasitəsilə qarabağlı Ġbrah im xanla dostluq əlaqələri yarat mıĢdı
və Lənkəran xan lığı ilə də mehriban qonĢuluq münasibətində idi. Ġran ha kimi
Kərim xan Zənd Ərdəbil xanlığın ı ələ keçirmək üçün cidd-cəhd göstərirdi. Onun
məsləhəti ilə Gilan hakimi Hidayət xan Ərdəbildən uzaqlarda olan Nəzərəli xan ın
üzərinə xaincəsinə basqın edib onu əsir görürdü və Ənzəliyə apardı. Lakin Kərim
xanın ölü mündən sonra (1779) ərdəbillilər Gilana hücum edib Nəzərəli xanı
əsirlikdən qurtardılar.
Urmiya x a n l ı ğ ı n ı n baĢçısı ƏfĢarlar tayfasından olan Fətəli xan ƏfĢar
(1747-1763) idi. Öz sərhədlərini geniĢləndirmək məqsədi güdən Fətəli xan
müəyyən vaxt ərzində Cənubi Azərbaycanda xeyli ərazi tuta bilmiĢdi. Lakin 1763cü ildə onun özü Kərim xan Zənd tərəfındən məğlub edildi. Bundan sonra Urmiya
xanlığı ö zünün əvvəlki əhəmiyyətini it ird i.
Xoy xanlığının ilk hakimi ġahbaz xan (1747-1763) olmuĢdur. O, Nadir Ģah
dövründə Xoy vilayətinin hakimi olmuĢ Murtuzqulu xanın oğlu idi. ġah
Ģübhələndiyinə görə, Murtuzqulu xan ı qətlə yetirmiĢ, vilayətə onun oğlu ġahbaz
xanı hakim təyin et miĢdi. Nadir Ģahın ölü mündən sonra o özünü Xoy xanlığın ın
müstəqil hakimi elan et miĢdi. Mülay im siyasət yeridən ġahbaz xan Fətəli xan
ƏfĢarla dostluq münasibətləri saxlayırd ı.
Maku x a n l ı ğ ı n ı n banisi Bayat tayfasının baĢçısı, Nadir Ģahın
sərkərdələrindən biri Əh məd Su ltan (1747-1778) id i. ġah ın ölü mündən sonra
vətənə qayıdan Əhməd Sultan Makunu müstəqil xanlıq, ö zünü isə xa nlığın hakimi
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elan etmiĢdi. Xanlığın paytaxtı iki tərəfdən dağlarla əhatə olunmuĢ Maku Ģ əhəri idi.
Maku xanlığ ı öz ətrafında 30 kəndi b irləĢdirirdi.
Sərab xanlığının əsası ġəqaqi tayfasının baĢçısı Əli xan (1747-1786)
tərəfındən qoyulmuĢdur. Nadir Ģahm ölü mündən sonra paytaxtdakı qarıĢıqlıqdan
istifadə edən Əli xan özünü həmtayfaları arasında xan elan etdi. O,
Məhəmmədhəsən xan Qacarla mübarizədə öz müstəqilliyini qoruyub saxlasa da,
Kərim xan ın nominal hakimiyyətini qəbul etməyə məcbur olmuĢdu. Lakin onun
ölümündən sonra Sərab xan lığ ı yenidən müstəqilliyə nail o lmuĢ, öz sərhədlərini
geniĢləndirməyə cəhd göstənniĢdi.
Adları çəkilən xanlıq lardan baĢqa, Kür ilə Araz çayların ın qovuĢuğunda
Cavad xanlığı və Kür çayının mənsəbində daha bir kiçik xan lıq - Salyan xanlığı
mövcud idi.
Xanlı qların qarĢılıqlı münas ibətləri və Azərbaycan torpaql arının
birləĢdirilməsi təĢəbbüsü. Xan lıq lar dövrü Azərbaycan tarixində feodal
dağınıqlığ ı və Ģiddətli feodal ara çəkiĢmələri ilə səciyyələnir. Hakim feodallar xanlar bir-biri ilə mübarizə apararaq ərazilərini geniĢləndirməyə, vergi verməyə
qadir olan rəiyyətin sayını artırmağa ean atırdılar. Müəyyən bir həddən sonra bu,
obyektiv surətdə Azərbaycan torpaqlarının birləĢdirilməsi prosesinə çevrilirdi. Bu
baxımdan urmiyalı Fətəli xan ƏfĢarın, Ģəkili Hacı Çələbi xan ın, qarabağlı Pənahəli
xanın təĢəbbüsləri təqdirə layiq olsa da, heç bir müsbət nəticə verməmiĢdir.
Hacı Çələbi ö zünü xan elan etdikdən, 1747-ci ildə Qəbələ və ƏrəĢ
sultanlığını ġəki xanlığına birləĢdirdikdən sonra ġəmsəddin mahalın ı özünə tabe
etmək istədikdə Kartli ça rı Tey muraz və Kaxeti çarı II Ġraklinin simasında güclü
rəqiblərlə toqquĢmalı olmuĢdur. Gü rcü çarları da baĢqa feodal hakimləri kimi
qonĢu xanlıq lar hesabına varlanmağa çalıĢırdılar. Gürcü mənbələrinin birində etiraf
olunur ki, Teymuraz və II Ġraklinin qoĢunları ilə toqquĢma zamanı Hacı Çələbi xanın
döyüĢçüləri düĢməni darmadağın etmiĢlər. Gürcü çarları 4000 nəfər itirmiĢ,
qoĢunlarının bir hissəsi Alazan çayında batmıĢ, bəziləri isə əsir düĢmüĢdülər.
Hacı Çələbi xan xarici düĢmənlərin yürüĢünü dəf etdiyi zaman Azərbaycanın
digər xanlıqları arasında torpaq və rəiyyət üstündə mübarizə davam et məkdə idi.
Məğlub olmuĢ gürcü çarları Azərbaycan xanları arasın da gedən rəqabətdən öz
xeyirlərinə istifadə etməyi qərara aldılar. Onlar ilk növbədə ġimali Azərbaycanda böyük
nüfuza malik olan qarabağlı Pənahəli xanı öz tərəflərinə çəkməyi p lanlaĢdıraraq, Hacı
Çələbi xan ın gündən-günə qüvvətlənməsinin qonĢu xanlıqlar üçün təhlükəli olduğunu
ona bildirdilər və birlikdə ġəki xanlığ ına hücum et məyə çağırdılar.
Torpaqlarını geniĢləndirmək və rəiyyətin sayını çoxalt maq arzusunda olan
Pənahəli xan gürcü çarlarının təklifini qəbul etdi. Tezliklə Hacı Çələbi xandan ehtiyat
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edən qaradağlı Kazım xan, naxçıvanlı Heydərqulu xan, Gəncəli ġahverdi xan və irəvanlı
Hüseynqulu xan da bu ittifaqda birləĢdilər. DanıĢıqlar aparmaq üçün II Ġrakli müttəfıqlərə
Gəncədə görüĢməyi təklif etdi.
Gəncə görüĢünə II Ġrakli və atası Teymuraz heç kəsə bildirmədən böyük bir
ordu ilə gəldilər. Gürcü qoĢunları qəflətən basqın edərək danıĢıqların iĢtirakçısı olan
Azərbaycan xanlarını əsir götürdülər və Tiflis istiqamətində irəlilədilər. Bundan xəbər
tutan Hacı Çələbi xan vaxt itirmədən düĢməni təqib edərək, Qızıl qaya adlanan yerdə
onları məğlubiyyətə uğratdı. Teymurazla II Ġrakli aradan çıxıb Tiflisə tələsdilər. Hacı
Çələbi xan əsirlikdən qurtardığı xanlarla görüĢmədən düĢməni təqibdə davam etdi və
nəticədə Borçalı və Qazax mahallarını ələ keçirdi. Həmin mahallarm idarəsini oğlu
AğakiĢiyə tapĢırıb ġəkiyə döndü. Lakin çox keçmədi ki, Gürcüstandan gələn qoĢunların
təzyiqi altında AğakiĢi ġəkiyə qayıtmalı oldu.
Müəyyən vaxtdan sonra Hacı Çələbi xan Car torpağı uğrunda bir daha II
Ġrakli ilə toqquĢmalı oldu. DöyüĢ yenə də Ģəkililərin qələbəsi ilə nəticələndi. Gürcü
qoĢunları üzərində qələbədən ruhlanan Hacı Çələbi xan öz dövlət sərhədlərini
geniĢləndirməyi qərara aldı. 1755-ci ildə Hacı Çələbi xan qubalı Hüseynəli xanla
toqquĢmalı oldu. Lakin həmin döyüĢdə Ģəkililər məğlubiyyətə uğradılar. Bu
hadisədən sonra Hacı Çələb i xan vəfat etdi. Atasını ġəki xan lığında əvəz edən
AğakiĢi çox keçmədən qayınatası Qazıqumu xlu Məhəmməd xan tərəfindən qətlə
yetirildi. ġəki xanlığının taxtına sahib olan Məhəmməd xan da hakimiyyəti əldə
saxlaya bilməd i. 40 gün xanlıq etdikdən sonra Hacı Çələbi xanın nəvəsi
Məhəmmədhüseyn xan onu taxtdan saldı və ġəki xanlığını 22 il ərzində idarə etdi.
Onun hakimiyyəti dövründə ġəki xanlığında feodal ara çəkiĢmələrinin demək olar ki,
qarĢısı alındı. Nəticədə xanlıqda təsərrüfatın bütün sahələrində, o cümlədən kənd
təsərrüfatı, sənətkarlıq və ticarətdə müəyyən irəliləyiĢ əmələ gəldi. Xanlıqda
müharibələr zamanı sıradan çıxmıĢ suvarma sistemi, ticarət yolları, kəndlər təcridən
bərpa olunmağa baĢladı. Lakin bu tədbirlər çox davam edə bilmədi.
Məhəmmədhüseyn xan feodal ara müharibəsinin qurbanı oldu. Onu əmisi Hacı Çələbi
xanın digər oğlu Əbdülqadir xan qətlə yetirdi. Lakin Əbdülqadir xanın hakimiyyəti də
çox davam etmədi. Tezliklə Əbdülqadir xanı Məhəmmədhəsən xanın oğlu Hüseynağa
xan qətlə yetirib hakimiyyəti ələ alsa da, ġəki xanlığının taxt ında cəmi iki il otura
bildi. Beləliklə, əldən-ələ keçən ġəki xanlığı siyasi cəhətdən zəiflədiyi kimi, iqtisadi
sahədə də sarsıldı.
Azərbaycan torpaqlarını birləĢdirməyə səy göstərən hakim feodallardan biri
də qarabağlı Pənahəli xan idi. 1751-ci ildə Pənahəli xan ona qarĢı olan güclü hücumun
qarĢısını almıĢdı. Ġlk dəfə o, Məhəmmədhəsən xan Qacarın yenieə əsası qoyulmuĢ
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ġuĢa qalasına həmlələrini müvəffəqiyyətlə dəf etmiĢ, ikinci dəfə Qarabağ qoĢunları
Urmiya xanlığının döyüĢçüləri ilə toqquĢmalı olmuĢlar.
Urmiya xanlığının banisi Fətəli xan ƏfĢar da fəaliyyətinin ilk günlərindən
qonĢuluğundakı pərakəndə xanlıqları birləĢdirib vahid dövlət yaratmağa təĢəbbüs
etmiĢdir. Öz arzusunu həyata keçirmək üçün Fətəli xan hərbi qüvvəsini artırmaq
məqsədilə Nadir Ģahın sabiq sərkərdəsi Azad xanla ittifaq bağladı. Azad xanın 15
minlik dəstəsi Fətəli xanın qoĢunları ilə birləĢdi. Fətəli xan ƏfĢar həmçinin Xoy
xanlığının hakimi ġahbaz xanı da öz tərəfınə çəkməyə nail oldu. Tezliklə Xoy
xanlığının qoĢunları da ƏfĢar ordusunun tərkibinə daxil edildi. Bundan sonra Fətəli xan
ƏfĢar Azərbaycanın digər xanlıqlarını ö zünə tabe etmək məqsədilə geniĢ fəaliyyətə
baĢladı və buna Cənubi Azərbaycan çərçivəsində qismən nail oldu. Az müddət
ərzində Urmiya xanlığına Qaradağ, Marağa, Təbriz xanlıq ları, habelə bir sıra xırda
feodal malikanələri tabe edildi.
Belə mühüm qələbələrdən sonra Fətəli xan ƏfĢar həmin uğurların əldə
edilməsində böyük rol oynayan Azad xana rəsmi olaraq xan rütbəsi verməklə onu
birləĢmiĢ qoĢunların baĢ sərkərdəsi təyin etdi. Beləliklə, Urmiya xanlığının bütün
hərbi yürüĢlərində Azad xan önəmli rol oynamağa baĢladı. Fətəli xan ƏfĢar isə
Urmiyada qalaraq həm xanlığın idarəsi ilə məĢğul olur, həm də Azad xanın
ixtiyarında olan qoĢunları ərzaq, silah və əlavə döyüĢçülərlə təmin edird i.
Bir sıra Cənubi Azərbaycan xanlıqlarını öz ətrafında birləĢdirməklə
qüvvətlənən Fətəli xan ƏfĢarı artıq Təkcə Cənubi Azərbaycan xanlıqları təmin etmədi.
O, nəzərini ġimala dikdi. Çox keçmədi ki, Fətəli xan ƏfĢarın qoĢunları Qarabağ
xanlığının hüdudlarına daxil olub ġuĢa qalasını mühasirəyə aldı. Qala ətrafında
səngər qazdırıb movqeyini möhkəmləndirən Fətəli xan ƏfĢar qarabağlı Pənahəli
xandan tabe olmağı tələb etdi. Tezliklə ġuĢanı mühasirəyə alan ƏfĢar qoĢunlarına
məliklər də öz dəstələri ilə qoĢuldular. Müqavimət göstərməyi lüzu msuz hesab edən
Pənahəli xan oğlu Ġbrahim ağanı Fətəli xan ƏfĢara girov verməklə ġuĢa qalasını
mühasirədən azad etdi. Bu hadisədən sonra Urmiya xanlığına Lənkəran xanlığı və
QutqaĢın sultanlığı da tabe oldu.
Həmin vaxt Ġranda bir çox v ilayətləri özünə tabe edən Kərim xan Zənd
Cənubi Azərbaycan xanları üzərində öz hakimiyyətini yaymağa səy göstərdi. Burada
o, Fətəli xanın qoĢunları ilə mübarizədə məğlub olub geri çəkildi. Bu qələbədən
ruhlanan Fətəli xan Kərim xan Zəndi Ġrana qədər təqib etdi. Lakin o, d ərk edə bilmədi
ki, geri çəkilmə klə Kərim xan Zənd eyni zamanda onun üçün bir növ tələ
hazırlamıĢdı. Nət icədə məğlub olub geri çəkilən Fətəli xanın özü təqib edildi. Geri
çəkilərkən Fətəli xan ƏfĢara məlu m oldu ki, Məhəmmədhəsən xan Qacar onun
xanlıqdan uzaqlaĢmasından istifadə edərək Urmiya qalasını mühasirəyə almıĢdır.
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Doğrudur, Fətəli xan ƏfĢar öz vətəninə qayıda bildi. Lakin o, yolda əziyyət çəkmiĢ və
zəndlərdən ağır zərbə almıĢ qoĢunu ilə Qacarla bacara b ilməyəcəyini an layaraq,
Məhəmmədhəsən xana tabe olduğunu bildirdi. Məhəmmədhəsən xan Qacar Fətəli
xan ƏfĢarin qoĢunlarını götürüb Ġran taxt-tacı uğrunda mübarizədə rəqibi saydığı,
ġirazı özünə iqamətgah seçmiĢ Kərim xan Zəndə qarĢı yürüĢ etdi. BirləĢmiĢ qoĢunlar
ġiraz istiqamətində hərəkət edərkən Fətəli xan ƏfĢar gözlənilmədən öz qoĢunları ilə
birlikdə Azərbaycana qayıtdı.
Məhəmmədhəsən xanın qoĢunları ġiraza yaxınlaĢar-yaxınlaĢmaz Zənd
döyüĢçüləri ilə toqquĢmada məğlubiyyətə uğradı. Həmin qələbədən sonra Kərim xan
Zənd Azərbaycana ikinci dəfə basqın etdi və Təbriz ətrafında döyüĢdə məğlub olaraq
geri döndü. Lakin bu məğlubiyyət heç də Kərim xanı ruhdan salmadı. O, Ġranın bir
sıra vilayətlərini birləĢdirərək kü lli miqdarda qoĢun topladı. Bun dan əlavə, Kərim xan
Zənd Fətəli xan ƏfĢarın mü xtəlif yollarla ö zünə tabe etdirdiyi Azərbaycan xanlıqlarını
Urmiya xanlığına qarĢı qaldırmağa çalıĢdı. Kərim xan Zəndin çağırıĢına ilk cavab
verən Pənahəli xan oldu. Qeyd edildiyi kimi, onun oğlu Ġbrahimxəlil ağa Fətəli xan
ƏfĢarın yanında girov saxlanılırdı.
Beləliklə, ətrafına güclü qüvvə toplayan Kərim xan Zənd Qarabağ qoĢunları
ilə b irlikdə 1761-ci ilin baharında üçüncü dəfə Urmiya xanlığına basqın etdi. Səkkiz
ay müqavimət göstərdikdən sonra düĢmən həmləsinə tab gətirməyən və aclığa məruz
qalan Fətəli xan ƏfĢar tabe olduğunu bildirdi.
Urmiya xan lığı Zənd qoĢunlarının zərbəsi altında süqut etdiyi bir dövrdə
Azərbaycanın digər ərazilərində bir sıra xanlıqlar öz mövqelərini möhkəmlətməkdə
davam edirdilər. Bu qəbildən Xoy, Quba və Qarabağ xanlıqlarını xüsusilə qeyd etmək
lazımdır. Xoy xanlığının hakimi Əhməd xan (1763-1786) A zərbaycanın bir çox
xanları və həmçinin Kartli-Kaxeti çarlığ ı ilə diplomatik münasibətdə idi. Eyni
zamanda o, bir müddət Ġrəvan, Naxçıvan və Qaradağ xanlıqlarını da özündən asılı
vəziyyətdə saxladı. Təbriz xanlığının hakimi Nəcəfqulu xan Dünbuli də xoylu Əhməd
xana tabe idi. Lazım gəldikdə o, tərəddüd etmədən öz qoĢunlarını Əh məd xanın
sərəncamına verir, bəzən maddi cəhətdən də ona kömək göstərmək məcburiyyətində
qalırdı. Qarabağ xanlığı Xoy xanlığının yaxın müttəfıqi id i. Hər iki xanlığın birləĢ miĢ
qoĢunları qənimət əldə etmək məqsədilə bir neçə dəfə uğurlu hərbi yürüĢdə olmuĢdu.
Belə yürüĢlərdən birində Qarabağ xanlığı Xoy xanlığına tabe edilmiĢdi. Xanlığın
hakimi girov götürülərək Xoy qalasına aparılmıĢdı.
Nəcəfqulu xanın ölü mündən sonra Təbriz xanlığı taxtına Əhməd xanın
köməyi ilə oğlu Xudadad xan çıxdı. Lakin Xudadad xan öz mövqeyini
möhkəmləndirdikdən sonra Təbriz xanlığından asılılığa son qoydu. Belə bir
vəziyyətlə barıĢ mayan Əh məd xan 1785-ci ildə qarabağlı Ġbrahimxəlil xan ın
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qoĢunları ilə birlikdə Təbriz qalasını mühasirəyə ald ı. Hə r iki müttəfıq əldə edilən
qənimət i yarı bölməyə razılaĢdı. Əh məd xan eyni zamanda Ġbrah imxəlil xana
Naxçıvan xanlığında onun dəstəklədiyi Abbasqulu xanın hakimiyyət baĢına
gətirilməsinə kö mək edəcəyinə söz verdi.
Təbriz Ģəhəri uzun müddət mühasirədə qalmadı. ġəhərlilərin varlı təbəqəsi
xoy lu Əh məd xanın tərəfınə keçərək Ģəhərin düĢmənə təhvil verilməsini tələb etdi.
Xudadad xanı əsir etdikdən və təbrizlilərdən böyük miqdarda xərac aldıqdan sonra
Əh məd xan geriyə döndü. Bu uğurlu hərbi yürüĢdən sonra Əhməd xan Ġbrahimxəlil
xana verdiyi sözün üzərində dayanmadı və əldə etdiyi qəniməti ö zü ilə Xoya
apardı. Əh məd xan həmçinin Naxçıvanda Abbasqulu xanın hakimiyyət baĢına
gəlməsinə nail o ldu. Lakin onu Qarabağ xan lığ ından deyil, ö zündən asılı
vəziyyətdə saxlad ı və xüsusi fərman la naxçıvanlılardan Abbasqulu xana itaət tələ b
etdi.
1786-cı ildə Əh məd xanın yaxın qohumları onu qətlə yetirdilər. Su iqəsdçilərdən Eəfərqulu xan rəqiblərinə üstün gələrək hakimiyyəti ə lə aldı.
Cənubi Azərbaycanda vahid dövlət yaratmaq cəhdi puça çıxdığ ı bir vaxtda
Azərbaycanın Ģimalında yerləĢən Quba xanlığında bu sahə də bir sıra uğurlu
addımlar atılırd ı. Hüseynəli xanın apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində
xanlığın hərbi qüvvəsi xeyli artıb möh kəmləndi. 1757-ci ildə onun oğlu Fətəli xan
Salyana yürüĢ edərək oranı Quba xanlığ ına birləĢdird i. Atasının ölümündən sonra
hakimiyyət baĢına gələn Fətəli xan (1758-1789) xanlığın daha da
möhkəmlən məsinə nail oldu. Fətəli xan Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət
ətrafında birləĢdirməyə səy göstərirdi.
Bir ço x xanlıqların əhalis i u zaqgörən və ağıllı siyasət yeridən Fətəli xanda
özlərin in xilaskarını görür, ondan imdad diləyird ilər. XVIII əsrin rus tarixçisi
Mixail Çu lkov bu barədə belə yazır: "Dərbənddə yaĢayan Məhəmməd Səid xan
təbəələrinə zülm verməklə yanaĢı, onlardan zorla həddən artıq vergi tələb edir,
verməyənlə rin gözlərini çıxartdırırdı. Xanın belə hərəkət i xalq ı h iddətə gətirmiĢ di.
Əhali bu zülmdən qurtarmaq məqsədilə hakimiyyət baĢında olan qubalı Fətəli xana
müraciət et miĢdi ki, Dərbəndi məh z bu il silah gücü ilə alsın".
Dərbənd xanlığını b irləĢdirdikdən sonra Fətəli xanın nüfuzu daha da artdı.
Dərbənd Ģəhəri Quba xan lığ ının ikinci mərkəzinə çevrildi.
Dərbənd xanlığından sonra Fətəli xan diqqətini iqtisadi cəhətdən zəngin
olan Bakı xan lığ ına yönəltdi. Fətəli xan b ilirdi ki, Bakı xan lığ ı hərb i-siyasi
cəhətdən zəifdir və xanlığın hakimi Məlik Məhəmməd xan xalq arasında o qədər də
nüfuza malik deyildir.
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Qeyd edildiy i kimi, Bakı xanlığı nikah diplo mat iyası yolu ilə asılı
vəziyyətə salınımĢdı. Fətəli xan vaxtilə Qaraqaytaq hakimi Əmir Həmzəyə bəyun
olduğu yetkin bacısı Xədicə Bikəni Bakı xan ı Məlik Məhəmmədə ərə verməklə
onunla müqavilə də bağladı. Həmin müqaviləyə əsasən, Məlik Məhəmməd yazılı
surətdə söz verdi ki, həmiĢə Quba xanının xid mətində olacaq, həm onun, həm də
varislərinin tabeliyindən çıxmayaeaq. Tezliklə Xədicə Bikə qardaĢının göstəriĢi ilə
Bakı xan lığ ının idarə o lunmasına müdaxilə etdi və iradəsiz Məlik Məhə mmədi
demək olar ki, tamamilə ö z təsiri alt ına aldı. Məlik Məhəmməd in vəfatından sonra
Bakı xan lığ ının taxt ında onun azyaĢlı oğlu M irzə Məhəmməd xan oturdu. Anası
Xədicə Bikə isə onun qəyyumu olaraq xan lığ ın idarəsin i büsbütün ələ aldı.
Beləliklə də Bakı xanı tamamilə Quba xanlığından asılı vəziyyətə düĢdü.
Dərbənd və Bakı xan lıq larını Quba xan lığ ına birləĢdirdikdən sonra qubalı
Fətəli xan ġimali A zərbaycanın mərkəzində yerləĢən ġamaxı xan lığ ını iĢğal et mək
fıkrinə düĢdü. Fətəli xamn ilkin məqsədi Azərbaycanın Ģimalında yaranacaq
dövlətin mərkəzini qədim ġirvanĢahlar dövlətinin u zu n müddət paytaxtı o lan
ġamaxı Ģəhərinə köçürmək idi. Digər tə rəfdən, ġamaxı xanlığına sahib olduqdan
sonra onun ġəki və Qarabağ xan lıq ları ilə mübarizəs i xey li asanlaĢa bilərdi.
Fətəli xan Dərbənd və Bakı xanlıqlarını qan tökülmədən özünə
birləĢdirdiyi kimi, ġamaxı xanlığın ı da müharibəsiz əld ə et məy i qərara aldı. O, bu
barədə ġamaxı xanlığın ın hakimi Məhəmməd Səid xan və onun qardaĢı Ağası xanla
uzun-uzadı danıĢıq lar apard ıqdan sonra razılıq əldə edildi ki, Quba xanlığı ġamaxı
xanlığını hər hansı bir təcavüzdən qoruyaeaq və bunun müqabilində Məhəmməd
Səid xan hər il Quba xanlığın ın xəzinəsinə müəyyən miqdarda məbləğ verəeəkd ir.
Lakin ço x keçmədi ki, ġəki xanlığına arxalanan ġamaxı xanlığı Quba xan lığ ına
xərac verməkdən imtina etdi.
Bunun nəticəsidir ki, 1765-ci ildən baĢlayaraq Quba xanlığı ilə ġamaxı
xanlığı arasında dörd il müharibə davam etdi. ġəki xanlığının Ģamaxılılara kömək
etdiyini bilən Fətəli xan ġəki xanlığının hakimi Hüseyn xanı öz tərəfınə çəkməyə nail
oldu. Bunun əvəzində Fətəli xan ġamaxı xanlığ ından əldə etdiyi qənimətdən ġəki
xanına verəcəyinə bəyun oldu. ġəki xanlığının Quba xanlığı tərəfınə keçməsi
müharibəni Fətəli xan ın xeyrinə həll etdi. Beləliklə 1768-ci ildə müttəfiq qoĢunları
Köhnə ġamaxıya daxil oldular. Məhəmməd Səid xan xərac verməyə razılaĢdı.
Qaliblər ġamaxı xanlığını öz aralarında bölüĢdürdülər: Yeni ġamaxı və əlavə
olaraq iki mahal Ģəkili Hüseyn xanın ixtiyarına keçdi. O, buranın idarəsini naibi
Manaf bəyə həvalə etdi. Lakin bununla yanaĢı, Yeni ġamaxıda Quba xanlığının
nümayəndəsi də oturmalı idi. Köhnə ġamaxı böyük bir ərazi ilə birlikdə Quba
xanlığına birləĢdirildi. Yeni ərazinin idarəsini Fətəli xan doğma qardaĢı Abdulla bəyə
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tapĢırdı. Lakin tezliklə nalayiq hərəkətlərinə görə Abdulla bəy baĢqası ilə əvəz
olundu.
1768-ci ilin avqustunda Yeni ġamaxıda Fətəli xanın əleyhinə hazırlanmıĢ suiqəsdin üstü açıldı. Naib Manaf bəy öz həmrəylərini ətrafına toplayıb Yeni ġamaxıdan
Quba xanlığının nümayəndəsini çıxarmağa hazırlaĢırd ı. Bu hadisədən istifadə edən
qubalı Fətəli xan ġəki xanlığ ının nümayəndəsi Manaf bəyi Yeni ġamaxıdan qovaraq,
bütünlükdə ġamaxı xanlığını Quba xanlığına birləĢdirdi. Bundan sonra Fətəli xan
Yeni ġamaxın m idarəsin i Məhəmməd Səid xana tapĢırdı. Gö zlərindən məhrum olan
Ağası xan qarabağlı Ġbrahimxəlil xanın sarayında özünə sığınacaq tapdı (1769).
1768-ci ildə ġamaxı xanlığından sonra Kürlə Araz çayının birləĢdiyi sahədə
yerləĢən, çox da böyük olmayan Cavad xanlığı da Quba xanlığına birləĢdirildi.
Xanlığın hakimi Həsən xan könüllü surətdə Fətəli xan ın himayəsini qəbul etdi.
Beləliklə, Fətəli xan pərakəndə Azərbaycan torpaqlarını birləĢdirmək
siyasətini təcridən həyata keçirdi. Lakin onun bu hərəkəti Azərbaycanın və
qonĢuluqda olan Cənubi Dağıstanın xudbin siyasət yürüdən bir sıra hakim
feodallarının xoĢuna gəlmədi. On lar qubalı Fətəli xanın birləĢdirici siyasətinə qarĢı
çıxmağı qərara aldılar. Quba xanlığının əleyhinə çıxmağa hazırlaĢan dəstəyə
Qaraqaytaq hakimi, Fətəli xanın qaynı Əmir Həmzə baĢçılıq edirdi. O öz
hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq üçün ġamaxı ətrafında Avar hakimi Nutsal xanın
qardaĢları Bulueanın və Məhəmməd Mirzənin qətlə yetirilməsindən istifadə etdi.
Tezliklə Quba xanlığ mın əleyhinə çıxıĢ etmək üçün hazırlanan dəstəyə
Qarabağ və ġəki xanlıqlarının hakimləri, habelə ġamaxıdan qaçmıĢ Ağası xan da
qoĢuldu.
Maraqlıdır ki, Qubanın özündə də Fətəli xanın əleyhinə çıxanlar tapıldı.
Onlar əsas etrbarilə Fətəli xanın qardaĢı Abdulla bəyin tərəfdarları idi. Beləliklə,
Quba xanlığı əleyhinə çıxmağa hazırlaĢan dəstə xeyli qüvvətləndi.
1774-cü ilin iyul ayında feodalların birləĢmiĢ qoĢunları Quba istiqamətində
hərəkət edərək Xudat yaxın lığ ındakı GavduĢan çölündə Quba xanlığının qoĢunları ilə
döyüĢə girdilər. DöyüĢ qubalıların məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Yaralanan Fətəli xan
Dərbəndə qayıtmağa macal tapmayıb Salyana çəkildi.
Qələbədən ruhlanan Əmir həmzə birləĢmiĢ qoĢunların baĢında Dərbənd
istiqamətində hərəkət etdi. O, eyni zamanda bacısı Tutu Bikən in müdafıəsinə baĢçılıq
etdiyi Dərbənd qalasına belə bir xəbər çatdırdı ki, Fətəli xan döyüĢdə həlak olub,
onlar xanın cənazəsini də özləri ilə gətirirlər. Lakin Tutu Bikə qardaĢ ının yalanına
inanmad ı və düĢmənə qala divarlarından atəĢ açmağı əmr etdi. Əmir Həmzə
qoĢunlarını qala divarlarından uzaqlaĢdırsa da, Dərbəndi təqribən doqquz ay
mühasirədə saxladı. Bu müddət ərzində Fətəli xan dəniz vasitəsilə Dərbəndə qayıtdı.
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Həmin vaxt Qaraqaytağa general Medemin baĢçılığı ilə rus hərbi qüvvələri
gəlmiĢdi. Onların məqsədi Rusiya Elmlər Akade miyasının həqiqi üzvü S.Qmelinin
ölümünə səbəb olmuĢ Əmir Həmzən i cəza landırmaq idi. Məsələ burasındadır ki,
S.Qmelin H Yekaterina hökumətinin göstəriĢi ilə Cənubi Qafqazı və Cənubi Dağıstanı
öyrənmək üçün 1771-ci ildən etibarən həmin yerləri gəzib material toplayırdı. Bundan
Ģübhələnən Əmir Həmzə S.Qmelini həbs etdirmiĢ və o, həbsxanada aclıqdan ölmüĢdü.
Əmir Həmzənin bu hərəkəti Rusiya dövlətini dərindən qəzəbləndirmiĢdi. Bundan
istifadə edən Fətəli xan kö mək üçün general Medemə müraciət etdi. O, tərəddüd
etmədən və Rusiyanın hakim dairələrindən icazə almadan Fətəli xana kö mək göstərdi.
Beləliklə, düĢmən qoĢunları Dərbəndin mühasirəsindən əl çəkib geriyə dönməyə məcbur
oldular.
General Medemin özbaĢınalığı II Yekaterina höku mətin i qane etmədi və
buna görə o, hətta tənbeh olundu.
Qarabağlı Ġbrahim xan da dağınıq Azərbaycan torpaqlarını birləĢdirmək
təĢəbbüsündə olmuĢdu. Ġbrahimxəlil xan, ilk növbədə, ona zahirən tabe olan, əslində
isə həmiĢə əleyhinə çıxan və sərbəstliyə ean atan Qarabağ məlikləri ilə vuruĢmuĢdur.
Digər tərəfdən, Ġbrahimxəlil xan onu diz çökdürməyə çalıĢan qubalı Fətəli xanla
uzun müddət mübarizə aparmıĢdı. Bakılı Məlik Məhəmməd xan rəqabət aparan xanları
barıĢdırmaq məqsədilə ġuĢaya getmiĢdi. Lakin Ġbrahimxəlil xan Məlik Məhəmmədin
səmimiliyinə inanmayıb onu zindana salmıĢ (1779), Məlik Məhəmməd iki il ġuĢa
qalasında həbsdə qalmıĢdı.
Qubalı Fətəli xanın Qarabağ xanlığına bir neçə dəfə basqın etməsi heç bir
nəticə vermədi. 1780-ci ildə Fətəli xan öz qoĢunları ilə Qarabağ xanlığı ərazisinə daxil
olarkən II Ġrakli Ġbrahim xana kömək üçün Ģahzadələr Georgi və Davidin baĢçılığı
altında qoĢun göndərdi. ġahzadə David Fətəli xanın qoĢunları tərkibində olan
Dağıstandan toplanmıĢ muzdlu döyüĢçüləri yoldan çıxarıb onların Quba xanını tərk
etməsinə nail oldu. Bunun nəticəsi idi ki, toqquĢ ma zamanı Qubadan gələn qoĢunlar
məğlubiyyətə uğradı. 1781-ci ilin əvvəlində Fətəli xan yenidən Qarabağa basqın etdi.
Bu zaman bir çox kənd qarət olundu, xeyli əhali və mal-qara zorla Quba xanlığ ına
aparıld ı.
1783-cü il iyulun 24-də Georgiyevsk Ģəhərində bağlanılan müqaviləyə
əsasən Kartli-Kaxeti çarlığı Rusiyanın himayəsinə qəbul olundu. Rusiya Gürcüstanı
hər cür təcavüzdən qoruyaeağına söz verdi. Tezliklə Rusiyadan Kartli-Kaxeti çarlığına
polkovnik S.BurnaĢovun baĢçılığı altında iki batalyon rus qoĢunu göndərildi.
Georgiyevsk müqaviləsi bağlanıldıqdan sonra Rusiya dövlətinin Qafqazdakı
nümayəndəsi P.S.Potyomkinin imzası ilə qonĢuluqda yerləĢən bütün Azərbaycan
xanlıqlarına hədiyyələr və eyni zamanda hədə-qorxu ilə dolu məktublar göndərildi.
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Məktubda onlar II Ġraklini müdafıə etməyə çağırılırdılar. Bir sıra xanlıqlarda yerli
hakimlər Rusiya dövlətindən ehtiyat edərək, Potyomkinə göndərdikləri cavab
məktubunda Ġrakliyə xeyirxah münasibət bəslədiklərini bildirdilər. Lakin bəzi
xanlıqlardan fərq li o laraq qubalı Fətəli xan nəinki Potyomkinə müsbət cavab
göndərdi, əksinə, o, II Ġrakli ilə rəqabət aparan sabiq Kartli çarı Vaxtanqın nəvəsinə Gürcüstandan qaçmıĢ knyaz Aleksandra öz sarayında sığınacaq verdi. Fətəli xan hətta
ona məqsədinə çatmaq üçün kömok edəcəyinə də söz verdi. Bundan xəbər tutan
Potyomkin hər ehtimala qarĢı Tiflisdəki rus qoĢunlarına hazır vəziyyətdə olmağı
tapĢırdı.
Qarabağda isə Ġbrahimxə lil xanın əleyhinə olan məliklər onu taxtdan salmaq
məqsədilə Potyomkinə bildirdilər ki, Qarabağda xan hakimiyyəti devrildikdən sonra
onlar Rusiyanın himayəsi altında burada xristian dövləti yaradılması arzusundadırlar.
Bundan xəbər tutan Ġbrahimxəlil xan diplomatik addım ataraq II Yekaterina höku mətinə
bildirdi ki, o, Rusiya dövlətinin himayəçiliyini qəbul etməyə hazırdır. II Ye katerina
Ġbrahimxəlil xanın müraciətinə biganə qalmayıb, Qafqazda fəaliyyət göstərən
Potyomkinə aĢağıdakı məzmunda məktub göndərdi: "Mənə elə gəlir ki, Ġbrahim xanın
məktubu, türklərin və iranlıların məktublarından fərqli olaraq, nəzakətlə yazılmıĢdır.
YaxĢı olardı ki, mənə onun kim olduğunu bildirəsən: necə olub ki, xan rütbəsinə
çatmıĢdır, cavandır, ya qoca, qüvvəsi nə vəziyyətdədir". Lakin Ġbrahim xan Fətəli
xanın hücumlarını dəfə etdikdən sonra Xaçın məliki Mirzə xan və Vərəndə məliki
ġahnəzər Ġbrahimxəlil xana bildirdilər ki, onlar Qarabağ xanının müttəfıqi olacaqlar.
1781-ci ildə Ġbrahimxəlil xan Xaçın və Vərəndə məliklərin in dəstələri ilə
Tuğ qalasını mühasirəyə aldı. Müttəfıqlər Dizaq məliki Yesayı hakimiyyətdən
devirməyə nail oldular və əvəzində oraya Yesayın qardaĢı oğlu Bahtamı məlik təyin
etdilər. Ġbrahimxəlil xan ın Qarabağın digər məlikləri ilə mübarizəsi də onun
qələbəsi ilə baĢa çatdı.
II Yekaterina Ġbrahimxəlil xana hər hansı bir hərbi kömək etməyə tələsmird i.
Bunun səbəblərindən biri də ġuĢa qalasında həbsdə olan məliklərin zindandan qaçıb
Tiflisə getmələri və II Yekaterinaya müraciətləri idi ki, Ġbrahimxəlil xana kö mək
edilməsin. Belə bir məlu mat da var ki, həmin dövrdə Tiflisdə yerləĢən rus
batalyonunun komandiri S.BurnaĢov Qarabağ xanlığına yürüĢ etmiĢdir. Lakin RusiyaTürkiyə müharibəsinin baĢlanması buna mane olmuĢ və BurnaĢov qoĢunları ilə
birlikdə Tiflisə qayıtmıĢdır.
Rusiya-Türkiyə müharibəsi dovründə Qarabağ xanlığının A zərbaycanın
digər xanlıqları arasında nüfuzu xeyli art mıĢdı. Belə ki, Naxçıvan, Qaradağ, Ərdəbil,
Xoy və digər xanlıqlar Ġbrah imxəlil xanla həmrəy və ona tə rəfdar olduqlarını
bildirmiĢdilər.
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Beləliklə, Ģəkili Hacı Çələbi xanın, urmiyalı Fətəli xan ƏfĢarın, qubalı
Fətəli xanın, qarabağlı Ġbrah imxəlil xanın dağınıq Azərbaycan torpaqlarını
birləĢdirmək sahəsindəki təĢəbbüsləri uğursuzluqla nəticələndi. Bunu ilk növbədə
hər bir feodalın torpaqların birləĢdirilməsi prosesində öz Ģəxsi mənafeyini güdməsi,
istehsal münasibətlərin in geridə qalması və məhsuldar qüvvələrin zəif inkiĢaf
etməsi, ölkənin ayrı-ayrı hissələri arasında iqtisadi əlaqələrin zəifliyi ilə izah et mək
olar. Bu baxımdan onu da qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan torpaqlarının
birləĢdirilməsi sahəsində uğur qazanan hər hansı bir hakim, feo dal d igər xan ların
ciddi müqavimət i ilə qarĢılaĢırdı.
Azərbaycan xanlı qları XVIII əsrin son rübündə. XVIII əsrin 80-ci
illərin in sonunda bütün hakimiyyəti (Xorasan istisna olmaqla) ələ alan Qacar
sülaləsinin banisi Ağa Məhəmməd xan sabiq Səfəvi dövlətinin sərhədlərin i bərpa
etdikdən sonra tae qoymağı qərarlaĢ dırdı. Məlu m olduğu kimi, Səfəvi dövlətin in
süqutunadək bütün Cənubi Qafqaz, A zərbaycan və ġərqi Gürcüstan bu dövlətin
tərkib ində idi. Məhz buna görə də Ağa Məhəmməd xan həmin ölkələri ö zünə tabe
etmək fikrinə düĢdü.
Ağa Məhəmməd xan hərbi yürüĢə baĢlamazdan əvvəl Cənubi və ġimali
Azərbaycan xanlıqlarına, habelə Kart li-Kaxeti çarlığına fərman lar göndərdi və
onlardan tabelik rəmzi kimi ən yaxın qohumlarından onun sarayına girov
göndərməyi tələb etdi. Ġran sərhədlərindən uzaqda yerləĢən Azərbaycan xanlıqları,
habelə Kartli-Kaxet i çarlığ ı Ağa Məhəmməd xanın hədə-qorxu ilə dolu fərmanını
rədd etdilər. Ġran sərhədləri yaxın lığ ında yerləĢən xan lıq ların bir ço xu Ağa
Məhəmməd xandan ehtiyat edərək, zahirən də olsa, ona itaətə hazır olduqlarını
bildirdilər. Azərbaycan xanlıqların ın əksəriyyətini silah gücünə tabe etməyə
hazırlaĢan Ağa Məhəmməd xan Fars və ġiraz əyalətlərində baĢ vermiĢ üsyanlara
görə öz yürüĢünü təxirə salmalı oldu.
1793-cü ildə Ağa Məhəmməd xan yenidən Azərbaycan xanlıqlarına
fərmanlar göndərib onlardan tabe olmağı tələb etdi v ə əks təqdirdə silaha əl
ataeağını bildird i.
Ġran hökmdarın ın hədəsi bir sıra Azərbaycan xan lıq larını qorxut mad ı. Ağa
Məhəmməd xana sərt cavab verənlərdən biri də qarabağlı Ġbrahimxəlil xan id i. O,
Ġrandan gələn qasidə bildirdi: "Mənim atam vəsiyyət edib ki, heç kəsə bac-xərac
verməy im, heç bir dövlətə də tabe olmayım".
Cənubdan yaxınlaĢan təhlükə qarĢısında qarabağlı Ġbrahimxəlil xan və
TalıĢ xanlığın ın hakimi M ir Mustafa xan ü mu mi düĢmənə qarĢı b irlikdə müqavimət
göstərməyi qərara aldılar. Tezliklə onların ittifaq ına Kartli-Kaxeti çarı II Ġrakli və
irəvanlı Məhəmməd xan da qoĢuldular.
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Qarabağ xanlığı daxilində düĢmənə müqavimət məqsədilə qızğın hazırlıq
iĢlərində Azərbaycan xalqın ın görkəmli Ģairi, Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah
Vaqif böyük fədakarlıq göstərdi. Tezliklə ġuĢa qalasın a çərik dəstələri eəm o ldu.
Ġbrahimxəlil xan Qarabağ döyüĢçülərinin b ir hissəsini ġuĢada saxlayıb , digər
hissəsini qala divarlarından kənardakı yol keçidlərində yerləĢdirdi. Ġbrahimxəlil
xan, düĢmən keçə bilməsin deyə, Araz çayı ü zərindəki Xudafərin körpüsünü
dağıtmağı əmr etdi.
Ətrafına kifayət qədər qoĢun toplamıĢ Ġbrah imxəlil xan dostluq və
həmrəy lik əlaməti olaraq Ģamaxılı Mustafa xana və II Ġrakliyə qarabağlılardan
ibarət dəstələr göndərdi. II Ġrakli də öz növbəsində Ģahzadə Aleksandrın baĢçılığı
altında Qarabağa gürcü qoĢunları yolladı.
Cənubi Qafqazda, xüsusilə ġimali A zərbaycanda ona qarĢı görülən
tədbirlərdən xəbər tutan Ağa Məhəmməd xan yürüĢə baĢlamağa tərəddüd etdi.
Lakin Dərbənd, Gəncə və ġəki xan lıq larından bir-b irinin ard ınea gələn elçilər Ağa
Məhəmməd xana itaət etməyə hazır olduqlarını b ild ird ikdən sonra Ġran hökmdarı
bir qədər ürəkləndi. Yu xarıda adları çəkilən xanlıqların elçiləri ilə aparılan
danıĢıqlardan aydın oldu ki, xanlıqlar arasında birlik yo xdur və onlar birgə
müqavimət göstərmək üçün hələ də razılığa gələ bilməmiĢ lər. Ağa Məhəmməd xan
belə bir əlveriĢli fursəti əldən verməd i və yürüĢə baĢlamaq üçün son hazırlıq iĢlərini
gördü.
Azərbaycan xanlıq ları ümu mi düĢmənə müqavimət üçün vahid cəbhə
yaratmasalar da, Ģamaxılı Mustafa xan, TalıĢ xanlığ ının hakimi M ir Mustafa xan,
bakılı Hüseynqulu xan, naxçıvanlı Kəlbəli xan yerləĢdikləri qalaları
möhkəmlət məklə yanaĢı, ərzaq ehtiyatları da toplayırdılar. Lakin xanlıqlardan heç biri
birləĢmək qərarına gəlmədi. Bunun əvəzində onlardan bəzisi özlərinə qüvvətli arxa
axtararaq sadəlövhlüklə Rusiya dövlətinin vədlərinə inandı və hərbi kömək üçün II
Yekaterina höku mətinə müraciət etdi.
Azərbaycan xanlarının və eləcə də Kartli-Kaxeti çarlığının Rusiyaya
müraciət etməsindən xəbər tutan Ağa Məhəmməd Ərdəbildən ġimali Azərbaycana üç
istiqamətdə 100 min nəfərdən ibarət ordunun hərəkət etməsi haqqında əmr verdi.
Ġran ordusunun birinci dəstəsi Muğan, ikinci dəstəsi Ģahın qardaĢı Əliqulu
xanın baĢçılığı altında Ġrəvan, Ağa Məhəmməd xanın özünün rəhbərlik etdiyi üçüncü
dəstə isə Qarabağ istiqamətində irəlilədi.
Ġrəvana doğru hərəkət edən sərbazlar Naxçıvan qalasının önündə ayaq
saxlamalı oldular. Naxçıvanlılar düĢmənə ciddi müqavimət göstərdilər. Ağa Məhəmməd
xanın tabe olmaq haqqında qalaya göndərdiyi tələbə naxçıvanlılar Kəlbəli xanın
baĢçılığ ı altında düĢmənə sarsıdıcı zərbələr endirməklə cavab verdilər. Planları
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pozulmasın deyə Ağa Məhəmməd xan Naxçıvan qalasının mühasirəsin dən əl çəkib
Ġrəvana doğru hərəkət etməyi qərara aldı. Müdafıəsi pis təĢkil edilmiĢ Ġrəvan qalası
zəif müqavimət göstərdi və az bir müddət ərzində düĢmən əlinə keçd i.
Ağa Məhəmməd xanın rəhbərlik etdiyi Ġran qoĢunlarının əsas dəstəsi 1795-ci
ilin iyun ayında ġuĢa qalas ını mühasirəyə aldı. Sərbazlar qalaya arasıkəsilmədən atəĢ
açmağa baĢladılar. Lakin düĢ mənin həmləsi qarabağlıları əsla qorxutmadı. Onlar bir
neçə dəfə qaladan çıxaraq düĢmənə ağır zərbələr endirdilər. Nəhayət, Ağa
Məhəmməd xan aclıq yolu ilə ĢuĢalıların müqavimətini qırmağı qərara aldı. Lakin iĢ
elə gətirdi ki, sərbazların özləri aclığa məruz qaldılar. Məsələ bundadır ki, ĢuĢalılar
bir neçə dəfə qaladan çıxaraq qəflətən Ġran qoĢunlarının ehtiyat ərzağını ələ keçird ilər.
Bu hadisədən hiddətlənən Ağa Məhəmməd xan qoĢunlarına ətrafdakı kəndləri və
yaĢayıĢ məntəqələrini talamağı əmr etdi.
ġuĢanın mühasirəsi bir aydan artıq davam etdi. Ġran sərbazla rının ġuĢa
ətrafında məğlubiyyəti, yubanmaları Ģahın planlarını alt-üst edə bilərdi. Odur ki, düz
33 gündən sonra Ağa Məhəmməd xan ordusuna ġuĢanın mühasirəsindən əl çə kib
Tiflis istiqamətində irəliləməyi əmr etdi. Tiflis Ģəhərini qarət və darmadağın
etdikdən sonra Ġran sərbazları 1795-ci il sentyabrın 20-də külli miqdarda qənimət,
habelə 20 min əsirlə Ģəhəri tərk etdilər.
Həmin ilin noyabrında Ağa Məhəmməd xanın ordusu Gəncəyə çəkildi və
buradan o, yenə də ġuĢaya qasid göndərib tabe olmağı tələb etdi. Bu dəfə də ĢuĢalılar
rədd cavabı verdilər. Bundan sonra Ağa Məhəmməd xan qıĢlamaq üçün ordusunu
Muğana çəkdi.
Ġran qoĢunları Muğanda yerləĢdiyi zamanda Azərbaycanda feodal ara
müharibələri kəsilmirdi. Bəzi xanlar Ağa Məhəmmədin Azərbaycanda olmasından öz
xeyirlərinə istifadə etməyə çalıĢırdılar. ġamaxılı Mustafa xanın malikanəsində gözü olan
Ģəkili Məhəmməd Həsən xan onu Ağa Məhəmmədin nəzərindən salmaq məqsədilə
yaxın adamı Hacı Seyid bəyi Ġran hökmdarının düĢərgəsinə göndərdi. Ağa
Məhəmməd xan Ģamaxılı Mustafa xanı cəzalandırmaq üçün sərkərdəsi Mustafa xan
Dəvəlini ġamaxıya yolladı. ġəki xanlığının qoĢunu da Ġran sərbazları ilə birləĢdi.
DüĢmən qüvvələrinin yaxınlaĢmasından xəbər tutan Ģamaxılı Mustafa xan
vaxt itirmədən Ģəhər əhalisini Fit dağında yerləĢən əlçatmaz qalaya köçürdü. Ağa
Məhəmmədin qoĢunları heç bir müqavimətə rast gəlmədən ġamaxıya daxil oldular.
Ġran sərbazları və ġəkidən gələn dəstələr boĢaldılmıĢ Ģəhəri qarət etməklə
kifayətləndilər.
ġamaxıdakı "qələbədən" ruhlanan Ağa Məhəmməd xan Azərbaycanın, eləcə
də Dağıstanın feodal hakimlərinə fərman göndərərək tabe olmalarını tələb etdi.
Fərmanda Ağa Məhəmməd xan bütün Azərbaycan xanlıqlarının ona tabe olması
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barədə yalan da yazmıĢdı. Lakin Ġran hökmdarının hiyləsi baĢ tutmadı. Qubalı ġeyxəli
xan və Gəncəli Cavad xandan baĢqa Azərbaycanın heç bir feodal hakimi Ağa
Məhəmməd xanın fərman ını qəbul etmədi.
Ağa Məhəmməd xan Mustafa xan Dəvəlini ġamaxı xanlığına təyin edərək,
ona ġamaxı Ģəhərində oturmağı əmr etdi. Mustafa xan Dəvəli hakimiyyət baĢına
gələn kimi xanlıq əhalisini qarət etməyə baĢladı. Lakin qəddarlıq və zorakılıq xalqın
iradəsini qıra bilmədi. Yerli əhali silaha əl atıb Mustafa xan Dəvəlini qətlə yetirdi. Bu
hadisə Ağa Məhəmməd xanı xeyli məyus etsə də, Mustafa xan Dəvəlinin
öldürülməsinə görə əhaliyə divan tutmaqdan ehtiyat etdi.
ġamaxı Ģəhərini tərk etmiĢ xanlığın hakimi Mustafa xan da öz növbəsində
Ġran sərbazları ilə mübarizəsini davam etdirird i. Fit dağında mövqeyini
möhkəmləndirən Mustafa xan Ġran sərbazlarının Dərbənd istiqamətində hərəkətinə
mane oldu. ToqquĢma zamanı Ģamaxılılar 3000 sərbazı məhv etdikləri halda, ö zləri
100 döyüĢçü itirdilər. Bundan əlavə, Ģamaxılılar Ġran qoĢunlarından 4 ədəd top da
qənimət götürdülər. Bu topları Ağa Məhəmmədin sərbazları Tiflis Ģəhərini qarət
etdikləri zaman ələ keçirmiĢdilər.
ġəkili Məhəmmədhəsən xan öz dəstəsi ilə Ağa Məhəmməd xanın
qoĢunlarının tərkibində hərbi əməliyyatlarda iĢtirak edərkən, onun kiçik qardaĢı Səlim
ağa saray çevriliĢi edərək ġəki xanlığında hakimiyyəti ələ ald ı. Məhəmmədhəsən
xanın Ağa Məhəmməd xana xid mət etməsindən narazı olan saray əyanları və əhali
Səlinı ağanın hərəkətini müdafıə etdilər. ġəki xanlığının yeni hakimi Ağa Məhəmməd
xandan ehtiyat edərək özünə dayaq axtardı. Tezliklə o, qarabağlı Ġbrahimxəlil xanın
simasında müttəfiqini tapdı. O, Ġran sərbazlarının gec-tez ġəkiyə basqın etmələri
ehtimalı qarĢısında Ģəhər əhalisini daha etibarlı olan Gələsən-görəsən qalasına
köçürtdü.
ġəki xanlığ ında hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılan Məhəmmədhəsən xan kö mək
üçün Ağa Məhəmməd xana müraciət etdi. Lakin həmin vaxt Ağa Məhəmməd xanın
özünün yerli hakimlərin köməyinə ehtiyacı vardı. Hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmıĢ
Məhəmmədhəsən xan artıq Ağa Məhəmməd xana lazım deyildi. Odur ki, onun
gözlərini çıxartdırıb Ġrana göndərdi.
Ağa Məhəmməd xanın Cənubi Qafqaza dağıdıcı yürüĢündən sonra Rusiya
Cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyini qorumaq və Xəzər dənizindəki hakim mövqeyini
saxlamaq, habelə 1783-cü il Georgiyevsk müqaviləsinin Ģərtlərinə əməl etmək
məcburiyyəti qarĢısında qaldı. 1795-ci ilin noyabr aymda Mozdok Ģəhərindən Cənubi
Qafqaza ilkin mərhələdə iki istiqamətdə rus qoĢunları göndərildi. Tiflisə polkovnik
Sıro xnevin baĢçılığı ilə iki yeger batalyonu, Dağısan və Azərbaycan istiqamətində isə
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general-mayor Savelyevin komandanlığı altında piyada batalyonu hərəkət etdi. Ağa
Məhəmməd xanın Azərbaycanı tərk etməsinin baĢlıca səbəblərindən biri də bu oldu.
Rus qoĢunları Cənuba doğru hərəkət etdikləri vaxt 11 Yekaterina general
Qudoviçə sərəncam göndərərək ondan bütün Cənubi Qafqazı, habelə Xəzər dənizi
sahillərini Ġran təcavüzündən qorumağı tələb etdi. Bu dövrdə II Yekaterina
hökumətin in məqsədi Qara dənizlə Xəzər dənizin i Rusiyanın rəqibləri üçün
mübarizə meydanına çevirməkdən ibarət idi.
Xəzər dənizi eyni zamanda Rusiyanın Orta Asiya ölkələrinə də nüfuz
etməsində böyük rol oynaya bilərdi. Odur ki, II Yekaterinanın əmrinə əsasən Ġran
qoĢunları silaha əl atdıq ları təqdirdə düĢmənə atəĢ açmaq və Ağa Məhəmməd xanın
qoĢunlarını ġama xı, Bakı və Xəzər dənizi sahillərinə buraxmamaq tapĢırılmıĢdı.
Sıro xnevin və Savelyevin qoĢunları Cənubi Qafqaza çatar-çatmaz Rusiyadan buraya
böyük bir hərbi qüvvə göndərilməsi qərarlaĢdırıldı. Rus qoĢunlarının Cənuba doğru
hərəkət etməsi xəbərini eĢidən Ağa Məhəmməd xan, yuxarıda qeyd edildiyi kimi,
Azərbaycanı tərk et məyə məcbur oldu.
1795-ci ildə Kartli-Kaxeti çarlığını, eləcə də Tiflis Ģəhərini darmadağın edən
Ġran qoĢunları ġuĢada qarabağlıların qəhrəmancasına müqavimətinə rast gəlib geri
çəkilməyə məcbur oldular.
1796-cı ildə Rusiya qoĢunlarının Azərbaycana yürüĢü ilə əlaqədar Ġran
tərəfındən təhlükə sovuĢdu. Lakin bunu Rusiya tərəfindən Ģimali Azərbaycanlılara
"kömək" adlandırmaq olmazdı. Çar hökuməti hələ I Pyotrun vaxtından Rusiyanın
müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirməyə ean atırdı. Rusiya strateji məqsədlərdən
baĢqa, Xəzər dənizində əlveriĢli liman olan Bakıda və Azərbaycan ərazisində, digər
dayaq məntəqələrində möhkəmlənməyi nəzərdə tuturdu ki, bu da Yaxın və Orta ġərq
ölkələrinin hamısı ilə ticarət üçün əlveriĢli zəmin yaratmalı idi. Bu barodə II Yekaterina
xüsusi "Manifest" də vermiĢdi. Nəzərdə tutulmuĢ bütün bu tədbirlər 1797-ci ildə
həyata keçirilməli idi.
Cənubi Qafqaza hazırlanan yürüĢə rəhbərliyi II Yekaterina özünün
sevimlilərindən biri olan V.Zubova həvalə etdi. Rus ordusu Cənubi Qafqaza, daha
doğrusu Azərbaycana iki istiqamətdə irəliləməli idi: karvan yolu ilə gedərək, ilk
növbədə böyük strateji əhəmiyyətə malik Dərbənd qalasını ələ keçirməli, sonra isə
dəniz yolu ilə Dərbəndə doğru bir neçə hərbi gəmi hərəkət et məli idi. V.Zubov
Dərbənd və Bakını almalı, burada piyadalarla gəmiləri birləĢdirib vahid ordu ilə
qarĢıda duran tədbirləri həyata keçirməli idi. Bakı Ģəhərində V.Zubova rus qoĢunları
üçün hərbi ləvazimat və ərzaq anbarı yarat maq da tapĢırılmıĢdı.
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1796-cı il aprelin 18-də V.Zubovun baĢçılığı ilə rus qoĢunlarının
Azərbaycana yürüĢü baĢlandı. Rus qoĢunları Savelyevin mühasirəyə aldığı Dərbənd
qalasına yaxınlaĢdı.
Ağa Məhəmnıəd xan Azərbaycanı tərk edəndən sonra meydanda tək qalmıĢ
qubalı ġeyxəli xan Rusiya tərəfindən yaxınlaĢan təhlükənin qarĢısını almaq üçün digər
Azərbaycan xanlıqlarından kömək istədi. Lakin ġey xəli xanın çağırıĢına cavab olaraq
yalnız bakılı Hüseynqulu xan Dərbəndə iki ədəd top göndərməklə kifayətləndi.
Rus qoĢunlarının yaxınlaĢması ilə əlaqədar olaraq Dərbənddə böyük iğtiĢaĢ
baĢ verdi. ġəhərdə bir-b irinin əksinə iki cəbhə yarandı: rus qoĢunlarının gəlməsini
alqıĢlayanlar və bunu istəməyənlər. Məsələdən xəbər tutan V.Zubov Dərbənd
istiqamətindəki yürüĢünü sürətləndirdi. Həmin il mayın 2-də rus qoĢunu Ģəhərin lap
yaxınlığında düĢərgə saldı. Dərbənd qala divarlarına böyük ümid bəsləyən ġeyxəli
xan müqavimət göstərməyi qərara aldı. Lakin rus ordusunun toplarından atılan atəĢlə
qala divarlarının zədələnməsi ġeyxəli xanı təslim olmağa vadar etdi. Tarixi mənbələrə
görə Ģəhərdəki ermənilərin satqınlığı da bu iĢdə az rol oynamamıĢdı. Dərbənd
qalasında iki həftə qaldıqdan sonra V.Zubov Dərbənd xanlığının idarəsini ġeyxəli xanın
Rusiyaya meyil edən bacısı Pəricə xanıma tapĢıraraq, Bakı istiqamətində hərəkət etdi.
Bakılı Hüseynqulu xanın rus qoĢunlarının AbĢeron yarımadasına
yaxın laĢmasına mənfi münasibət bəslədiyindən xəbər tutan V.Zubov təcili olaraq ona
məktub göndərdi və yürüĢün əsl mahiyyətini ört-basdır edərək xoĢ niyyətlə gəldiyini
bildirdi. Hüseynqulu xan V.Zubovun səmimiyyətinə inanmasa da, Rusiyanın hərbi
texnikasından ehtiyat edərək onu xoĢ məramla qarĢılamağı daha üstün tutdu. 1796-cı
il iyun ayının 13-də Hüseynqulu xan V.Zubovun düĢərgəsinə yollandı.
Ġki gündən sonra rus qoĢunları general-mayor Raxmanovun baĢçılığı və
ġeyxəli xanın müĢayiəti ilə Bakı qalasına, təqribən eyni vaxtda Qubaya daxil oldular.
V.Zubovun əmrinə əsasən Qubada Dərbənd xanlığından asılı olmayan müstəqil xanlıq
yarandı. Bakıda və Qubada müəyyən miqdarda rus qoĢunları saxlayan V.Zubov
ġamaxıya doğru irəlilədi. Diplomatiya yolu ilə hərəkət edən Zubov çapar vasitəsilə
Ģamaxılı Mustafa xana hədiyyələr və məktub yolladı. Hədiyyələri və məktubu alan
Mustafa xan Zubova xəbər göndərdi ki, onun piĢvazına özü çıxacaq. Rus qoĢunları
ġamaxıya tərəf hərəkət etdikdə ġəki xan lığ ının hakimi Səlim xan Zubovun
düĢərgəsinə gəldi. Həm Ģamaxılı Mustafa xan, həm də Ģəkili Səlim xan Zubovla yaxĢı
münasibətdə olmaqla, hər Ģeydən əvvəl, Rusiyadan Ağa Məhəmməd xanın əleyhinə
hərbi kö mək almaq məqsədini güdürdülər.
Rus qoĢunlarının Azərbaycanda, Dərbənd istisna olmaqla, heç bir
müqavimət görülmədən hərəkət etməsinə Ağa Məhəmməd xan biganə qala bilməzdi.
Odur ki, Ġran hökmdan öz adamlarını, o cümlədən qardaĢı oğlu Əsgər xanı Azərbaycana
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- ġəki, ġamaxı və Gəncə xanlıqlarına göndərərək onların ruslar əleyhinə çıxmasını tələb
etdi.
Ağa Məhəmməd xanın sərbazlarının Azərbaycanda törətdikləri vəhĢiliklərin
Ģahidi olan xanlar Ġran hökmdarının təbliğatına uymadılar. Gəncəli Cavad xan da Ağa
Məhəmməd xanın müraciətini cavabsız qoydu.
Cənubi Qafqazda mövqeyini möhkəmlədən Zubov II Yekaterinanın
"Manifest‖ inə əsasən Azərbaycanda yuxarıda qeyd edilən tədbirləri həyata
keçirməli id i. Lakin 1796-cı il noyabrın 6-da II Yekaterinanın gözlənilməz ölü mü
Rusiya dövlətinin nəzərdə tutduğu tədbirlərin həyata keçirilməsini bir müddət təxirə
saldı. Sankt-Peterburqda taxta çıxan I Pavel Rusiya qoĢunlarının tezliklə Cənubi
Qafqazdan geri dönməsi barədə əmr verdi. Rus qoĢunları Azərbaycandan çıxıb
getdikdən sonra Ağa Məhəmməd Ģah 1797-ci ildə ona müqavimət göstərənlərə divan
tutmaq məqsədilə Qafqaza, xüsusilə Azərbaycana ikinci yürüĢə baĢlamağı qərara
aldı.
Azərbaycanlıların itaətsizliy indən hiddətlənən Ağa Məhəmməd Ģah bu dəfə
onlar üçün daha ağır aqibət hazırlayırdı. Yerli əhalinin mübarizliy inə əmin olan Ģah öz
sələflərin in təcrübəsindən istifadə edərək, Azərbaycanda I ġah Abbasın əhalini
doğma torpaqlarından zorla qürbət yerlərə köçürülməsi siyasətini tətbiq etməyi və
beləliklə, xalqın müqavimətin i qırmağı qərara ald ı. Bu barədə dövrün müasirlərindən
P.Q.Butkov yazırdı: "Onun məqsədi ĢuĢah Ġbrahim xan ı əzdikdən sonra əsas qüvvəsi
ilə Gü rcüstana tərəf hərəkət etmək, sonra isə vaxtilə böyük ġah Abbasın etdiyi kimi,
Ģamaxılıları, talıĢları, gürcüləri və baĢqalarını öz vilayətlərinə -Mazandaran və
Astrabada köçürmək idi".
Lakin Ağa Məhəmməd Ģah Cənubi Azərbaycan xanlıqlarını tamamilə özünə
tabe etməmiĢ Ģimala doğru hücumdan çəkindi. Bu məqsədlə o, ilk növbədə qardaĢı
Əliqulu xan baĢda olmaqla böyük bir sərbaz dəstəsini Təbriz xanlığına göndərdi.
Tezliklə Ağa Məhəmməd Ģahın özü də Ərdəbilə gəldi. O, burada birin ci yürüĢü
ərəfəsində olduğu kimi, Azərbaycanın bütün xanlıqlarına və Kartli-Kaxeti çarlığına
fərmanlar göndərib onlardan tabe olmağı tələb etdi. Əks təqdirdə, yurdlarını darmadağın
edəcəyi ilə hədələdi. ġah cavab gözləmədən yerli əhali arasında çaxnaĢma salmaq
məqsədilə öz dəstələrini yaxın xanlıq lara yola sald ı.
Naxçıvana göndərdiyi süvari dəstəsinə Ģah konkret əmr vermiĢdi: xanlığı
darmadağın edib, əhalisini Ġranın ucqarlarına köçürsün. Bu dəfə Ağa Məhəmməd Ģahın
daha hazırlıqlı qoĢunlarına müqavimət göstərə bilməyəcəyinə əmin olan Naxçıvan
xanlığının hakimi Kəlbəli xan yurdunu, özünü və əhalisini gözlənilən cəzadan
qurtarmaq üçün qiymətli hədiyyələrlə Ərdəbilə gəlib Ģahdan imdad dilədi. Ağa
Məhəmməd Ģah hədiyyələri alandan sonra 1796-cı ildə rus qoĢunları Azərbaycanda
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olarkən onlarla əlaqə saxladığına görə xanın gözlərini çıxartdırıb həbs etdi və Tehrana
göndərdi.
Ağa Məhəmməd Ģah Xoy xanlığının hakimi Hüseyn xanla da belə
xaincəsinə rəftar etdi. Xanı danıĢıqlar aparmaq üçün öz düĢərgəsinə dəvət etdi və
oradaca həbsə alıb Tehrana yolladı.
ġah hələ də 4000 sərbazla Ġrəvanda qalmaqda olan Təvəkkül xana kö mək
məqsədilə Zəfər xanı oraya göndərdi. Ġrəvanlı Məhəmməd xan da rus qoĢunlarının
komandanı V.Zubovla məktublaĢmıĢdı. Məhəmməd xan "günahını" yumaq
məqsədilə, habelə Qacar nəslindən olduğuna görə qiymətli hədiyyələrlə Ģahın
düĢərgəsinə gəldi. Hədiyyələrdən imtina etməyən Ağa Məhəmməd Ģah ondan 500000
tümən dəxi tələb etdi. Əks təqdirdə, xanı dar ağacı ilə hədələdi. Məhəmməd xan
200000 tümən nağd pul verdikdən sonra əmlakını satıb daha 300000 tümən verə eəyinə
and içdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Məhəmməd xan, arvadı və uĢaqları həbs edilib
Qəzvinə göndərildi.
Ağa Məhəmməd Ģah TalıĢ xanlığını zəbt etməyi Süleyman xana tapĢırdı.
DüĢmənin yaxınlaĢdığını eĢidən Mir Mustafa xan 200 ailə ilə Sarı adasına köçdü.
Lənkəranın yerdə qalan əhalisi əlçatmaz dağlara çəkild i.
Ġran Ģahının yürüĢünün əsas istiqaməti yenə də Qarabağ idi. Buna görə də
Süleyman xan Lənkərandan qayıdan kimi Ģah onu Sadıq xan ġəqaqi və 10 min
sərbazla kəĢfiyyat məqsədilə Ģahm qoĢunlarının keçəeəyi yolların əmin-amanlığını
təmin et məyə göndərdi.
Ġran ordusunun ön dəstəsi Qarabağa hərəkət edən kimi Ağa Məhəmməd Ģah
Sadıq xan ġəqqaqinin vətəni Sərab xanlığ mı zəbt etdi. Bu hadisədən sonra Ağa
Məhəmməd Ģah Qarabağa doğru hərəkət edib, Araz çaymın kənarında öz
sərkərdələrinə çatdı. Sərab xanlığının Ağa Məhəmməd Ģah tərəfindən zəbt olunması
xəbərini eĢidən Sadıq xan bundan qeyzlənsə də, Ģaha hiss etdirmədi.
Qarabağlı Ġbrahimxəlil xanın əmri ilə Araz üzərindəki Xudafərin körpüsü
uçurulduğuna görə Ġran qoĢunları Araz çayını çox çətinliklə keçə bildilər. Qayıqlardan
bəzisi sürətlə axan çay sularına tab gətirməyib çevrild i. Nəticədə b ir ço x sərbaz həlak
oldu.
DüĢmənin çayı keçdiyin i görən qarabağlı Ġbrah imxəlil xan ın əmri ilə onun
döyüĢçüləri külli miqdarda qayığı arabalarla çayın yuxarı baĢına daĢıyıb düĢmən
düĢərgəsindən bir qədər aralıda boĢ altdılar. Qarabağlılar qayıqları ağır daĢlarla
doldurub qaranlıq düĢən kimi çaya buraxdılar. Ağır yüklü qayıqlar suda çox üzə
bilməy ib bir-birinin ard mea sahildən uzaqlaĢ madan batdı. Beləliklə, daĢla dolu
qayıqlar Arazm məerasını dəyiĢdi. Çay sahildən çıxıb düĢmən düĢərgəsinə tərəf güclü
sel kimi axd ı. Gecə axan bu sel sərbazları o qədər çaĢdırdı ki, təlaĢ içərisində hərə bir
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tərəfə baĢ götürüb qaçdı. Səs-küyə yuxudan ayılan Ağa Məhəmməd Ģah nə baĢ
verdiyini birdən-birə baĢa düĢmədi. Səma tamamilə təmiz idi, yağıĢ yağmırdı, lakin
dəhĢətli qüvvə ilə gələn sel düĢərgənin yerləĢdiyi sahədən keçərək qarĢısına gələn
hər Ģeyi özü ilə aparırdı. ġah öz canını bir təhər qurtardı. Sel yalnız hündürlükdə
qurulmuĢ toplara xətər toxundura bilmədi. Səhər seli əmələ gətirən qayıqlardan
yaranmıĢ süni bəndi görən Ģahın əmri ilə toplardan həmin bəndlərə atəĢ açıldı.
Tezliklə çayın suyu yenidən əvvəlki məerasına qayıtdı. Qəflətən axan sel yalnız
sərbazların azuqəsini, geyimini deyil, həmçinin külli miqdarda silahı da aparmıĢdı. ġah
qarabağlıların bu əməlinin əvəzin i yerli əhalidən çıxdı. Sərbazlar çəyirtkə kimi
kəndlərə daraĢıb əhalinin son tikəsini əlindən aldılar. Sənətkarlara, xüsusilə
dəmirçilərə zorla silah hazırlatdırdılar.
Ġran sərbazları Qarabağın kəndlərində qarətlə məĢğul olduqları zaman yerli
silahlı dəstələr bir neçə dəfə düĢmən düĢərgəsinə uğursuz həmlələr etdilər.
Ətraf kəndlərdən lazımi miqdarda ərzaq və silah topladıqdan sonra Ağa
Məhəmməd Ģah ordusunu ġuĢa qalasına doğru apardı.
Ġran qoĢunları Əsgəran qalası ətrafında qarabağlıların güclü müqavimət ini
qırıb ġuĢaya yaxınlaĢdılar.
1797-ci ildə Ġbrahimxəlil xan yenə də ġuĢa qalasının müdafıəsinə rəhbərlik
etmiĢ, mərdlik və vətənpərvərlik nü munəsi göstərmiĢdir. Ġbrahimxəlil xan ın bu
xüsusiyyətlərinə bələd olan və ġuĢa qalasının 1795-ci il mühasirəsinin acı
təcrübəsini unutmamıĢ Ağa Məhəmməd Ģah birdən-birə hücuma keçmədi. O, ġuĢa
yaxınlığında mövqeyini möhkəmləndirdiyi zaman Ġrandan oraya əlavə olaraq bir neçə
ədəd top gətirtdi. Qəti hücuma hazırlıq gördükdən sonra Ağa Məhəmməd Ģahın əmri
ilə sərbazlar ġuĢaya basqın etdilər. Lakin Ġran qoĢunlarımn hücumu yenə də
uğursuz oldu. Axırda Ağa Məhəmməd Ģah atəĢi qala divarlarının eyni nöqtəsinə
vurmağı əmr etdi ki, bəlkə həmin hissədə yarıq əmələ gəlsin. Həqiqətən də toplardan
açılan yaylım atəĢləri qala divarlarının bir hissəsini zədələyərək düĢmən qoĢunlarının
ġuĢaya soxulması təhlükəsini artırdı. Bunu görən Ġbrahimxəlil xan düĢmənin topxanasını
susdurmağı qərara aldı. Ġbrahimxəlil xanın baĢçılığı alt ında qalanın qapılarından eyni
vaxtda üç yüngül süvari dəstəsi çıxaraq cəld düĢmən topxanası üzərinə hücum etdi.
Qarabağlıların məqsədini tez duyan Ağa Məhəmməd Ģah təcili surətdə əks tədbir
gördü. O, sərbazları iki hissəyə bölərək, birinə Qarabağ süvarilərinin qarĢısını almağı,
digərinə isə qala divarı istiqamətində irəliləməy i əmr etdi.
ġahın topxanası üzərinə Ģığıyan qarabağlılar sayca üstün olan düĢmənlə üzüzə gəldilər. Topxana sıradan çıxanlsa da, döyüĢ mey danında çoxlu qarabağlı həlak
oldu. Lakin düĢmən piyadaları tərəfindən yol bağlandığından qələbə qazanmıĢ
qarabağlılara qalaya qayıtmaq müyəssər olmadı. Ġbrahimxəlil xan özünün azs aylı
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dəstəsi ilə mühasirəni yarıb keçməyə və Dağıstan tərəfə pənah aparmağa məcbur
oldu.
ġuĢa qalasının müdafiəçiləri baĢsız qaldılar. ġəhərdə çaxnaĢma yarandı.
Ġranpərəst ünsürlər hərəkətə gəld ilər. Belə bir mü lahizə yürütmək mü mkündür ki,
satqınlar tərəfindən qala divarlarının Ġbrahimxəlil xanın üzünə bağlanması onun
Qarabağı tərk etməsinin səbəblərindən biri o lmuĢdur.
Daha bir dəlil sübut edir ki, Ġbrahimxəlil xan ġuĢa qalasını qorxaq bir Ģəxs
kimi tərk etməmiĢdir. Məsələ burasındadır ki, Ġbrahimxəlil xanın Dağıstan tərəfə
hərəkət etdiyini bilən Ağa Məhəmməd Ģah onu yolda haqlamaq üçün cəld 2000
nəfərlik süvari dəstəsi göndərdi. Tərtər çayını keçərkən düĢmən Ġbrahimxəlil xanın
dəstəsi ilə qarĢılaĢmıĢ, lakin baĢ verən döyüĢdə qarabağlılar düĢməni darmadağın
edib dağlara çəkilmiĢlər.
Ağa Məhəmməd Ģah Ġbrahimxəlil xanın ardınea qoĢun göndərməklə bərabər
ġuĢanın müdafiəçilərinə də məktubla müraciət etdi. Məktubda deyilirdi ki,
Ġbrahimxəlil xan qorxaq kimi qaçdı və ĢuĢalıları baĢsız qoydu. Müqavimət göstərmək
mənasızdır. ġuĢalılar könüllü surətdə tabe olsalar, onlar məhv edilməyə cək, maldövlətlərinə və namuslarına toxunulmayacaq. Daha sonra Ģah məktubda bildirird i ki,
əgər müqavimət görsəm, qalanı alan kimi kiĢilərin hamısını qılıncdan keçirəcəyəm,
qadları isə sərbazlara paylayacaq, Ģəhəri Tiflis kimi alt-üst edəcəyəm.
Ağa Məhəmmədin məktubu ilə əlaqədar ġuĢanın ağsaqqalları toplaĢıb
məĢvərətləĢdilər. Məclisə toplaĢanlar arasında ixtilaf baĢ verdi. Hərbçilərdən Ġsmayıl
adlı birisi təklif etdi ki, son damla qanımızadək mübarizə aparmalıyıq. Onsuz da Ģəhəri
aldıqdan sonra Ģah hamımızı köləyə çevirəcəkd ir. Əgər mübarizə davam etdirilərsə,
o vaxta qədər Ġbrahimxəlil xan da topladığı yeni qüvvə ilə gəlib kö məyə çatar.
Ruhanilərin baĢçısı baĢ müetəhid Hacı Babək bu təklifın əleyhinə çıxaraq
bildirdi ki, o, Ağa Məhəmməd Ģahın vədinə o qədər də inanmır və danıĢıqlar
aparmaq üçün Ģahın düĢərgəsinə getmək niyyətindədir. Uzun sürən mübahisədən
sonra Hacı Babək qala divarından enib kəcavə ilə Ağa Məhəmməd Ģahın hüzuruna
yollandı.
Gö rüĢ zamanı Hacı Babək Ağa Məhəmməd Ģaha çatdırdı ki, Tiflis Ģəhərinin
və gürcülərin aqibətindən xəbərdar olan ĢuĢalılar onu qalaya buraxmaqdan ehtiyat
edirlər. Ağa Məhəmməd Ģah Quranı götürüb ona öz möhürünü basdı və and içdi ki,
müqavimətə rast gəl-məsə, ġuĢada bir nəfərə də toxunmayacaqdır. ġah eyni zamanda
Hacı Babəkə tapĢırdı ki, onun gəliĢi münasibətilə ĢuĢalılar 500000 əĢəfı
toplamalıdırlar. Lakin Hacı Babək təzminatı 200000 əĢrəfıyə endirməyə nail o ldu.
DüĢmən düĢərgəsindən qayıdan Hacı Babək bütün ağsaqqalları yığıb
üzərində Ağa Məhəmməd Ģahın möhürü olan Quranı onlara göstərdi. Yalnız bundan
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sonra Ģaha təzminat vermək üçün əhalidən pul və daĢ-qaĢ toplanıldı. Adların niĢan
üzüklərini də barmaqlarından zorla çıxarırdılar.
Lazımi məbləğ iki günə toplandı. Bundan sonra qalanın əsas darvazası açıldı.
BaĢda Hacı Babək olmaqla ġuĢanın ağsaqqalları duz-çörəklə Ağa Məhəmməd Ģahın
piĢvazına çıxdılar. ġuĢalılar elə güman edirdilər ki, təzminat verməklə qəddar Ağa
Məhəmməd Ģahın qəzəbindən yaxa qurtara biləcəklər. Lakin onlar əbəs yerə belə
səxavətə ümid bəsləyirdilər. ġah tələb etdiyi təzminatı aldıqdan sonra, Qurana and
içdiyinə baxmayaraq, sərbazlara Ģəhəri qarətə icazə verdi. Vədini pozan Ağa
Məhəmməd Ģah dinc əhalini qəddarlıqla təhqir edir, ĢuĢalıları 1795-ci ildə ona qarĢı
göstərdikləri müqavimətə, Ġbrahimxəlil xana rəğbət və sədaqətə görə təqsirləndirirdi.
ġuĢada Ġbrahimxəlil xanın sarayında yerləĢən Ağa Məhəmməd Ģah sərbazlara
əmr etdi ki, qətlə yetirdikləri qurbanların baĢlarını bədənlərindən ayırıb ayrıca
toplasınlar. ġahın məqsədi ġuĢanın ən yüksək yerində insan kəllələrindən piramida
hördürmək idi. ġah istəyirdi ki, həmin piramidanı görən hər kəs dəhĢətə gəlib bir daha
ona qarĢı silah qaldırmasın.
ġuĢada olarkən Ağa Məhəmməd Ģah ġimali Azərbaycanın bütün xanlarının
yanına gəlməsini, yaxud da ən əziz adamlarını girov göndərmələrini əmr etdi. Lakin
xanların əksəriyyəti Ģahın birinci çağırıĢına dərhal cavab vermədi. Bakılı Hüseynqulu
xan hətta iki "dəvətdən" sonra belə ġuĢaya getmədi. Onda Ağa Məhəmməd Ģah
üçüncü dəfə qasid və məktubla bərabər Bakıya qoĢun da göndərdi.
Hüseynqulu xan məcburiyyət qarĢısında ġuĢaya getməli oldu. ġuĢada Ģah
1796-cı ildə rus qoĢunlarını qəbul etdiyi üçün onu xeyli danladıqdan sonra özünü və
ailəsini həbs edib Tehrana göndərdi. O, həmçinin bakılılardan təzminat almağı əmr etdi.
Ağa Məhəmməd Ģah eyni zamanda Bakı xanlığının idarəsini ona qulluq göstərən
qubalı ġey xə li xana həvalə etdi.
Mustafa xan qaçdıqdan sonra ġamaxıda özünü xan elan etmiĢ Qasım xan,
qeyri-səmimi olsa da, Ġrana tabeliyini bildirdi. Lakin tezliklə o, keçmiĢ Mustafa xan
tərəfindən devrildi və hakimiyyətdə qalmaq naminə Ağa Məhəmməd Ģahın sarayına
pənah apardı. ġəki xanı qasidlər vasitəsilə Ġrana tabe olduğunu bildirdi.
Ağa Məhəmməd Ģahın birinci yürüĢü zamanı ona kömək edən Gəncə
xanlığının hakimi Cavad xan özünün keçmiĢ xid mətlərinə güvənərək Ģahın hüzuruna
gəlməyə tələsdi. Lakin Ģah onu da qandallarla "mü kafatlandıraraq" edam olunacağı
ilə hədələdi. Çünki o da 1796-cı ildə rus qoĢunlarına müqavimət göstərməmiĢdi.
Beləliklə, 1797-ci ildəki ikinci yürüĢü zamanı ġimali A zərbaycan
xanlıqlarına qarĢı qəsbkarlıq p lanların ı həyata keçirmək Ağa Məhəmməd Ģaha
müəyyən dərəcədə müyəssər oldu.
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QarĢıda Gürcüstana da ikinci yürüĢ gözlənilirdi. Lakin sui-qəsd nəticəsində
Ağa Məhəmməd Ģahın ġuĢada öldürülməsi (1797-ci il iyulun 4-də) bu səfəri saxladı.
Sui-qəsdin təĢkilatçılarından biri Ġbrahimxəlil xanın qardaĢı Mehrəli xanın oğlu
Məhəmməd bəy idi. Həmin gecə o öz adamlarını üç dəstəyə bölüb, birinə Ġran
sərbazlarının sərkərdələrini həbs etmək, digərinə dustaqları zindandan buraxmaq, o
birinə isə plan baĢ tutmadığı təqdirdə hazır vəziyyətdə olmağı tapĢırdı.
Səhər açılar-açılmaz sərbazlar Ģahın öldürülməsi xəbərini eĢidib qeyrimütəĢəkkil vəziyyətdə Ġrana qaçmağa baĢladılar. ġuĢalılar Ġran qoĢunlarını Araz
çayının sahillərinə qədər təqib etdilər.
ġuĢada hakimiyyət müvəqqəti olaraq Məhəmməd bəyin əlinə keçdi. O, Ağa
Məhəmmədin öldürülməsi xəbərini əmisi Ġbrahimxəlil xana çatdırıb, ona geri
qayıtmağı təklif etdi. Tezliklə Ġbrahimxəlil xan ġuĢaya qayıtdı və minnətdarlıq əvəzinə
Məhəmməd bəyə Ģübhə ilə yanaĢmağa baĢladı. Ġbrahim xana çatdırmıĢdılar ki,
xanlığın vəziri Ģair Molla Pənah Vaqifin öldürülməsində Məhəmməd bəyin əli
olmuĢdur. Bundan əlavə, Məhəmməd bəyi bir sıra digər əməllərdə də
təqsirləndirirdilər. Məlum olduğu kimi, Ġbrahimxəlil xan Mehrəli xanı özünün ümdə
rəqibi kimi nəinki dövlət iĢlərindən uzaqlaĢdırmıĢ, hətta onu ġuĢadan çıxmağa məcbur
etmiĢdi. Əmisinin ona qarĢı münasibətini görən Məhəmməd bəy təqibdən canını
qurtarmaq üçün ġuĢanı tərk etməli oldu və ġəkiyə pənah gətirdi. Lakin Məhəmməd
bəy yanıldı. ġəkidə Səlim xan onu həbs edərək qan düĢməni olan Ģamaxılı Mustafa
xana təhvil verdi. Mustafa xan Məhəmməd bəyi edam etdi.
Ağa Məhəmməd Ģahın qətlindən sonra Bakı, Gəncə və Ġrəvan xanları öz
Ģəhərlərinə qayıtdılar.
Ġranda Ağa Məhəmməd Ģahın qardaĢı oğlu Baba xan Fətəli Ģah adı ilə taxta
çıxdı. Elə ilk gündən yeni Ģah Ġranda hakimiyyətini möhkəmləndirməklə məĢğul oldu.
Beləliklə, Ağa Məhəmməd Ģahın ölümü və Ġranda hökm sürən hərc-mərclik
nəticəsində Azərbaycan xarici müdaxilədən bir qədər yaxa qurtardı.
Gö zləmək olardı ki, yuxarıda sadalanan hadisələrdən sonra Azərbaycan
xan lıq ları bir mərkəz ətrafında birləĢməyin zərurətini dərk edəcək, vahid dövlət
yaradacaqlar. Lakin təəssüf ki, belə olmadı. Ġran qoĢunlarının getməsi ilə ölkədə
kəskin daxili feodal ara müharibələri baĢlandı.
Bundan istifadə edən Ġranın yeni hökmdarı Fətəli Ģah Cənubi Qafqazı zəbt
etmək fıkrinə düĢdü. Lakin bunun üçün Rusiya ilə münasibətləri qaydaya salmaq
lazım id i. Bu məqsədlə Fətəli Ģah 1797-ci ildə özünün nümayəndəsi Ağa Mir Seyid
Həsəni I Pavelin sarayına göndərdi. Ġran Ģahının məqsədini öyrəndikdən sonra I Pavel
Ġran hökumətinə Cənubi Qafqaza olan hər cür iddiadan əl çəkməyi məsləhət gördü.
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Nümayəndəsinin Sankt-Peterburqdan qayıtmasını gözləməyən Fətəli Ģah
Cənubi Qafqazın bütün hakim feodallarına fərman göndərib onlardan itaət əlaməti
olaraq girov və böyük məbləğdə pul tələb etdi. Rədd cavabını alan Fətəli Ģah öz
qoĢunlarına sərhədi keçməyi və feodal pərakəndəliyi hökm sürən Cənubi Qafqazı ələ
keçirməyi əmr etdi.
Cənubi Qafqazı fəth etmək fikrindən daĢınmayan Rusiya döv ləti artıq hərbi
əməliyyatın baĢlanması vaxtının çatdığını qət etdi. I Pavel qoĢunların Cənubi Qafqaza
yeridilməsi haqqında əmr verdi. Rusiya dövlətinin tədbirlərindən xəbər tutan Ġran
qoĢunları təcili geri çəkildilər. Belə olduqda Rusiya dövləti də özünün Cənubi
Qafqaza yürüĢünü dayandırdı.
Sərbazlarının müasir texnika ilə silahlanmıĢ Rusiya qoĢunlarından qat-qat zəif
olduğunu anlayan Fətəli Ģah ordusunun təĢkilində yeniliklər aparmağa baĢladı.
DöyüĢçülərin təlimi üçün Avropa ölkələrindən, əsasən Fransadan hərbi mütə xəssislər
dəvət edildi.
Beləliklə, XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaz
uğrunda birinci Rusiya-Ġran müharibəsinin baĢlanması üçün zəruri Ģərtlər meydana
çıxd ı.

XIV FƏSĠL
XVIII ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARISINDA AZƏ RBAYCANIN
ĠCTĠMAĠ-ĠQTĠSADĠ VƏ ZĠYYƏ TĠ
Kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər. GünəĢli günlərin çoxluğu və münbit
torpaqlar Azərbaycanda mü xtəlif bitkilər, o cümlədən kətan, küncüd, buğda, arpa,
çəltik və s. yetiĢdirmək üçün əlveriĢli Ģərait yaradırdı.
Ölkə iqtisadiyyatında mühüm yer tutan ipəkçilik ġamaxı, ġəki, Qarabağ,
TalıĢ, Naxçıvan və digər xanlıqlarda in kiĢaf etmiĢdi.
Kənd təsərrüfatında arıçılıq, ü zümçülük, bostançılıq, xüsusilə bağçılıq
müəyyən rol oynayırdı. Bunlar əsasən Qarabağ, Təbriz, Marağa, Gəncə, ġəki, Quba,
Urmiya, Naxçıvan və s. xanlıqlarda yayılmıĢdı.
Quba, Bakı və digər xanlıqlarda əhali əkinçiliklə məĢğul olurdu. AbĢeron
həmçinin özünün ətirli zəfəranı ilə məĢhur idi. Burada bostançılıq da inkiĢafda idi.
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TalıĢ xanlığında çəltik və Ģəkər çuğunduru yetiĢdirilirdi. Xəzər dənizi və Kür çayı
sahillərində yaĢayan əhali balıqçılıqla məĢğul olurdu.
Kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən biri də maldarlıq idi. Maldarlıqla
əsasən yarımköçəri həyat sürən tayfalar məĢğul olurdular. QıĢlaqlarda və yaylaqlarda
xırda və iribuynuzlu mal-qara bəslənilirdi.
XVIII əsrin ikinci yarısında, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, eyni feodal
mülkiyyət formaları mövcud idi. Lakin bu baxımdan dövrün səciyyəvi xüsusiyyəti
ondan ibarət idi ki, xanlıqlarda dövlət torpaqları ilə xan ailəsinə məxsus torpaqların
birləĢdirilməsi müĢahidə olunur. Bu torpaqlar xan və onun ailəsinin baĢlıca gəlir
mənbələrindən sayılırd ı. Xanlıqlar dövründə mülk, vəqf və camaat torpaq mülkiyyəti
formaları da mövcud idi.
XVIII əsrin ikinci yarısında Ģərti torpaq mülkiyyət forması kimi tiyul geniĢ
yayılmıĢdı. Bu dövrdə də tiyul xanlar tərəfındən müəyyən Ģəxslərə vəzifəyə və
xid mətə görə verilirdi.
Əvvəllər olduğu kimi, A zərbaycan xan lıq larında feodallar və kəndlilər
əsas sinifləri təĢkil edird ilər.
Xan, bəy, sultan və məliklərdən, habelə torpaq sahiblərindən əlavə, feodal
zü mrəsinə ruhanilər, yarımköçəri tayfaların baĢçıları olan elbəyilər də daxil idi.
Xid mət müqabilində yarımoturaq, bəzən isə oturaq kəndlilərlə birlikdə torpaq alan
elbəyilər eyni zamanda torpaq sahiblərinə çevrilirdilər. Elbəyilər xan qarĢısında
hərbi mükəlləfiyyət daĢıyırdılar.
Ruhani zü mrəsi iki dərəcəyə - ali və aĢağı dərəcələrə bölünürdü.
Kəndli sinfi əsasən rəiyyət və rəncbərdən ibarət idi. Kəndlilərin
əksəriyyətini təĢkil edən rəiyyət divan, mülk və vəqf torpaqlarında yaĢayırdı.
Rəiyyətin bir q ismi kənd icmasın ın onlar üçün ayırdığ ı torpaqları becərir və kimin
torpağında yaĢamasından asılı olaraq feodallara, yaxud xəzinəyə əsas vergi kimi
məhsul rentası ödəyirdi.
Ən ağır vəziyyətdə yaĢayan kəndli rəncbər idi. Öz torpağı o lmayan
rəncbər xanın və d igər feodalların mü lklərində iĢləyərək yığ ılan məhsulun müəyyən
hissəsini - adətən, l / 3 -ni alırdı.
Rəncbərlərin sıraların ın art masın ın mənbələri mü xtəlif idi. Adətən, aclıq
və məhru miyyətlərə məru z qalan rəiyyət özünün kiçik torpaq sahəsini feodala
satmağa məcbur olur və beləliklə, rəncbərə çevrilird i. Rəncbərlərin sayı həmçin in
əsirlərin və digər xan lıq lardan qaçmıĢ kəndlilərin hesabına da artırdı.
Maldarlıq təsərrüfatı ilə məĢğul olan elatlar da kəndli sinfınə məxsus idi.
Onlar yarımköçəri həyat tərzi keçirməklə birbaĢa tayfa baĢçılarından asılı
vəziyyətdə olurdular.
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Xanların kəndliləri itaətdə saxlamaq üçün nökərlərdən və maaflardan
ibarət ayrıea dəstələri vardı. Xüsusi imt iyazlara malik o lan həmin Ģəxslər bütün
vergi və mükəlləfıyyətlərdən azad edilird ilər.
Azərbaycan xanlıqlarındakı sarayları, hərəmxanaları, məmu rlar aparatın ı,
ordunu saxlamağa və digər ehtiyacları ödəməyə kü lli miqdarda vəsait tələb
olunurdu ki, bunun da əsas ağırlığı zəhmət keĢ kütlənin ü zərinə düĢürdü.
Azərbaycan xanlıqlarında əsas vergi malcəhət (Naxçıvan və ġirvan
xanlıqlarında bu vergi bəhrə adlanırd ı) idi. Ġndi mü xtəlif xan lıq larda onun həemi
1/10-lə 1/ 3 arasmda tərəddüd edirdi. Feo-dallar otlaqlardan istifadə müqabilində
rəiyyətdən çöpbaşı adlı əlavə vergi alırd ılar. Kəndli bağlarından toplanan bağbaşı
adlı verg i məhsulun 1/10-ni təĢkil edirdi. Bayram günlərində rəiyyət "hədiyyə"
olaraq feodala bayramlıq gətirməli idi. Kəndlilərdən toypulu da alınırd ı. Əgər toy
kəndlin in ailəsində olurdusa, onda o, bəyə toyxərci verməli id i. Toy bəyin ailəsində
baĢ verirdisə, onda bəy kəndlidən toypulu tələb edirdi. Hər bir kəndli həyətindən
otaqxərci deyilən vergi də yığ ılırdı.
Kəndli xanın atları üçün arpa verməli idi. Bu vergi at arpası adlanırdı.
Rəiyyət tez-tez öz hesabına xan ın muzd lu əsgərlərini də saxlamalı olurdu. Bu
mü kəlləfıyyət dişkirəsi adlanırdı. Rəiyyətdən həmçin in xan dəftərxanasının və
inzibati idarəet mənin digər quru mlarının xərclərini ödəmək üçün mirzəyanə,
kələntərlik və digər vergilər toplanılırdı. Vergiy ığanlar xan ın əmrinə əsasən öz
xeyirlərinə darğalıq adlı vergi toplay ırdılar.
Kəndli feodalın xeyrinə olaraq b ir sıra mükəlləfiyyətlər - biyar və əvrəz
yerinə yetirməli id i. Biyar ildə 3 gündən 6 günədək, əvrəz isə 2 gün olurdu. Əv rəz
zaman ı kəndin bütün əhalisi ya qala divarı hörməli, körpü çəkməli, ya da feodalın
təsərrüfat və ev iĢlərində birlikdə çalıĢmalı idi.
Kəndlilərin gəlirinin ço x h issəsi mü xtəlif verg i və mükəlləfıyyətlərin
ödənilməsinə sərf olunurdu.
Mirzə Camal Qarabağ xan lığ ında vergi və mü kəlləfiyyətlər haqqında
maraqlı məlu matlar verir. O yazır ki, hər il Novruz bayra mında sərkərdələrə xan ın
adından mü xtəlif hədiyyələr - xələtlər, atlar, silahlar bağıĢlanırdı. Feodallar da
bunun müqabilində xana ö z adlarına layiq hədiyyələr gətirirdilər. Ġbrah imxəlil xan
səfərdə olarkən və ya hər hansı yerdə düĢərgə qurarkən minbaĢıların, yüzbaĢıların,
bəylərin, ağaların əksəriyyəti, bəzi döyüĢ çülər, kat iblər, eĢik-ağası, darğalar və
yolçular xanın mətbəxindən yemək alırdılar. Ço x vaxt xanın mətbəxin in birgünlük
xərci onlarla qoyundan, qırx puddan artıq düyüdən və s. ibarət olurdu. Bütün bunlar
çoxlu xərc tələb edird i və əsasən istehs alçıların a mansız istismarı hesabına
ödənilird i. Belə mənzərə demək olar ki, bütün xan lıq larda müĢahidə edilirdi.
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Məhəmmədhəsən xan dövründə ġəki xan lığ ında "Dəsuləməl" adlı
qanunlar məcmuəsi tərtib o lunmuĢdu. Burada bütün vergi və mü kəlləfiyyətlər
―təmizlən irdi‖.
Xanlıqlarda onların mühüm gəlir mənbələrindən olan iltizam sistemi
mövcud olmuĢdur. Ən baĢlıca ilt izam növləri aĢağıdakılar idi: mizan, yaxud tərəzi,
tamğa, rahdari, neft hasilatı, balıqtutma qəssabxana və ya sallaq xana, d abbağ xana,
sabun biĢirilməsi və ilt izamçılar müəyyən olunmuĢ məbləği əvvəlcədən xəzinəyə
verir, sonra isə həmin məb ləği b ir neçə qat art ıq ödəyirdilər.
Digər ö lkələrdə olduğu kimi, A zərbaycanda da vergilərin toplanması qarət
xarakteri daĢıyırdı. Xanlıqlarda vergilərin toplanması üçün xüsusi qayda yox idi.
Bu isə baĢda darğa olmaqla vergitoplayanların özbaĢınalığı üçün əlveriĢli Ģərait
yaradınırd ı.
Bununla belə, acından ölməsinlər deyə, kəndlilər yeganə yaĢayıĢ mənbəyi
olan kənd təsərrüfatından əl çəkmirdilər. XVIII əsrin son rübündə Azərbaycanda
kənd təsərrüfatının və kəndlilərin ağır vəziyyətinin Ģahidi olmuĢ səyyah
F.BiberĢteyn yazırdı: "Fasiləsiz müharibələ r və bu ölkə əhalisinin narahat əhvalı
əkinçiliyə ziyan vursa da, yaĢamaq zəru rəti buranın əhalisinə onu tamamilə at mağa
mane o lurdu. Arasıkəsilməyən hərb i toqquĢmalar nəticəsində suvarma sistemin in
dağılmasına, əkin sahələrin in azalmasına, onlarla kəndin talan edilmə sinə və s.
baxmayaraq, kənd təsərrüfatı nəinki məhv olur, əksinə, bəzən ticarət üçün məhsul
da verird i". Daha sonra BiberĢteyn yazırd ı: "Quba öz məhsulunun bir hissəsini hətta
qonĢulara, xüsusilə Dərbənd və Bakı Ģəhərlərinə də verə bilir. Kəndlilər səpin və
əkin lə ço x çətin Ģəraitdə məĢğul olurlar. On ları hər an kənardan təhlükə gözləyirdi.
Dəfələrlə hazır məhsul yadelli iĢğalçıların qənimət inə çevrilir, buna görə də
aramsız müharibələr və qarətlər əhalini həmiĢə özləri ilə silah gəzd irməyə məcbur
edir. Kəndlilər hətta yer Ģumlayanda, səpəndə, biçəndə yanlarında xən cər gəzdirir,
yaxınlıqda isə tüfəng qoyurlar".
Demək olar ki, bütün xanlıq larda kəndlilər belə ağır Ģəraitdə çalıĢır,
onların əməy indən isə feodal əyanlar bəhrələnird ilər.
ġəhərlər, sənətkarlıq və ticarət. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan
ərazisində Təbriz, ġamaxı, Naxçıvan, Ərdəbil, Dərbənd, Bakı, Maku, Urmiya, Xoy,
Əhər, Gəncə, ġəki kimi qədim Ģəhərlərlə yanaĢı, ġuĢa (Pənahabadın), Yen i ġamaxı
kimi təzə Ģəhərlər də meydana gəldi. XVIII əsrin ikinci yarısında adları çəkilən
Ģəhərlərin hamısı bu və ya digər xanlıqların mərkə zi id i. Həmin Ģəhərlər əsas
etibarilə qala divarları ilə əhatə olunmuĢdu. DüĢmənin qəfıl hücu munun qarĢısının
müəyyən qədər alın ması məqsədilə belə qalaların ətrafında xəndək qazılır və su ilə
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doldurulurdu. Hər bir paytaxt Ģəhərdə əsas, bayır və sənətkarlıq məhəllələri
yerləĢirdi.
Azərbaycanda tez-tez baĢ verən feodal ara müharibələri və xarici
iĢğalçıların basqınları za manı Ģəhərlərə ciddi ziyan to xunurdu. XVIII əsrin ikinci
yarısında ən çox zərər ġamaxı Ģəhərinə dəydi. Bu Ģəhər Azərbaycan ərazisindən
Osmanlı qoĢunları çıxarıldığı zaman, 1734-cü ildə Nadir xan tərəfındən yerlə
yeksan olunmuĢ, əhalisi isə Ağsuya köçürülmüĢdü.
ġamaxının cənub-qərbində, təxminən 40 kilo metr məsafədə yerləĢən Ağsu
az bir zaman içində qala hasarları ilə əhatə olunduqdan sonra "Yeni ġamaxı" adını
aldı. Bu Ģəhərə Nadir özünün yaxın adamlarından Hacı Məhəmmədəli xan ı hakim
təyin etdi. 1743-cü ildə Ġran hakimiyyətinə qarĢı çevrilmiĢ ġirvan üsyanında Yeni
ġamaxı Nadir Ģahın qoĢunları tərəfındən bir daha dağıdıldı.
Azərbaycanda xanlıqlar əmələ gəld iyi zaman ġirvanın Xançobanı
tayfasından olan Allahverdi bəyin oğlu Məhəmməd Səid xan qardaĢı Ağası xan və
digər yaxın adamları ilə birlikdə Köhnə ġamaxıya köçdü. Elə bu zaman
Ģamaxılıların bir qismi öz doğma Ģəhərinə qayıdaraq buranı bərpa etməyə baĢladı.
Köhnə ġamaxıya həmçin in qaçqın rəiyyətlər də gəldilər. Təcridən köhnə ġamaxıda
həyat yenidən canlanmağa baĢladı. Beləliklə, ġamaxı xan lığ ında iki mərkəz əmələ
gəldi: Yeni ġamaxı və Köhnə ġamaxı. Lakin bu vəziyyət çox d avam et mədi. 1761ci ildə ətrafına lazımi qüvvə topladıqdan sonra Məhəmməd Səid xan Yen i ġamaxını
tutdu. ġamaxı xanlığında ikihakimiyyətlilik aradan qalxd ı, hakimiyyət Məhəmməd
Səid xan və onun qardaĢı Ağası xanın ə linə keçd i. 1768-ci ildə ġamaxı xanlığı
Quba xanlığı tərə fındən iĢğal olundu. Qubalı Fətəli xan rəsmən Köhnə ġamaxını
inzibati və iqtisadi mərkəz elan etdi. Beləliklə, Yeni ġamaxın ın əhalisi zorla
əvvəlki paytaxta köçürüldü. Bu hadisədən sonra Köhnə ġamaxı yenidən öz
xarabalıqları içərisindən dirçəlməyə baĢladı.
1775-ci ildə Quba xanlığında siyasi vəziyyətin kəskinləĢ məsi ilə əlaqədar
olaraq Fətəli xan keçmiĢ ġamaxı xan ı Məhəmməd Səid xanla barıĢmağa və Yeni
ġamaxını ona qaytarmağa məcbur oldu. Bu hadisə ilə əlaqədar olaraq Ģəhər əhalisi
bir daha zorla Köhnə ġamaxıdan Yeni ġamaxıya köçürüldü.
XVIII əsrin 90-cı illərində ġamaxıya yeni bir fəlakət üz verd i 1795 -ci ildə
Ġran hökmdarı Ağa Məhəmməd xan ın yürüĢü ilə əlaqədar olaraq ġamaxı xanlığın ın
hakimi Mustafa xan düĢməndən ziyan çəkməsin deyə, əhalini Fit dağında yerləĢən
qalaya köçürdü. Mustafa xanın əmrinə riayət etməyənlərin evlərin i xan özü
dağıtdırdı. Ġran qoĢunları Ģəhəri boĢalmıĢ görüb onu alt-üst etdi.
Gö ründüyü kimi, tarixən qısa bir müddət ərzində Köhnə ġamaxı və Yeni
ġamaxı Ģəhərləri dəfələrlə feodal basqınlarının qurbanı olmuĢdur. Əhalin in tez-tez
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bir Ģəhərdən digərinə köçürülməsi onlarda həmiĢəlik o laraq b ir Ģəhərdə yaĢamaq
inamın ı puç etmiĢdi. Odur ki, əhalin in böyük bir qismi özü üçün qəĢəng və rahat ev
tikməkdən imt ina edərək, zirzəmilərdə yaĢamağı daha üstün tuturdu. Köhnə
ġamaxını ağ daĢdan tikilmiĢ gözəl naxıĢlı yaĢayıĢ binaları, məscidlər, məqbərələr,
hamamlar və digər b inalar bəzəyird isə, Yeni ġamaxıda evlər əsas etibarilə kiçik və
yaraĢıqsız olub, əksəriyyəti palçıqdan tikilmiĢ daxmalardan ibarət idi.
Yeni ġama xı kiçik Ģəhər olub, ətrafına qala divarları çəkilmiĢdi. Qalanın
dördkünc və dairəvi bürcləri var idi.
Azərbaycanın qədim Ģəhərlərindən biri də ġəki id i. XVIII əsrin 40 -cı
illərindən baĢlayaraq ġəki ətrafında müstəqil xanlıq yaradırıld ıqdan sonra Ģəhər
xanlığın, eləcə də A zərbaycanın siyasi və iqtisadi həyatında mühüm ro l oynamıĢdır.
ġəki yalnız 1765-ci ildə qala divarları ilə əhatə olunmuĢdur. Mərkəz kimi
möhkəmləndikdən sonra Ģəhərdə istehsal qüvvələrinin in kiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait
yarandı.
ġəki Ģəhərində gözəl memarlıq abidəsi olan Xan sarayı və digər bu kimi
binaların mövcud olmasına baxmayaraq, evlər ü mu miyyətlə kiçik və yaraĢıqsız idi.
YaĢayıĢ evlərinin əksəriyyəti hasarlarla əhatə olunmuĢdu. Bu hasarlar Ģəhərdə əyriüyrü döngələr əmələ gətirirdi.
Azərbaycanın digər Ģəhərlərində olduğu kimi, ġəkidə də inĢaat iĢləri aĢağı
səviyyədə aparılır, evlər çiy kərpiedən tikilir, damlarda meyvə qurudulurdu.
ġəhər evləri əsasən bir və ikimərtəbəli id i. Birmərtəbəli ev lərin küçəyə
pəneərəsi olmazd ı ki, evə baxan olmasın. Evlərin ko mmunal quruluĢunun
narahatlığı q ıĢ zaman ı yaĢayıĢı daha da çətinləĢdirirdi.
BaĢqa Ģəhərlərdə olduğu kimi, əhalinin əsas hissəsi kiçik evlərdə və
zirzəmilərdə yaĢayırdı. Kasıb ailələrdə bir və ya iki otaq olard ı. Bunlar həm yataq
otağını, həm də mətbəxi əvəz edərdi. Otaqların birində təndir, yaxud da ocaq
yandınlar, tüstü baca vasitəsilə evdən kənara çıxarılardı.
ġəhərin varlı təbəqələrinə, hakim sin iflərə məxsus olan evlərdə otaqların
miqdarı daha çox, mətbəx ayrı, ev avadanlığı zəngin idi. Təndir əvəzinə demək olar
ki, hər bir dövlətlinin evində bu xarı vardı; saxsı və u cuz qablar yerinə qızıl və
gümüĢ qab-qacaq iĢlədilər, palaz və ya həsir əvəzinə yerə bahalı xalı-xalçalar
döĢənər, cama xatanlarda böyük sandıqlar olardı. Yorğan-döĢək həmin sandıqların
üstünə yığılard ı. Bəzi varlılar otaqların ın divarlarına milli naxıĢlarla bəzək
vurdurar, pəneərələrə al-əlvan ĢüĢələr saldırardılar.
XVIII əsrin ikinci yarısmda digər Azərbaycan Ģəhərləri kimi, ġəki də bir
neçə dəfə daxili feodal müharibələrinə məru z qalmıĢdı. Bu da Ģəhər əhalisinin
sayca azalmasına səbəb olmuĢdu. Təkcə bunu göstərmək kifayət edər ki, XIX əsrin
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əvvəllərində ġəkidə cəmi 6000 adamın yaĢaması qeydə alın mıĢdır. Görünür, feodal
ara müharibələri zaman ı ġəkidən xeyli adamla baĢqa yerlərə qaçmıĢdı.
Bakı-Badkubə (bir ço x səyyahlar Bakın ı belə adlandırırd ılar) özünün nadir
tarixi ab idələri ilə memarlıq sənəti mu zeyin i xatırladırdı.
XVIII əsrin əvvəllərində Bakın ın ətrafında iki cərgə-xarici və daxili qala
divarları olduğu halda, əsrin son rübündə xarici hasarın bir hissəsi dəniz ləpələrin in
təsiri nəticəsində dağılmıĢdı.
Bakı qalası digər xanlıqların paytaxt larına nisbətən kiçik o lub, cəmi 600
sajen sahəni əhatə edirdi. Qala yarımdairəvi Ģəkildə tikilmiĢdi. ġəhərin küçələri
plansız salındığ ından nəqliyyata və adamların gediĢ-gəliĢinə maneçilik törədirdi.
Bakı xanlığın ın paytaxtı olan bu Ģəhərin izi indi də ĠçəriĢəhərdə qalmaqd adır.
Bakıda da evlər bir və ya ikimərtəbəli idi. Ġkimərtəbəli ev lərdə ev sahibi özü ikin ci
mərtəbədə yaĢayır, birinci mərtəbədə isə ya dükan açıb alver edir, ya sənətkarlıqla
məĢğul olur, yaxud da onu kirayəyə verirdi.
Azərbaycan Ģəhərlərin in əksəriyyətində olduğu kimi, Bakıda da hər kəs
yalnız öz tikdiyi evin, həyətin rahat olması üçün çalıĢır, küçələrin, eləcə də bütün
Ģəhərin xarici görkəminə əhəmiyyət vermird i.
ġəkidə və digər paytaxt Ģəhərlərdə olduğu kimi, Bakı ətrafında da keĢikçi
qüllələri t ikilmiĢdi. Bakı Azərbaycanın qədim Ģəhərlərindən olsa da, əhalinin sayı
baxımından bir o qədər fərq lən məmiĢdir. Çar Rusiyası tərəfindən iĢğal edildiyi
zaman Ģəhərin təxminən üç və ya dörd min sakini vardı.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın mərkəz Ģəhərlərindən biri də
Naxçıvan sayılırd ı. Naxçıvan bu dövrə öz keçmiĢ Ģöhrətini itirə -it irə gəlib çat mıĢ
Ģəhərlərdən biri id i. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda mövcud olan
iqtisadi və siyasi pərakəndəlik Naxçıvanın da inkiĢafına öz mənfı təsirini
göstərmiĢdi. Naxçıvan müstəqil xanlığın paytaxtı olsa da, möhtəĢəm bina və
abidələri ilə fərq lən mirdi. Xan sarayından baĢqa, demək olar ki, Naxçıvandakı
evlərin əksəriyyəti b irmərtəbəli idi. Evlərin damları yastı olub, biri digərinə
bənzəyirdi. ġəhər evlərinin əksəriyyəti daĢ və palçıqdan hörülmüĢ hündür hasarlarla
əhatə edilmiĢdi.
Azərbaycanın digər Ģəhərləri kimi, Naxçıvan da daxili feodal müharibələri
və yadelli iĢğalçıların basqınları nəticəsində xeyli ziyan çəkmiĢdi. XVIII əsrin
sonlarında Ġran hökmdarı Ağa Məhəmməd Ģahın yürüĢləri zamanı Ģəhərə bö yük
xətər to xun muĢdu. Naxçıvanlıların düĢmənə ciddi müqavimətindən qəzəblənən Ġran
dövləti baĢçısının ikinci yürüĢü zamanı (1797) Naxçıvan Ģəhəri qarət edilmiĢ və bir
çox binalar dağıdılmıĢdı. ġahın əmri ilə naxçıvanlıların bir
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qismi zorla Ġrana köçürülmüĢdü. Bu hadisədən sonra Naxçıvan əhalisinin
sayı daha da azalmıĢdı.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda mühüm siyasi və iqtis adi
mərkəz kimi Ģöhrət tapan Ģəhərlərdən biri də Gəncə idi. Gəncə Təkcə
Azərbaycanda deyil, bürün Cənubi Qafqazda gözəl və böyük Ģəhərlərdən sayılırdı.
Bağlı-bağatlı və yaraĢıqlı küçələri olan Gəncə Ģəhəri yaĢıllıq lara bürün müĢdü.
Səyyah Avril Filip Gəncəyə gəliĢini belə təsvir edir: " Biz oraya ( Gəncəyə. - məsul
red.) baharın ortalarında gəldik, saysız-hesabsız çiçəkli və yarpaqlı ağaclarla
örtülən evləri yaĢıllıq daha da gözəlləĢdirird i, mən belə bir valehedici mənzərə
görməmiĢə m".
Gəncə Ģəhərinin yerləĢdiyi bölgə dəmir, mis, qurğuĢun, duz və s. faydalı
qazıntılarla da zəngin idi. Bu təbii zənginlik öz növbəsində Gəncə Ģəhərində
sənətkarlığın in kiĢafı üçün əlveriĢli zəmin yaratmıĢdı. Gəncə Ģəhərində hazırlanan
sənətkarlıq əĢyaları Təkcə daxili bazarda satılmır, xaricə də ixrac ed ilird i. Gəncə
eyni adlı xan lığ ın paytaxtı olandan sonra dəfələrlə Kartli-Kaxeti çarlığı və Qarabağ
xanlığı tərəfindən hədələnmiĢ, hətta qısa müddətə həmin feodal dövlətləri
tərəfindən zəbt olun muĢdu.
1778-ci ildə saray çəkiĢmələrin in qurbanı olan Gəncə xan lığ ının hakimi
Məhəmmədhəsən xanı ona sui-qəsd edən qardaĢı Məhəmməd xan əvəz etdi. Onun
hakimiyyəti dövründə Gəncə xanlığı xeyli zəiflədi. Vəziyyətin belə bir Ģəkil
almasından istifadə edən II Ġrakli Gəncəni zəbt etmək fıkrinə düĢdü. Lakin o,
tələsməyib bu iĢdə Azərbaycanda böyük nüfuza malik o lan və tez-tez ittifaqa
girdiy i qarabağlı Ġb rahimxəlil xandan istifadınə et məyi qərara aldı. Zəngin Gəncə
Ģəhərində çoxdan gözü olan Ġbrahimxəlil xan tərəddüd etmədən II Ġraklinin təklifıni
qəbul etdi.
Beləliklə, 1780-ci ildə Ġrakli və Ġbrahim xan ın qoĢunları Gəncə qalasını
mühasirəyə aldılar. Ciddi müqavimət göstərə bilməyən Gəncə qarnizonu təslim
oldu. Qaliblər Gəncə xanlığ ını birlikdə idarə et məyi qərarlaĢdırıb, öz
nümayəndələrin i Gəncə Ģəhərində yerləĢdirdilər.
Bu hadisədən sonra altı il müddətində Gəncə xanlığı Ġbrah im xan ın təyin
etdiyi Həzrətqulu bəy və II Ġraklinin nü mayəndəsi Keyxosrov tərəfındən idarə
olundu. Lakin tezliklə Ġbrahimxəlil xan la II Ġrakli arasında Gəncə üstündə ziddiyyət
baĢ verdi.
Hər iki hakim feodal Gəncə xanlığına tam sahib olmaq üçün tədbirlər
görməyə baĢladı. Mübarizə yerli feodalların kö məyindən istifadə edən Ġbrahimxəlil
xanın qələbəsi ilə nəticələndi. II Ġraklinin nümayəndəsi və qoĢunları Gəncəni tərk
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etməli oldular. Lakin bu hadisədən sonra Ġbrahimxəlil xan ın nümayəndəsi də
Gəncədə çox qala bilməd i. Gəncəlilər üsyan qaldırıb onu da qovdular. Beləliklə,
Gəncə xanlığı üsyan baĢçılarından biri olan Rəhim bəyin əlinə keçdi. Lakin bir
ildən sonra onu xan taxt ında qardaĢı Cavadın xan əvəz etdi.
1786-cı ildə Gəncəni yenidən Qarabağ xan lığ ı və Kartli-Kaxet i Çarlığının
qoĢunları mühasirəyə ald ılar. Nət icədə Ģəhərə ciddi ziyan dəydi.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın ən böyük Ģəhərlərindən biri də
Təbriz idi. Bu Ģəhər Azərbaycanın tarixən əmələ gəlmiĢ ticarət mərkəzlərindən
olmaqla bərabər, ö lkən in siyasi tarixində də böyük rol oynamıĢdır. Təbriz tutduğu
coğrafi və strateji mövqeyinə görə ġərqlə Qərb arasındakı əlveriĢli ticarət yolunun
düyün nöqtəsi idi. Bu Ģəhər hələ ço x qədimdən yalnız A zərbaycanda deyil bütün
Yaxın ġərq Ģəhərləri arasında zəngin liy inə və ticarət əlaqələrinə görə müstəsna yer
tuturdu. Təbrizdən keçən və böyük iqt isadi əhəmiyyətə malik olan karvan yolları bu
dövrdə Ģəhərin inkiĢafında mühüm ro l oynamıĢdır. Mənbələrdə Təbrizin iqtis adi
əhəmiyyətindən bəhs edilərək, Ģəhərin ölkənin Avropa və Asiya ilə ticarətdə önəmli
yer tutduğu göstərilir. Bu, Təbrizin əlveriĢli coğrafi mövqeyi və tranzit yolunda
yerləĢməsi ilə izah edilir.
Azərbaycan müvəqqəti olaraq Ġran dövlətinin əsarəti alt ında düĢdüyü zaman
Təbriz Ģəhəri nəinki ö z t icarət əhəmiyyətini itirməmiĢ, hətta Ġranın paytaxtı Ġsfahanı
belə bu sahədə geridə qoymuĢdu. XVIII əsrin ikinci yarısında yaĢamıĢ rus tarixçisi
M.Çulkov Təbriz Ģəhərin in üstünlüyündən bəhs edərək yazır ki, bu Ģəhər Ġsfahan
kimi qəĢəng və zəngin bazara malikdir. Təbriz baza rı "Qeysəriyyə" - yəni "Ģah
bazarı" adlanırd ı.
XVIII əsrin ikinci yarısında müstəqil xanlığ ın mərkəzinə çevrildikdən
sonra Təbriz Ģəhəri bir növ öz zənginliyin in qurbanı olmuĢdur. ġəhər bir neçə dəfə
qonĢu xanlıqlar, xüsusilə Urmiya və Xoy hakimləri tərəfindən basqın və qarətə
məruz qalmıĢdır. Bu isə təsərrüfata və əhalin in sayına mənfi təsir göstərmiĢdir.
Yu xarıda haqqında bəhs edilən Ģəhərlərlə yanaĢı, Azərbaycanın bir ço x
Ģəhərləri, o cümlədən Ərdəbil, Xoy, Urmiya, Lənkəran, Dərbənd və s. XVIII əsrin
ikinci yarısında ayrı-ayrı bölgələrin həm ticarət, həm də siyasi mərkəzləri id i. Qeyd
etmək lazımd ır ki, adı çəkilən Ģəhərlərin demək olar, hamısı ya feodal ara
müharibələrin in, yaxud da Xaricdən basqınların qurbanı olmuĢdur. Bu isə, ilk
növbədə, vaxtilə çiçəklənən Ģəhərləri tənəzzülə gətirib çıxarmıĢdır. Qədim
Ģəhərlərin tənəzzüllü ilə yanaĢı, XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ərazisində
bir sıra yeni Ģəhərlər də meydana gəlmiĢdir. Yen i Ģəhərlərin təĢəkkülü qədim
Ģəhərlərin meydana gəlməsindən tamamilə fərq lənir. Yen i Ģəhərlər, ilk növbədə,
xanlıqların istinadgahı kimi yaran mıĢ, sonralar isə təcridən ö lkən in həm siyası, həm
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də iqtisadi həyatında həlledici ro l oynamağa baĢlamıĢdır. Bun lar ġuĢa, Yeni ġamaxı
(Ağsu), Quba Ģəhərləridir.
Quba Ģəhəri müstəqil xanlığın mərkəzi kimi yaln ız XVIII əsrin 40 -cı
illərində özünü göstərmiĢdir. Müstəqil Quba xanlığın ın əsasını qoyan Hüseynəli
xan Quba Ģəhərini xan lığ ının mərkəzinə çevirdi və onun ətrafına qala d ivarları
çəkdird i.
1759-cu ildə qubalı Fətəli xan Dərbənd xanlığı ilə Quba xan lığ ını
birləĢdirdikdən, xüsusilə 1789-cu ildə Fətəli xan öldükdən sonra Quba xanlığı ilə
bərabər Quba Ģəhəri də öz siyasi mövqeyini itirdi. Dərbəndin isə həmin vaxtdan
etibarən siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti artdı.
1796-cı ildə Rusiya qoĢununun Azərbaycana yürüĢü zaman ı Quba xanlığı
ilə Dərbənd xanlığı müvəqqəti olaraq rəsmi surətdə ayrılsalar da, ruslar Azərbaycan
ərazisini tərk etdikdən sonra yenidən birləĢdilər.
Yu xarıda gostərilən səbəblər Quba Ģəhər əhalisinin sayının azalmasına
təsir göstərməyə bilməzdi. Demək olar ki, XVIII əsrin ikin ci yarısında, xüsusilə
onun son rübündə Azərbaycanda əhalinin sayı baxımından Qubadan kiçik Ģəhər
yox idi.
Lakin Quba Ģəhəri Fətəli xanın hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın böyük
bir ərazisinin, daha doğrusu, 1760-1780-ci illərdə qubalı Fətəli xanın hakimiyyəti
altında birləĢən hissəsinin siyasi mərkəzi o lmuĢdur.
XVIII əsrin ikinci yarısında əmələ gəlib inkiĢaf edən Ģəhərlər sırasında
siyasi və iqtisadi mərkəz kimi ġuĢa Ģəhəri xüsusi yer tutur. Müstəqil Qarabağ
xanlığının banisi Pənahəli xan özünə əlçat maz bir istinadgah salmaq istəyirdi. ġuĢa
qalası dəniz səviyyəsindən 1400 metr hündürlükdə yerləĢən, meĢələrlə örtülmüĢ,
bir tərəfdən uçuru m, digər tərəfdən isə sıld ırım qayalarla əhatə olun muĢ təbii bir
qala idi. Pənahəli xan həmin yeri seçdikdən sonra burada qala divarları, sonra isə
evlər və imarətlər t ikd irmiĢdir. ĠnĢaat iĢləri bitdikdən sonra Pənahəli xan və
Qarabağın bir ço x zadınəganları və sənəkarları qalaya köçmüĢlər. Tezliklə qalaya
Qarabağdan və Azərbaycanın digər yerlərindən də köçüb sakin olanların sayı artdı.
"Pənahabadın" adını ilə məĢhurlaĢan yeni paytaxta baĢqa Ģəhərlərdən köçənlər
məhəllə -məhəllə yerləĢdirildilər. Bunu Pənahabadın Ģəhərindəki küçə Adları
(Təbrizi, Əy lisli, Qazançalı, Köçərli, Qurdlar, Cu lfalar və s.) bir daha təsdiq edir.
ġuĢanın etibarlı qala hasarları ilə əhatə olunması burada dinc quruculuq
iĢlərinin aparılması üçün geniĢ imkanlar yaratdı. Qalada tikinti iĢləri sürətlə
geniĢləndirildi. Hər b ir məhəllə üçün məscid hamam, mədrəsə və s. inĢa edildi. ġuĢa
qalasında xan sarayı da tikildi. Qala hasarlarından əlavə, xanın əmri ilə Ģəhərdən bir
qədər aralıda daha iki istehkam inĢa olundu. Qarabağ xanlığı taxtında müvəqqəti olaraq
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atasını əvəz edən Mehrəli xanın hakimiyyəti dövründə (təqribən 1758-1763-cü illər
arasında) ġuĢadan bir qədər uzaqda "Əsgəran" qalası tikildi. Bu qalada əsasən ġuĢa
qalasına gedən yolu qoruyan əsgərlər yerləĢdirilmiĢdi.
ġuĢa qalası inĢa edilən gündən 1797-ci ilədək buraya bir dəfə də olsun düĢmən
ordusu soxula bilməmiĢdi. Əgər Azərbaycanın Bərdə, Gəncə, ġamaxı kimi qədim
Ģəhərləri keçmiĢ Ģöhrətləri ilə öyünə bilirdilərsə, XVIII əsrin ikinci yarısında ġuĢa öz
inkiĢaf səviyyəsi ilə onları öt müĢdü.
ġəhərlərin in zibati cəhətdən idarə olunmasını asanlaĢdırmaq məqsədilə
xan lar Ģəhərləri məhəllələrə bölürdülər. Hər bir məhəllənin kət xuda və ya Ģəhər bəyi
simasında ağsaqqalı - baĢçısı var idi. Onlar vergi toplayır, naiblərin, xanların
sərəncamını yerinə yetirird ilər.
ġəhər idarəsində polis vəzifəsini darğalar iera edirdilər. On lar eyni zamanda
Ģəhər və bazarda qayda-qanun yaratmalı idilər. ġəriət qanunlarını müdafiə etmək üçün
darğaya böyük səlahiyyətlər verilmiĢdi. Əgər kimsə zorakılıqda, ədalətsizlikdə və ya
nalayiq hərəkətlərdə təqsirləndirilsəydi, darğa onu özü bildiyi kimi cəzalandıra və ya
eərimə edə bilərdi. Darğaları öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməyə
həvəsləndirmək məqsədilə xanlar xüsusi olaraq darğlıq adını ilə vergi də müəyyən
etmiĢdilər.
ġəhər həyatında gecələr Ģəhərin keĢiyində durmaq kimi məsuliyyətli vəzifə
vardı. Mövcud qaydaya görə, əhali növbə ilə gecələr Ģəhərin keĢiyində durmalı idi.
Lakin xanlar belə bir mü kəlləfıyyəti pul ilə əvəz edib, əhalidən gecə keĢikçiliyi
əvəzinə müəyyən miqdarda pul toplayırdılar. ġəhərlilərdən bu məqsədlə toplanılan
pulla axĢamlar Ģəhərin keĢiyini çəkən xüsusi dəstələr təĢkil edilirdi. Gecə keĢikçiləri
əsas, keĢikçibaĢıları isə əsasbaşı adlandırırdı. Onların səlahiyyəti heç də darğanın
səlahiyyətindən az deyildi.
Gecə keĢikçiləri ayrı-ayrı dəstələrə bölünərək, onlara həvalə olunan
məhəllənin keĢiyini çəkirdilər. Həmin dəstələr bilavasitə əsasbaĢı qarĢısında
məsuliyyət daĢıyırdılar. Bazar və eləcə də sənətkar dükanlarının öz əsasları var idi.
Həmin əsaslar üçün məvacib sənətkar və tacirlərdən toplanılırdı.
ġəhər idarəsində sənətkar təĢkilatlarının (əsnafların) baĢçılıq etdiyi
ustabaĢılar da müəyyən rol oynayırdılar. Lakin ustabaĢıların nüfuz dairələri öz
təĢkilatları çərçivəsində məhdudlaĢırdı. Onlar yalnız sənətkarların inzibati, maliyyə,
mü lki məhkəmə məsələlərinə baxırd ılar.
ġəhərlərdə cinayət və mülki məsələlərə üç növ məh kəmədə baxılırdı:
məhkəmeyi-şəriyyə və əsnaf məhkəməsi.
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Bu məhkəmələrdən ən iĢgüzarı məhkəmeyi-Ģəriyyə idi. Həmin məhkəmədə
cinayətkarların iĢinə baxılır, talaq verilir və irsi mübahisələr həll olunurdu.
Məhkəmey i-Ģəriyyədə rəs mi olaraq hakim qazı idi.
Məhkəmeyi-ali gec-gec və fövqəladə hadisələr zaman ı çağırılırdı. Bu
məhkəmə bilavasitə xana tabe idi. Burada əsas etibarilə canilərin və digər
cinayətkarların iĢlərinə baxılırdı.
Əsnaf möhkəmələrinin baĢında ustabaĢı dururdu. Burada nisbətən yüngül
məsələlər həll olunurdu: sənətkarlarla usta, yarımusta və Ģagird arasındakı
mübahisələr, əsnaf qayda-qanununun pozulması, yerli əhalinin ustalardan Ģikayətləri
və s.
Xanın hüququnun hüdudsuz olmas ına baxmayaraq, çox zaman
məh kəmələrdə ali silkin üzvlərinə güzəĢtə gedilir və mübahisə əksər hallarda
onların xeyrinə həll edilirdi.
Məhkəmələrdə hakimlərdən baĢqa mirzə, gözətçilər və bir neçə qasid də
olurdu. Burada mülki və cinayət iĢlərinə Ģəriət qanunları əsasında baxılırd ı. Lakin
məh kəmələrdə eyni zamanda xalq adət və ənənələri də nəzərə almırdı.
XVIII əsrin ikinci yarısında hər xanlıqda əsas etibarilə bir mərkəzi Ģəhər
mövcud idi. ġəhərlərin idarə edilməsi həm s adə, həm də mürəkkəb idi. Elə xanlıq vardı
ki, orada Ģəhəri bilavasitə xanın özü idarə edirdi, bəzən isə o, Ģəhərin idarəsini naibə,
kələntərə, yaxud da qalabəyiyə tapĢırırdı. ġəhər məmurlarına həmçinin əsasbaĢı da
daxil idi.
Naib əsas etibarilə təsərrüfat və inzibati məsələlərlə məĢğul olur, vergilərin
vaxtlı-vaxtında toplanılması iĢi də ona tapĢırılırdı. Sənətkarlar üzərinə vergi
qoyulması, vergilərin qaydaya salınması da naibin öhdəsinə düĢürdü. Lakin onun
fəaliyyəti Təkcə bununla bitmirdi. Xan müvəqqəti olaraq Ģəhərdən çıxd ıqda
(müharibəyə, ziyarətə, ova, səyahətə və s. getdikdə) Ģəhəri idarə iĢi naibin əlin də
cəmlənirdi.
Zəngin təbii sərvətə malik Azərbaycan torpağında tarix boyu sənətkarlığın,
demək olar ki, bütün sahələrinin inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģərait olmuĢdur. Lakin siyasi
hadisələr, qonĢu dövlətlərin arasıkəsilməyən basqınları ölkədə sənətkarlığın tam
mənada inkiĢafına maneçilik törədirdi. Bəzi hallarda yerli feodallar idarə etdikləri
ərazidə zəngin faydalı qazıntı yataqlarının mövcud olduğunu bildikləri halda, qonĢu
feodalların basqınından ehtiyatlanaraq həmin yataqlardan istifadə etmirdilər.
Beləliklə, ölkənin təbii sərvətləri istifadəsiz qalırdı. Rusiyanın Qədim Aktların
Mərkəzi Dövlət Arxivində (Moskva) bu barədə bir Ģəxsin çox maraqlı məlumatı
vardır. Hadisələrin Ģahidi olmuĢ həmin adam yazır ki, Quba xanlığında qızıl, gümüĢ və
qurğuĢun mədənləri tapılmıĢdır. Lakin xan qonĢu Dağıstan feodallarının
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basqınlarından çəkinərək qızıl, gümüĢ mədənlərinin yenidən qumla örtülüb
basdırılmasın ı və xalqdan gizli saxlanılmasını əmr etmiĢdir. QurğuĢun mədənlərindən
isə istifadə olunmuĢdur. XIX əsrin əvvəllərində Təbrizdə olmuĢ səyyah V.Dittel
yazır ki, Təbriz Ģəhərinin geoloji mövqeyindən məlu m olur ki, burada zəngin mis və
gümüĢ yataqları vardır. Bu mədənlərin kəĢf olunmasına baxmayaraq, onlardan heç
zaman lazımınca istifadə edilməmiĢdir.
Qarabağ və Naxçıvan xanlığında az miqdarda gümüĢ, mis, qurğuĢun və s.
hasil olunurdu. DaĢkəsəndə dəmir və mis mədənləri Ģöhrət tapmıĢdı.
Naxçıvanda kükürd, Gəncədə isə mis və zəy daĢları əldə edilird i. Cənubi
Qafqazın bir çox yerlərinə Bakıdan və Naxçıvandan duz aparılırdı.
Yu xarıda göstərilən faktlar XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan
xanlıqlarında sənətkarlığın inkiĢafı üçün əlveriĢli zəmin olduğunu bir daha sübut
edir.
ġəhərlərin əksəriyyətində sənətkarlığın inkiĢafı üçün yaxĢı Ģərait olsa da,
XVIII əsrin ikinci yarısında ölkənin iqtisadi və siyasi pərakəndəliyi, tez-tez baĢ verən
feodal ara müharibələri onlarea Ģəhərin xarabalığa çevrilməsinə, yüzlərlə sənətkarın,
Ģəhər əhalisinin yurd-yuvasını tərk et məsinə səbəb olmuĢdur.
Yerli hakimlər dağıdılmıĢ Ģəhər təsərrüfatını, o cümlədən sənətkarlığı bərpa
məqsədilə baĢqa Ģəhərlərdən öz Ģəhərlərinə usta və sənətkarları dəvət etməyə
məcbur olurdular. Belə bir addımı ilk öneə Ģamaxılı Məhəmməd Səid xan at mıĢdır.
O, dağıdılmıĢ ġama xıda ipəkçiliyin inkiĢafı və bərpası üçün Təbrizdən yüz usta dəvət
etmiĢdi.
Tez-tez baĢ verən müharibələr sənətkarlığın keyfiyyətcə də geriləməsinə
səbəb olmuĢdu. Müharibələr zaman ı bir ço x sənətkarlar dükanlarını bağlayıb
Ģəhərlərdən uzaqlaĢırdılar. Ço x vaxt yerli hakimlərin özləri məcburiyyət qarĢısında
sənətkarları Ģəhərdən çıxmağa vadar edirdilər. Belə hallar ġamaxı, Lənkəran, ġəki
və digər Ģəhərlərdə baĢ vermiĢdir. Bəzən isə sənətkarların ö zləri heç bir Ģagird,
yarımusta (kargər) götürmədən və xammala ço xlu pul sərf et mədən ev Ģəraitində
sənətləri ilə məĢğul olu rdular.
Bütün bunlar Azərbaycan Ģəhərlərində Ģəhər təsərrüfatının məhdudlaĢmasına
və hazırlanan əĢyaların keyfiyyətinin pisləĢməsinə gətirib çıxarırd ı.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan Ģəhərlərindəki tənəzzül bütün
Ģəhərlərdə eyni vaxtda müĢahidə olunmurdu. Belə h allar, ilk növbədə, siyasi
hadisələrlə bağlı idi. Məsələn, mənbələrin verdiyi məlu mata görə, XVIII əsrin 60-cı
illərində Məhəmməd Səid xanın hakimiyyəti illərində müəyyən tədbirlər nəticəsində
ġama xıda ipəkçilik bərpa olunmuĢ və inkiĢaf etmiĢdi. Lakin on il sonra ġamaxıda
olmuĢ rus səyyahı S.Qmelin burada ipəkçiliyin tənəzzülündən danıĢır. Qmelindən bir
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neçə il sonra ġirvanda olmuĢ E.Forster yazır ki, burada külli miqdarda ipək əldə edilir
ki, onun da ildə 400 tonu ixrac o lunur.
Azərbaycan xalçaçılarının məhsulları xarici bazarda yüksək qiymətləndirilirdi.
ġamaxı xanlığının üç iri kəndi - Basqal, Müci və Lahıe bir növ sənətkarlıq
mərkəzlərinə çevrilmiĢdi. Bu kəndlərin sənətkarları tərəfindən hazırlanan mallar
bazarlarda böyük Ģöhrət tapmıĢdı. Basqal və Mücidə müxtəlif ipək parçalar, kəlağayılar
istehsal edilir, Lahıeda isə mis avadanlıqları, həmçinin mü xtəlif silahlar o cümlədən
tüfəng, xəneər və s. hazırlanırdı. Lahıcın məhsulları həm keyfıyyət, həm də kəmiyyət
etibarilə heç də o dövrün mərkəzi Ģəhərlərində istehsal olunan məhsullardan geridə
qalmırdı. Adi Ģəhərlərdəki sənətlərin, demək olar ki, bütün növləri burada mövcud idi.
Lakin Lahıc inzibati mərkəz deyildi, əhalisi çox az, sahəs i də Ģəhərə nisbətən kiçik id i.
Təbriz, Ərdəbil, Xoy, ġəki, Qarabağ, Urmiya, Gəncə və digər xanlıqlarda da
müəyyən iqtisadi eanlanma müĢahidə olunurdu.
XVIII əsrin ikinci yarısında sənətkarlıqda nisbi canlanma özünü göstərsə də,
ölkə texnika cəhətdən geridə qalmaqda davam edirdi. Hətta AbĢeronda əsrlərdən bəri
neft istehsalı ilə məĢğul olunduğu halda, nefti yenə də ibtidai üsulla əldə edirdilər.
Bununla belə, AbĢeron kəndləri və Bakı ətrafında istehsal olunan neft tuluqlara
doldurularaq hər gün atla, qatırla, dəvə və yaxud gəmi karvanları ilə uzaq Ģəhərlərə
aparılıb baha qiymətə satılırd ı.
XVIII əsr mənbələrindən birində yazılmıĢdır: "Bakının ətrafında çoxlu miqdarda
neft bulağı vardır. Bu bir növ qara vo çox asanlıqla yanan yer yağıdır". Səyyah E.Bel
yazır ki, mən bulaq suyuna bənzərini də görmüĢəm. Məlumdur ki, neft heç də yerdən
Ģəffaf halda çıxmır. Lakin yuxarıda misal gətirdiyimiz kəlmələrin müəllifı "bulaq suyuna
bənzər" neftin mövcud olduğundan xəbər verir. Çox güman ki, Ġngiltərədən gələn
səyyah bu sözləri yazdıqda, ağ nefti (kerosini) nəzərdə tutur. Buradan belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, yerli əhali nefti emal edərək, ondan Ģəffaf rəngli ağ neft alırmıĢ. Bu barədə
səyyah Ġ.Lerx də məlu mat verir. O yazır ki, əhali nefti emal etməklə ondan "spirtə"
bənzər ağ neft alır. ġübhəsiz, Lerx burada adi kerosini nəzərdə tutmuĢdur. Müəllif
neftin xüsusiyyəti haqqında belə məlu mat verir: "Neft tez yanmır, o, tünd-qonur
rəngdədir, amma emal olunduqdan sonra açıq-sarı rəngə çalır. Ağ neft bir qədər
bulanıqdır. Lakin emal edildikdə, "spirt kimi Ģəffaf olur və çox tez alovlanır".
XVIII əsrdə Azərbaycandakı sənətkarlar sırasında neftayıranlar da var idi.
Ümu miyyətlə, XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan sənayesində sənətkar
emalat xanaları çərçivəsində məhdudlaĢmıĢ kustar istehsalı üsulu hökm sürürdü.
Azərbaycan Ģəhərlərində iki cür sənətkara təsadüf edilirdi: sənətkar sexlərinin
üzvləri və ev Ģərait ində fərd i əməklə məĢğul olan sənətkarlar.
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Azərbaycan Ģəhərlərindəki sənətkar sexləri əsnaf adlanırdı. Əsnaflar bütün
Yaxın ġərq ölkələrində olduğu kimi, sözün tam mənasında, Təkcə sənətkarları deyil,
eyni zamanda müxtəlif peĢə və iĢ sahiblərini də öz ətrafında birləĢdirirdi. Belə
Ģəhərlərdə dəmirçi, papaqçı, dərzi, to xucu və digər əsnaflarla yanaĢı, əllaf, tuluqçu,
pəhləvanlar və b. da var idi.
Əsnaf inzibati idarəsi ustabaĢı, ağsaqqallar, igidbaĢı və xəzinədardan ibarət idi.
Əsnaflar öz homrəyliklərin i bu və ya digər küçə və məhəllələrdə cəmləĢməklə
nümayiĢ etdirirdilər. Qədim Ģəhərlərdəki küçə adları buna bir daha sübutdur.
Ġndiyədək ġəki, ġamaxı, Bakı, ġuĢa və digər Ģəhərlərdə xalq arasında sənət adı ilə
çağırılan məhəllələr mövcuddur. ġəkidə belə məhəllələr digər Ģəhərlərə nisb ətən
daha səciyyəvi olduğu üçün buradakı küçə adları misal gətirilə bilər: ġalbarlar
(Ģaltoxuyanlar), Sabunçular, Xarratlar, Zərgərlər, Dulus çular, Dabbağlar, Çanaxçılar,
Çölməkçilər, Sərkarlar və s.
ġuĢa Ģəhərində dəmirçi, qalayçı, baĢmaqçı, dabbağ əsnafların ın olması barədə
məlu mat vardır.
Bakı qalasında sənətkar məhəllələrinin olduğunu sübut edən dəlillərdən biri
budur ki, Bakı rus qoĢunları tərəfındən iĢğal edildikdən sonra general A.Yermolov
belə bir əmr vermiĢdi: "Sənətkarların qaladına (indiki ĠçəriĢəhərdə) yaĢamasına
icazə verməli, lakin misgərlər və dəmirçilər yalnız Ģəhərin kənarında yaĢamalıdırlar.
Boyaqçılar, dabbağlar və ümumiyyətlə sənətlə məĢğul olan sənətkarlar da mütləq
oradına (Ģəhərin kənarında. - məsul red.) yerləĢdirməlidirlər". Bu sənəddən məlu m
olur ki, köhnə Bakın ın müəyyən küçələrində misgərlər, dabbağlar və kiçik Ģəhərin
havasını çirkləndirə bilən digər sənətkarlar cəmləĢmiĢdilər. Məhz buna görə də yerli
hakimiyyət orqanları onları Ģəhərdən çıxarmağa məcbur olmuĢlar.
Sənətkarlardan vaxt lı-vaxtında vergi almaq məqsədilə onlara öz mallarını
əsasən bazar və karvansaralarda satmağa icazə verilmiĢdi.
Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, XVIII əsrin ikinci yarısında da
Azərbaycanda ticarət əməliyyatı həm karvan yolları, həm də Xəzər dənizi vasitəsilə
aparılırdı.
Karvan yolu ilə ən qızğın ticarət ġimal istiqamətində-Bakı-Dərbənd-TərkiQızlyar-HəĢtərxan; Cənub istiqamətində isə Bakı-ġamaxı-Cavadın-Lənkəran-RəĢt
marĢrutu ilə aparılırdı.
Vo lqa-Xəzər ticarət yolunda isə Bakı liman ı xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bu yolla həm Rusiyaya, həm də Rusiyanın çayları vasitəsilə Qərbi Avropa
ölkələrinə, xüsusilə Ġngiltərə və Ho llandiyanın bazarlarına çıxmaq o lurdu.
Karvan yollarında ġamaxı Ģəhəri də mühüm ro l oynayırdı. Buradan tacirlər
karvan vasitəsilə Bakıya, yaxud Qobustan düzü ilə ġabrana, oradan isə dənizlə
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HəĢtərxana, Vo lqa ilə Moskvaya və uzaq ölkələrə mal aparırdılar. HəĢtərxandan
Azərbaycana gələn gəmilər Dərbənddə, Niyazabadında, Bakıda, Salyanda və
Cavadında lövbər salıb ya mal satır, yaxud da mal mübadiləsi ilə məĢğul olurdular.
Qara dəniz vasitəsilə Azərbaycana mal gətirən tacirlər Gürcüstanı keçərək Balakənġəki-ġamaxı-Bakı və yaxud Gəncə-ġuĢa-Lənkəran-Ən zəli istiqamət ində hərəkət
edirdilər. Tacirlər Ġran və Hindistana mallarını əs asən Xəzər dənizi vasitəsilə
aparırdılar.
Karvan yolları və dəniz yolu təkcə tranzit ticarətə xid mət etmir, yerli
Ģəhərləri də bir-b iri ilə b irləĢdirirdi. Ticarətin aparılması və inkiĢafında ölkə
daxilindəki körpülər, karvansaralar və ovdanlar da əhəmiyyət li rol oynayırdı.
Körpülər, adətən, çayların dar keçid lərində tikilirdi. Ticarət yolu ağzında
olan körpülərin yaxınlığında isə karvansaralar yerləĢirdi. Dövrün müasirlərindən
P.Zubov Azərbaycanın ticarət əlaqələrindən bəhs edərkən yazır ki, bunu yolboyu
gözə çarpan karvansaralar, yaxud onların qalıqları sübut edir.
Ço xlu qazanc götürmək və ticarət i in kiĢaf etdirmək məqsədi güdən yerli
hakimlər karvansaraları özləri üçün münasib yerlərdə, əsasən karvan yolla rında
tikdirirdilər.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda mövcud olan bütün Ģəhərlər
daxili və xarici ticarətdə iĢtirak edirdi. 1780-ci ildə Cənubı Qafqaz bölgəsində,
xüsusilə Gü rcüstanda bir müddət yaĢamıĢ rus hərbi xadimi S.BurnaĢov öz
xatirələrində yazır ki, Ġran və Hindistanla ticarət əsas etibarilə Gəncə Ģəhəri
vasitəsilə aparılırd ı.
Azərbaycanın əsas ticarət mərkəzlərindən biri ġamaxı Ģəhəri olmuĢdur. Bu
Ģəhər XVIII əsrdə dəfələrlə iĢğala məruz qalsa da, beynəlxalq aləmdə t icarət
əhəmiyyətini it irməmiĢdi. Hələ də ġamaxıda cəmləĢ miĢ ġirvan ipəyinə xarici
bazarda böyük ehtiyac duyulurdu. XVIII əsrin ikinci yarısında yaĢamıĢ rus tarixçisi
M.Çulkov yazır ki, ġamaxı ipəyi Türkiyəyə, Hindistana, Ġtaliyaya, demək o lar ki,
Avropa və Asiyanın bütün Ģəhərlərinə ixrac ed ilird i.
Dünyanın bir çox ölkələrindən, o cümlədən Rusiyadan, Ġrandan,
Hindistandan, Türkiyədən, Hollandiyadan, Ġngiltərədən ġamaxı ipəyi və ipək
məmu latı almaq üçün çoxlu tacir gəlir və satmaq üçün özləri ilə mü xtəlif əĢyalar
gətirirdilər.
Ġpəkçilik sayəsində ġamaxı Ģəhəri uzun müddət bütün Cənubi Qafqazın ən
gur bazarına çevrilmiĢdi. Bu raya Azərbaycanın bir ço x Ģəhərlərindən, xüsusilə
Gəncədən, ġəkidən (Nu xa), ƏrəĢdən xam ipək və ipək məmu latı gətirilirdi.
Maraqlıd ır ki, b ir ço x hallarda Türkiyədən gələn tacirlər ġamaxıdan aldıqla rı ipəyi
aparıb Qərbi Avropa fabrik sahiblərinə türk ipəyi kimi satırd ılar.
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Azərbaycanın bir çox Ģəhərlərində ipəkçiliklə məĢğul olurdular. Ġp ək və ipək
məmu latı həm dəniz, həm də karvan yolları ilə u zaq diyarlara aparılırdı.
Azərbaycanın cənubunda ipəkçilik mərkəzi kimi Ərdəbil Ģəhəri məĢhur idi.
Buradan ço x zaman Ġzmirə, Hələbə və Ġstanbula karvan vasitəsilə ipək yola s lınırdı.
ġuĢada istehsal olunan ipəyi, adətən, ġəki, Naxçıvan, Xoy və Təbriz
Ģəhərlərindən gələn tacirlər alırd ı. Xarici bazarda Naxçıvanda hazırlanan qırmızı və
ağ bezin müĢtəriləri daha çox idi. Naxçıvandan xanlığ ın kən arına həmçinin pambıq,
çəltik, Ģərab və s. məhsullar da aparılırdı. Naxçıvan bezinə Qarabağ, Ġrəvan
xanlıqlarında, çəltiyə Mərənddə, Xoyda, Tobriz xanlığında, pamb ığa isə Türkiyənin
Bayazid, Qars Ģəhərlərində, Qarabağ xanlığında və Tiflisd ə tələbat daha çox id i.
Ordubadın meyvələrinə, xüsusilə xuĢibərinə (quru) də xarici bazarda müĢtəri
tapılırdı.
Azərbaycanın ticarətində ġəki əhəmiyyətli ro l oynayırdı. Bu rada istehsal
olunan xam ipək ġamaxı və Tiflisə daĢınırdı.
ƏlveriĢli təbii limanda yerləĢ ən Bakı Ģəhərinin t icarət sahəsindəki fəaliyyəti
daha geniĢ idi. 1796-cı ildə Bakıda olmuĢ rus qoĢunlarının ko mandanı V.Zubov
yazır ki, Bakı Xəzər dənizində ən yaxĢı limandır. Gəmilər burada 7 sajen2
dərinliyində təhlükəsiz qala bilir. Bakının ətrafı neft bulaqları ilə zəngindir. Buraya
Rusiyadan, Mazandarandan, Gilandan, Azərbaycanın cənubundan çoxlu tacir gəlir.
Xəzər dənizində Rusiya donanması daha da inkiĢaf etdikdən sonra Bakı Ģəhəri
tranzit ticarətdə bütün Cənubi Qafqaz Ģəhərləri arasında birinciliyi öz əlinə aldı.
Müasirlərin yazdıqlarına görə həmin dövrdə Bakıya "karvanlar axıĢıb gəlirdi". Çünki
Bakıdan Ġran körfəzinədək rahat və təhlükəsiz yol vardı. Bu yol hələ ġah Abbasın
vaxtında salınmıĢdı. Ġran körfəzindən karvan yolu ilə Bakıya gətirilən mallar
Gürcüstana, oradan isə Qara dəniz vasitəsilə Qərbi Avropa ölkələrinə aparılırdı.
Bakının eoğrafı Ģəraiti yerli əhalini ticarətlə məĢğul olmağa eəlb edirdi. ġəhərin
varlı tacirləri, u zaq məsafələri qət etmək üçün gəmilər olmadığından, çox vaxt rus
tacirlərinin gəmilərini iltizama yə yaxud icarəyə götürüb Xəzər dənizində mallarını
Rusiyaya və Ġrana daĢıtdırırdılar. Bakının ticarət məhsullarını əsasən neft, zəfəran və
duz təĢkil edirdi.
Karvan ticarətində mühüm əhəmiyyət daĢıyan Ģəhərlərdən biri də Təbriz idi.
Yaxın ġərq ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da bazar Ģəhərin ən gur və
qızğın yeri idi. Burada ticarət əməliyyatından baĢqa dərviĢlər çıxıĢ edir, xanın
2

1 s a j e n - 3 arĢın və ya 2,134 metrə bərabərdir.
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carçıları fərmanlar o xuyur, əhalini əvarizə və yaxud səfərbərliyə dəvət edir,
müharibənin baĢ verəcəyindən, bu və ya digər caninin və cinayətkarın
cəzalandırılacağından xəbər verirdilər.
ġəhərlərdə, adətən, bir əsas bazar olurdu. Lakin iri Ģəhərlərdə ticarət həmçinin
karvansaralarda da aparılırdı. ġəhər bazarlarında ticarət əsasən iki növdə gedirdi:
topdansatıĢ və pərakəndə satıĢ. Pərakəndə satıĢ bazar meydanında təsadüfı alıcı ilə
tacir arasında aparılırdı. TopdansatıĢ ticarət həm nağd, həm də hüquqi sənədlər
əsasında gedirdi. Belə hallarda satıcı ilə alıcı arasında bir növ müqavilə bağlanılırdı.
Müqavilələrdə hər iki tərəfın imza və ya barmaq yerlərindən əlavə, mütləq Ģahidlərin
də imzası olmalı idi. Hər hansı bir ev və ya dükan fərdi Ģəxslər tərəf indən kirayəyə
verildiyi zaman da belə müqavilələr bağlanılırdı.
Azərbaycan Ģəhərlərinin hamısında ticarətin bütün növləri üzərində böyük
gömrük qoyulmuĢdu. Feodal malikanəsinin, demək olar ki, hər bir guĢəsində - qala
qapısından tutmuĢ, çayların keçidlərinə, hətta dini ocaqlara gedən yollaradək xanın
rahdar və bacdarları durur, gəlib-gedənlərdən yolxərci alırdılar. Rahdar və bacdarların
vəzifəsi, demək olar ki, eyni idi, hər ikisi gömrük toplayırdı. Lakin bununla belə,
onların fəaliyyətində müəyyən fərq vardı: bacdarlar gəlmə tacir və səyyahlardan, bir
növ, torpaqbasdı gömrüyü alır, rahdarlar isə həmin vergini xanlığın daxilində
toplayırdılar.
Rahdari gö mrüyü xanın ən böyük gəlirlərindən idi. Bu gömrüyün miqdarı,
hər Ģeydən əvvəl, aparıb-gətirilən malın keyfıyyət və kəmiyyətindən asılı idi. Bu
gömrük eyni zamanda ticarətin normal gediĢinə böyük zərbə endirirdi. Çünki bütün keçid
yollarını xanın silahlı dəstələri kəsmiĢdilər. Rahdari vermədən xanlığın daxilində bir
yerdən baĢqa yerə getməyə heç kəsin ixt iyarı yo x idi.
XVIII əsrin ikinci yarısında ticarətin elə bir sahəsi yox idi ki, vergi ilə əhatə
olunmasın. Vergilərin sayı və miqdarı o qədər çox id i ki, xanın vergi toplayanları
vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilmirdilər. Məhz buna görə də çox vaxt vergi
toplamaq hüququnu iltizama verirdilər.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın ictimai quruluĢu özünün iqtisadi
əsaslarına görə hələ də natural təsərrüfat çərçivəsindən kənara çıxmamıĢdı. Təbiidir
ki, belə bir Ģəraitdə pulun hakim ro lundan danıĢmağa dəyməz. Çünki feodal
təsərrüfatında vergilərin əsasını məhsulla toplanan vergi təĢkil edirdi. Pul isə əmtəənin
vahid bir ekvivalenti kimi özünü tamamilə doğrulda bilmirdi. Lakin bu heç də həmin
dövrdə Azərbaycan Ģəhərlərində pulun rolunu azaltmırdı. Bunu XVIII əsrin ikinci
yarısında Azərbaycan Ģəhərlərində zərb olun muĢ mis və gümüĢ pullar bir daha
təsdiq edir. Numizmatik nümunələrin mövcud olması göstərir ki, öyrəndiyimiz natural
vergi ilə yanaĢı, pul da əmtəə mübadiləsində müəyyən rol oynamıĢdır. Pulun əmtəə
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mübadiləsində zəif mövqe tutmasına təkcə natural təsərrüfat səbəb deyildi. Belə bir
vəziyyət, həmçinin ayrı-ayrı xanlıqlardan ibarət Azərbaycanda vahid pul sisteminin
olmamasından doğurdu. Demək olar ki, bütün böyük Ģəhərlərdə -xüsusilə ġamaxı,
Gəncə, Bakı, ġəki, Dərbənd, ġuĢa (Pənahabadın) və digər xanlıq mərkəzlərində, hər
xanın xüsusi mis və gümüĢ pulu zərb olunurdu. Pul zərb olunan emalat xana zərbxana
adlanırdı. Adları çəkilən Ģəhərlərdə zərb olunan pullardan xalq arasında pənab adın
adlanan (Pənahabadın - ġuĢa) pul nəinki A zərbaycanda, hətta yüksək keyfıyyətli
olduğuna görə qonĢu ölkələrdə də iĢə gedirdi. Ço x zaman xanlar zərb xanaları
ilt izama verərək böyük gəlir əldə edird ilər.
Xanlıqlar dövründə zərb olunan pullann sabit qiyməti yox idi. Ölkənin daxili
vəziyyətindən asılı olaraq, yerli hakimlər pul vahidlərinin qiymətini artıra, yaxud aĢağı
sala bilərdilər. Belə bir vəziyyətin mövcud olması Ģəhərlərdə pul dövriyyəsinə, eyni
zamanda ticarətin normal Ģəkildə aparılmasına ciddi maneə törədirdi.
Hər bir xanlığın pulu o xanlıqda əsas pul hesab olunurdu. Lakin bundan əlavə,
həmin xanlıqda digər xan lıq və ölkələrin də pulları dövr edirdi. XVIII əsrdə
Azərbaycanda mü xtəlif ö lkələrin, hətta Hollandiyanın pulu da iĢlənilirdi. Onu da
qeyd etmək lazımd ır ki, bir xanlığın pulu baĢqa bir xanlığa keçdikdə öz dəyərini xeyli
itirirdi. O dövrün səyyahı, Azərbaycanın bir çox Ģəhərlərində olmuĢ S.Qmelin yazır
ki, "...b ir xanlıqdan baĢqa bir xanlığa keçdikdə pulun dəyərsiz o lması o saat üzə
çıxır". Bəzi Ģəhərləri istisna etməklə, demək olar ki, Azərbaycanın Ģəhərlərində zərb
olunan pullar Ġrandakı kimi abbası adlanırdı. Ümu miyyətlə, Azərbaycan
Ģəhərlərindəki pul vahidləri əsasən Ġranda iĢlənilən pul terminlərinə uyğun gəlirdi:
abbası, tümən, qran, şahı və s.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan xanlıqlarında pul sistemi kimi çəki və
ölçü vahidləri də müxtəlif idi. Demək olar ki, hər bir xanlığın özünəməxs us uzunluq
ölçüsü və çəki daĢları vardı. Bu isə xüsusilə gəlmə tacirlərlə yerli əhalinin alverinə
ciddi maneçilik törədir, hərc-mərcliyə, narazılığa səbəb olurdu. Alıcı və satıcıların
özünəməxsus ölçüsü vardı; necə deyərlər, alver vaxtı hərə öz arĢını ilə ö lçürdü.

XV FƏSĠL
XVIII ƏSR AZƏRB AYCAN MƏ DƏNĠYYƏ TĠ
Maarif. El m. XVIII əsrin birinci yarısında yadellilərin basqınları, Azərbaycan
ərazisində gedən Türkiyə-Ġran dağıdıcı feodal ara müharibələri nəticəsində ölkən in
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təsərrüfat-ticarət və mədəni həyatı pozulmuĢdu. Bu, Ģübhəsiz ki, maarifın inkiĢafına
da mənfı təsir göstərirdi. Maarif müəssisələrinə bağıĢlanmıĢ vəqf torpaqları acgöz
məmurlar və yerli feodallar tərəfındən zəbt olunurdu.
1736-cı ildə Muğanda taxta çıxdıqdan sonra Nadir Ģah maarif müəssisələrinin
və vəqf torpaqlarının idarəsi iĢləri ilə məĢğul olan sədr üssuduru (sədrlər sədrini)
vəzifəsindən çıxarıb edam edərək, vəqf torpaqlarını ələ keçirdi və maarif
müəssisələrini əsas gəlir mənbələrindən məhrum etdi. Beləliklə, nizami tədris
müəssisələri aradan çıxdı və yalnız bəzi molla müdərrislərin öz təĢəbbüsləri ilə
yaratdıqları az əhəmiyyətli məktəblər və mədrəsələr fəaliyyət göstərdi. Xanlıqlar
dovründə (1747-1800) bu sahədə elə bir nəzərəçarpan dəyiĢiklik baĢ vermədi.
Maarif müəssisələrini dolandıran vəqf torpaqları ya xanların əlinə keçmiĢ, yaxud da
ruhanilər tərəfindən mən imsənilmiĢdi.
Məktəblər məscidlərin bir guĢəsində, xüsusi dükanlarda, yaxud Ģəxsi evlərdə
yerləĢir və adətən, onlarm yaradıcılarının, müəllimlərin adını ilə adlandırılırdı.
Məsələn, Qıraq Salahlıda Molla Eəbrayıl məktəbi, ġıxlıda Molla Vəli Vidadi
məktəbi, Gəncədə, ġuĢadına Molla Pənah Vaq if məktəbi və s.
Məktəbdə, adətən, ancaq bir müəllim o lurdu və o, məktəbin həm də rəisi məktəbdar idi. Məktəbdarlar məktəb binasına və s. çəkdikləri xərc müqabilində,
habelə tədris haqqı kimi Ģagirdlərin valideynlərindən hər həftə ("həftəlik") pul,
peĢkəĢ, bayramlıq və s. alırdılar. Valideynlərin maddi yardımı, adətən, məktəbləri
dolandırmaq üçün kifayət etməd iyindən müəllimlər məktublar, dualar yazmaq, kə bin
kəsmək və s. ilə də məĢğul olurdular.
Bir qayda olaraq, uĢaqlar 6 yaĢından məktəbə gedirdilər. Dərs otaqları həsir
və ya kilimlə döĢənir, Ģagirdlər əyləĢ mək üçün özləri ilə evdən döĢəkçə gətirirdilər.
UĢaqlar məktəbdə baĢıaçıq və ayaqqabısız otururdu lar. Dərs müddəti, adətən,
gündə 6-8 saat davam edirdi. Dərs vəsaiti çox məhdud idi. ġagirdlər əlifbanı
öyrəndikdən sonra Quranın "Cü zəmmə" adlı kiçik bir hissəsini, sonra isə Quranı
oxuyub baĢa çatdırır, habelə Sədinin " Gülüstan"ını və s. kitabları o xuyurdular.
Müəllimlərin əksəriyyəti azsavadlı olduğundan həmin kitabların məzmununu izah
edə bilmir və Ģagirdlər onları mexaniki əzbərləyird ilər. Məktəblərdə Ģagird lərin
istirahəti, əy ləncəsi üçün xüsusi vaxt ayrılmad ığı üçün onlar tez yorulur və qavrama
qabiliyyətləri zəifləyirdi.
Yo xsu lların öz uĢaqlarına təhsil vermək imkanı yo x id i. Öv ladlarını kiçik
yaĢlarından özləri i lə iĢə aparır, onlara sənətlərini öyrədird ilər.
Bir növ ali tədris müəssisələri o lan mədrəsələrdə ixtisaslı ruhani kadrları
yetiĢdirilirdi. Mədrəsələr, adətən, böyük məscidlərin, xüsusilə cümə məscidlərin in
nəzdində yerləĢird i. Mədrəsə binasında qismən geniĢ bir d ərs otağı və tələbələrin
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yaĢadıqları kiçik otaqlar - hücrələr olurdu. Mədrəsədə təlim edən Ģəxs müdərris,
təhsil alan Ģəxs isə tələbə adlanırdı. Tələbə mədrəsədə əlifbanı, Quran ı öyrənməklə
yanaĢı, islam fəlsəfəsi, fıqh (islam qanunları), ərəb-fars dillərin i də öyrənirdi.
Mədrəsələrdə müəyyən dərəcədə ədəbiyyat, riyaziyyat, nücum (astronomiya)
elmləri də tədris olunurdu. Fənlərin mü xtəlifliyinə baxmayaraq, onların hamısı bir
müdərris tərəfindən tədris olunurdu.
Mədrəsələrdə yaĢ fərqi nəzərə alın mır, ayrı-ayrı yaĢlılar bir yerdə məĢğul
olurdular. Tədris vəsaiti çox az o lduğundan tələbələr vaxtın ço xunu xətlərini
gözəlləĢdirməyə sərf edirdilər. Ġstər məktəblərdə, istərsə də mədrəsələrdə hüsnxəttə xüsusi diqqət yetirilir, hətta bu və ya digər Ģəxsin savadın səviyyəsi onun
xəttinin gözəlliyi ilə müəyyən edilirdi. Buna görə də təs adüfı deyildi ki, mədrəsə
bitirən lərin əksəriyyəti gözəl xəttə, lakin zəif biliyə malik olurdu. Ən isted adlı
tələbəni müəyyən müddət Ģəxsən baĢ ruhani - müctəhidin özü çalıĢdırırdı.
Müctəhidlər əksər hallarda tələbə ilə ö z evində məĢğul olurdular.
Mədrəsələrin saxlanılmasına çəkilən xərc və ərzaq məscidə, mədrəsələrə
vəqf edilmiĢ torpaqlardan alınırdı.
Ġstər məktəblərdə, istərsə də mədrəs ələrdə təhsil müddəti müəyyən və
məhdud deyildi. Bu, Ģagirdin və tələbənin təhsili baĢa vurması haqqında müəllim
və müdərrisin nə vaxt vəsiqə verməsindən asılı id i.
Məktəb və mədrəsələrdə Ģagirdlərə və tələbələrə qarĢı çox ağır cəza növü ayağını falaqqaya salınıb döyülməsi tətbiq olunurdu.
Məktəb və mədrəsələrdən baĢqa fərdi tədris növü də möv cud idi. Xan, bir
sıra varlı bəy və tacir uĢaqları ilə onların evində ayrılıqda bir müəllim məĢğul
olurdu. Sərxana müəllimi adlanan bu Ģəxslərin maddi təminatı Ģagirdin valideyni
hesabına olurdu.
XVIII əsrdə Azərbaycanda elm sahəsində elə bir ciddi irəliləy iĢ baĢ
verməmiĢdir. CoğrafiyaĢünas alimlər Hacı Zeynalabdin ġirvani və onun kiçik
qardaĢı Hacı Məhəmmədəli ġirvani, habelə tarixçi Əbdürrəzzaq bəy o dövrün
tanınmıĢ Ģəxsiyyətləri idi.
XVIII əsrin axırları və XIX əsrin əvəllərində yaĢamıĢ Zeynalabdin Şirvani
demək olar ki, ö mrünün 40 ilin i səyahətdə keçirmiĢ, Avropa, Asiya və Afrika
ölkələrində 60 min kilo metrdən çox yol qət etmiĢdir. O, Hind və Atlantik
okeanlarından, habelə bir çox dənizlərdən keçmiĢ, Kiçik Asiya, Ġran yaylalarını,
Orta və Mərkəzi Ərəb istan səhraların ı, Sudan cəngəlliklərin i, Seylon, Hindistan və
Hind-Çin meĢələrini gəzmiĢ, Nil çayını müĢahidə et miĢ, HindiquĢ, TyanĢan,
Himalay, Pamir və digər çətin dağ silsilələrin i aĢ mıĢdır. H.Z.ġirvani səyahətlər
zaman ı müĢahidə etdiklərini qələmə alaraq "Riyaz üs -səyahə" ("Səyahət
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bağçaları"), "Bustan üs-səyahə" ("Səyahət bostanı"), "KəĢf ül-maarif‖
("Mərifət lərin kəĢfı") və bir ço x baĢqa əsərlərini yazmıĢdır. Həmin əsərlərdə
müĢahidə olun muĢ ölkələrin tarixin i, etnoqrafıyasını öyrən mək üçün qiymət li
məlu matlar vardır. H.Z.ġirvanin in elm sahəsindəki xid mət ləri dünya alimləri
tərəfındən yüksək qiy mətləndirilmiĢ, o, görkəmli coğrafıyaĢünas, habelə tarixçi,
maarifpərvər, fılosof və Ģair kimi tanın mıĢdır.
H.Z.ġirvaninin kiçik qardaĢı Hacı Məhəmmədəli Şirvani Hindistan,
Ərəbistan, Əfqanıstan, Ġran, Ġraq, M isir, Türkiyə və s. ölkələri gəzmiĢ, öz
təəssüratmı "Həqiqət əl-həqaiq" ("Həqiqətlər həqiqəti") adlı əsərində əks
etdirmiĢdir. Hacı Məhəmmədəli ġirvani eyni zamanda tarixçi, fılosof, maarifpərvər
və Ģair olmuĢdur.
XVIII əsrin ikinci yarısı, XIX əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ Əbdürrəzaq bəy
tanınmıĢ tarixçi və Ģair idi. Təbriz xanı Nəcəfqulu xan ın 10 yaĢlı oğlu Əbdürrəzaq 16
il müddətində Kərim xan Zəndin yanında ġirazda girov saxlanılmıĢ və yalnız Kərim
xanın ölümündən sonra vətənə qayıda bilmiĢdir. Əbdürrəzaq bəy uzun müddət
Təbriz-Xoy xanlığ ının vəziri olmuĢdur. O, "Məaseri Sultaniyyə" ("Sultan abidələri"),
"Tarixi-Dənabilə" ("Dünbulilərin tarixi"), "Təcrübat əl-əhrr və tesəliyyət əl-əbrar"
("Azadələrin təcrübəsi və müqəddəslərin təsəllisi"), "Nigaristani-Dara" ("Dara
gülüstanı") və s. əsərləri yazmıĢdır. Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün onun
"Məaseri Sultaniyyə" və "Tarixi-Dənabilə" əsərləri xüsusilə böyük əhəmiyyətə
malikdir. Birinci əsərdə XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və
Ġranda cərəyan edən hadisələr öz əksini tap mıĢdır. Yeganə nüsxəsi Ermən istanın
"Matenadaran" adlanan Əlyazmalar Ġnstitutunda hifz olunan ikinci əsərdə isə Dünbuli
tayfasının tarixi və mənĢəyi haqqında məlu mat verilmiĢdir.
Ədəbiyyat. QonĢu dövlətlərin hərbi qüvvələrinin Cənubi Qafqaza
soxulması, Nadir Ģahın hakimiyyəti və Azərbaycan xanlıqlarının qısa müstəqillik
dövrü ilə əlaqədar baĢ verən dramatik hadisələr Azərbaycan ədəbiyyatına böyük təsir
göstərmiĢdir.
XVIII əsr poeziyasının diqqətəlayiq xüsusiyyəti əsasən müxəmməs
formasında yazılmıĢ, dövrün gerçək hadisə və Ģəxslərinə həsr olunmuĢ irihəcmli
Ģeirlərin meydana gəlməsidir. Tarixi həqiqiliyi ilə seçilən bu əsərlər əsrin bir çox
hadisələrini və ictimai-siyasi həyatın faktlarını aydınlaĢdırmağa, dərk et məyə
kö mək ed ir. Bunlar XVIII əsr Azərbaycanlılarının taleyinə düĢən həyat sarsıntıların ın
bir növ aynasıdır.
Bir sıra əsərlərdə müəlliflər (məsələn, Zari) Nadir Ģahın siyasətinə, təyin
olunmuĢ ağır vergilərə, zülmə qarĢı öz qəzəbini bildirmiĢlər. Bu cür motivlər Ģair Şakir
Şirvaninin "Əhvali-ġirvan" əsərində daha aydın nəzərə çarpır. Özünü Sam M irzə
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adlandıran bir Ģəxs Nadir Ģaha qarĢı çıxaraq ġamaxı Ģəhərini tutur. Bu hərəkatı
boğmaq üçün göndərilən qoĢun, dinc Ģəhərdə qarıĢıqlıq və dağıntılar törədir, qədim
tikililər, çiçəklənən bağlar viran olur, günahsız insanlar məhv edilir. Bu faciəli
hadisələrin Ģahidi olan ġakir, Nadir Ģaha məktub formasında yazdığı mü xəmməsdə
doğma Ģəhərinin qismətinə düĢmüĢ bu bəlalardan danıĢır və hökmdarı ədalətə
çağıraraq zor iĢlədənlərin labüd cəza alacaqlarını vəd edird i.
Həcminə görə böyük olan ikinci əsər Ağa Məsih Şirvaninin yenə də
ġamaxıda baĢ vermiĢ hadisələrə həsr etdiyi mü xəmməs dir. O, 1749-cu ildə baĢ vermiĢ
hadisələrin real təsvirini verir. Təbiətcə avantürist olan, öz Ģöhrətpərəst məqsədlərinə
çatmaq naminə heç bir əməldən çəkin məyən Əhməd xan ġahsevən bir neçə xanı
aldadaraq ġamaxını zəbt etməyə və sonra da öz təsirini Azərbaycanın digər ərazilərinə
yaymağa cəhd göstərir.
ġamaxının tanınmıĢ Ģəxsləri öz növbəsində yardım üçün bir sıra feodal
hökmdarlara müraciət edirlər. Xanlar, o cümlədən qarabağlı Pənahəli xan, Ģəkili Hacı
Çələbi xan və b. onların köməyinə gəlirlər. Həlledici döyüĢ qəsbkarların
məğlubiyyəti ilə nəticələnir.
Əhməd xan öldürülür, onun və müttəfıqlərinin qoĢunu darmadağın edilərək
pərən-pərən salınır. Müəllifın rəğbəti bütünlüklə qalib lərin tərəfındədir, o, Əh məd
xan ı quldur hərəkətlərinə görə hiddətlə damğalayır və ədalət keĢiyində duran
qüvvələrin uğuruna sevinir.
Müxəmməs ço x dinamik tərzdə yazılmıĢ, hadisələr sürətlə və maraqla cərəyan
edir. QarĢı duran qüvvələrin düzülüĢünün, silah və manevrlərin, döyüĢün gediĢatının
müfəssəl təsviri verilmiĢ səhnələr xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Yaradıcılığının bir hissəsini qulluq etdiyi ġəki xanlarına həsr etmiĢ Ģair Nəbi
Ģeirlərində Hacı Çələbi xanı, onun Nadir Ģaha qarĢı cürətli çıxıĢını və digər hərbi
Ģücaətlərini əks etdirən çoxlu faktiki material vermiĢdir. Burada ġəkinin adlı-sanlı,
tanınmıĢ, müdrik əyanları haqqında da bəhs olunur. Müxəmməslərin birində Nəbi
düĢmən hiyləsinin qurbanı olmuĢ Çələb inin oğlu AğakiĢi xanın faciəli ölü münü nəql
edir.
Ġncəsənəti himayə edən görkəmli ġəki xanı Ģair Hüseyn xan Müştağa bir neçə
Ģair, o cümlədən Nəbi Ģeir həsr etmiĢdir. Onların sırasında Molla Vəli Vidadinin
"Müsibətnamə"si daha önəmlidir. Vidadi Hüseyn xanı düĢmən əhatəsində təsvir edir,
onu taxtdan salmaq üçün ən çirkin vasitələrə əl atan namərd əleyhdarlarını qəzəblə
damğalayır. MüĢtaqın obrazında Vidadi özünün ədalətli və vicdanlı hökmdar
haqqında arzusunu əks etdirmiĢdir.
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Aşıq Şikəstə Şirinin poeması Ağa Məhəmməd Ģahın Tiflisə soxulması ilə əlaqədar
(1795) baĢ vermiĢ faciəli hadisələrə həsr olunmuĢdur. ġair əhalin in baĢına gələn
fəlakətləri, amansız qarətləri ü rək ağrısı ilə təsvir edir.
Bu əsərlərin müəllifləri xanlıqlar arasında və daxildə gedən çəkiĢmələri
damğalayır, daha qabaqcıl və uzaqgörən xadimləri tərifləyirdilər. Tarixi mövzulara
həsr olunmuĢ Ģeirlər həm də bu baxımdan maraqlıdır ki, onlarda zamanın gerçək
hadisələri və real Ģəxslər təsvir edilmiĢdir; məlu m olduğu kimi, adətən, orta əsr ġərq
poeziyası öz dövrünün hadisələrini əks etdirməkdən çəkin irdi.
XVIII yüzillik bizə bir sıra maraqlı nəsr nümunələri də vermiĢdir. Bunlardan ən
əhəmiyyətlisi xalq dastanı "ġəhriyar və Sənubər" əsasında naməlu m müəllif
tərəfındən yazılmıĢ "ġəhriyar" əsəridir. Dastanda sevgililərin məhəbbətinə mane olan
ictimai bərabərsizliy in amansızhğı təsvir edilir. Sənubərin atası zadəgandır, varlı da
olsa tacirlə qohumluğu özünə əskiklik bilir. Yalnız ġəhriyar Tiflisin hakimi təyin
olunduqdan sonra vəziyyət dəyiĢir: sevgililər ictimai iyerarxiya pilləsində
bərabərləĢirlər. Dastanın müəllifı sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq bir sıra təsirli,
təmiz, ağıllı və cəsarətli insan obrazları yarat mıĢdır. Dastanın əsas qəhrəmanları olan
Sənubər və ġamamabəyini, eləcə də ağlı, Ģücaəti, fərasəti ilə seçilən sadə qız
Pərizadın rəğbət hissi ilə təsvir edilmiĢdir.
XVIII əsr nəsr janrının digər maraqlı nümunəsi "Oğru və qazı" novellasıdır. Bu
əsər qanun keĢiyində duran Ģəxslə xırda dələduz arasında gedən dialoq üzərində
qurulmuĢdur. Oğru dini sofıstikanın köməyi ilə özünü müdafıə etməyə çalıĢan qazının
çirkin hərəkətlərini ifĢa edir. Müəllif hər kəsin öz xeyrinə yaza biləcəyi ehkamlara çox
böyük incəliklə istehza edir. Qazının bu ehkamlara istinadın cəhdləri dərhal onun
hiyləgər opponenti tərəfındən müqəddəs təlimatlardan uğurla seçilmiĢ digər misallarla
təkzib olunur. Nəticədə onların hər ikisi müxtəlif üsullarla avam camaatı aldadır, qarət
edir.
Lakin əvvəlki dövrlərdə o lduğu kimi, XVIII əsrdə də ədəbiyyatın baĢlıca
növü nəzm olaraq qalırdı. Bu dövrlərdə biz lirik formanın demək o lar ki, tam
üstünlüyünü görürük.
Əslində yalnız Məhcur Şirvaninin "Qisseyi-ġiraz" məsnəvisini epik janra aid
etmək olar. Məsnəvi xalq nağıllarının motivləri əsasında yazılmıĢdır. Əsərin qısa süjeti
belədir: ġah ƏrdəĢir sonsuzdur, münəcimlərin məsləhəti ilə Ģahın arvadını meĢəyə
aparılaraq öldürülür. Lakin onun yeni doğulmuĢ oğlu vəfat etmiĢ ġah ƏrdəĢirə sadiq
qalan digər vəzir Aqilin səyləri nəticəsində sağ qalır. ġirzadın adına verilən oğlan bir
çox maneələri keçərək ö zünü cəsarətli və namuslu insan kimi göstərmiĢ və Qabil
Ģahın qızı XurĢidbanu ilə evlənmiĢdir. Nəhayət, qolundakı bilərzik onun kim olduğunu
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aĢkara çıxarmıĢdır. Xey ir qüvvələr qalib gəlmiĢ və ġirzadın atasının taxt-tacına sahib
olmuĢdur.
Məhcur bəzi iĢarələrlə müasir siyasi həyatın mühüm cəhətlərinə toxunur.
Ehtimal etmək olar ki, özünu hökmdar elan edən Kamilin simasında taxta zorakılıqla
çıxan Nadir Ģahın obrazı yaradılmıĢdır.
Poema xeyirin qalib gələcəyinə nikbin inamı, haqsızlıqla mübarizəyə çağırıĢı ilə
seçilir. Məhcur folklor üslubundan, xalq danıĢıq dilinin incəliklərindən bacarıqla
istifadə etmiĢdir.
XVII əsr kimi, XVIII yüzillik də aĢıq poeziyasının yüksəliĢi dövrüdür. XVIII
əsrdə Xəstə Qasım, Saimi, Saleh, Ürfani, Məlali və b. aĢıqlar, habelə üslubca onlara
yaxın Ģairlər yazıb-yaratmıĢlar. Onlarm poeziyasını xalqın ümid və arzularına olan
yaxınlıq fərqləndirir. Mövzu baxımından bu Ģeirlərdə real fəaliyyətdə olan insanla bağlı
məhəbbət motivləri və dünyəvi qadının gözəlliyinin tərənnümü üstünlük təĢkil edir.
Lakin bu Ģairlər ictimai bərabərsizlikdən, sadə insanların ağır güzəranından bəhs edən
didaktik-əxlaqi Ģeirlərə də az yer verməmiĢlər. Ġbrətamiz poeziyanın ən böyük ustası aĢıq
Xəstə Qasım idi. Onun bir çox ustadnamələrindən həm XVIII əsrdə, həm də sonrakı
əsrlərdə yaradılmıĢ mü xtəlif dastanların giriĢ hiss ələrində geniĢ istifadə olunmuĢdur.
Baba Şirvaninin "Bədənlə Ruhun mübarizəsi" Ģerində dünyəvi və idealist
görüĢlər qarĢı-qarĢıya qoyulur və nəticədə Ruhun gətirdiyi dəlillər "daha inandırıcı"
olsa da, Bədənin görüĢləri burada nisbətən geniĢ təbliğ olunur.
Əvvəllər olduğu kimi, XVIII əsrdə də ġərq lirikasının klassik ənən ələrinə
əsaslanan nəzm geniĢ yayılmıĢdır. Nişat Şirvani öz incə məhəbbət qəzəlləri ilə geniĢ
Ģöhrət tapmıĢdı. Ari f Şirvani, Arif Təbrizi, Ağa Məsih Şirvani, Məhcur Şirvani, Şakir
Şirvani və baĢqaları əruzun müxtəlif forma və növlərində bir çox lirik əsərlər yaratmıĢlar.
Bu Ģairləri qüssə, tənhalıq, yer üzünün qayda-qanunlarından narazılıq, zalım insanlara
qarĢı hiddət notları bir ço x cəhətdən birləĢdirir.
Bəzi Ģeirlərdə ictimai etiraz daha aĢkar və konkret səslənir. Belə ki, Ari f
Şirvani bir sıra satiralarında ġirvan hakimi Mustafa xanı yalançılıqda
günahlandırmıĢ, onun əyanlarını isə acgözlükdə, xudbinlik və cəhalətdə ittiham
etmiĢdir. ġair xanı xeyirxahlığa, ağıllı məsləhətlərə d iqqət yetirməyə çağırır.
Digər Ģairlər öz görüĢlərin i daha mücərrəd və üstüörtülü Ģ əkildə ifadə
edirlər. Bu cəhətdən NiĢatın "Görməd im" mürəbbəsi və Ağa Məsihin "Yo x o ldu"
rədifli mü xəmməsi daha səciyyəvidir.
XVIII əsrin poeziya zirvəsində iki görkəmli sənətkar - Molla Pənah Vaqif və
Molla Vəli Vidadi durur. Bu iki dost Ģairi ço x amillər yaxınlaĢdırır. Onlar birlikdə
poeziya dilin i, Ģeir fo rmasını dəyiĢ miĢ və xalq üçün daha anlamlı et miĢlər. Məhz
Vaqif və Vidadi yarad ıcılıında klassik və xalq ənənələri birləĢdirilmiĢdir. Lakin
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onların hər biri özünəməxsus tərzdə, bir-birindən fərqli halda həyatı qavramıĢ, dərk
etmiĢdir və bu da onların yaradıcılığında təkraro lunmaz iz buraxmıĢdır.
Vidadi (1709-1809) hu manistdir, qəmküsardır, xalq ın kədərini dərindən
duyandır. Onun lirikasında qüssə-kədər əhvali-ruhiyyəsi üstünlük təĢkil edir. Bu
kədər doğma diyara həsr etdiyi qoĢmada səslənir. Burada vətənə Ģəfqətli məhəbbət,
doğma yerlərdən uzaqda yaĢamağa məcbur olmuĢ insanın həsrət duyğuları öz
əksini tapır.
Bu möv zu Vidadidə tənhalıq möv zusu, kö məksiz insanın zorakılıq
qarĢısında gücsüzlüyü mövzusu ilə səsləĢir:
İstəmərəm bu dünyanın malını, Qovğasını, fıtnəsini, alını.
Qəriblikdə bikəslərin halını Fikr elərəm, gözüm dolar qan ilə.
Bu, Ģair hu manizminin əsası, ruhun fəryadıdır.
Vidadin in dünyagörüĢü onun Vaqiflə nəzm yazıĢ masında özünü daha
parlaq büruzə verir. Bu bir az kinayəli dialoqda Vidadi dostunu qayğısızlıqda
məzəmmət edir və tezliklə həyatın bütün qəmginliyin i dərk edəcəyini və bundan
sarsılacağını qabaqcadan xəbər verir. Vidadi ö z tərəf müqabilin i xəbərdar edərək
deyir ki, bu dünyanın qoluzorluların ın iltifatına inanma, onlardan təĢəkkür gözləmə:
Çox bulanma bu dünyanın qanına, Vəfa yoxdur sultanına, xanına.
Danasını bir də qoymaz yanına Bizim inək kimi təpər, ağlarsan.
Vidadin in kədər fəlsəfəsi Ģairin müs əddəsində (altılıq) daha qabarıq nəzərə
çarpır. Bu Ģeir b ir növ Ģairin dünya, insan ehtirasları, varlığın mənası haqqında
düĢüncələrinin nəticəsidir. Vidadi burada fəryadın et mir, Ģikayətlən mir. Onun
kədəri heç də əvvəlkindən az deyil, lakin Ģairin zehnində sərt notlar da səslənməyə
baĢlayır. ġər və zülmət əbədi deyil, lakin əfsus ki, xey ir də fan idir. Hər Ģeyin sonu
var:
Sultani-cahan olsa, gedər, canə inanma,
Bir gün pozulur, şövkətü-divanə inanma.
Çün baqi deyil, mülki-Süleymana inanma,
Gəl aqil isən, gərdişi-dövranə inanma.
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Bununla yanaĢı, Vidadiyə nəciblik, mərdlik xüsusiyyətləri xasdır. O,
düzlüyü, cəsarəti, zəka və müdrikliyin qüdrətini, böyük məqsədlər naminə yüksək
rəĢadətə hazır olan fədakar insanlan tərənnüm edir:
O nə qəmdir oda bir mərdin ucundan yanasan,
Verəsən canını bir canə ki, min canə dəyər.
Vaqif A zərbaycan poeziyasının ən görkəmli liriklərindən biridir. Xalqçılıq,
obrazlar zəngin liy i, cilalan mıĢ bədii sənətkarlıq, canlı və ifadəli dil, gerçəkliyi
nikbin dərket mə - bütün bunlar Vaqifin yaradıcılıq simasının ən əhəmiyyətli
xüsusiyyətləridir.
Vaqif faciəli bir həyat yaĢamıĢdır. O, s adə bir müəllim o lsa da, öz qeyri-ad i
qabiliyyəti və bacarığı sayəsində Qarabağ xanlığının baĢ vəziri kimi fəaliyyət
göstərmiĢ, ömrünün sonunadək bu vəzifədə çalıĢ mıĢdır. Dövrünün ən bilikli
Ģəxsiyyəti sayılan Vaq ifm astronomiya və memar lıq haqqında da məlu matı var idi.
QonĢu xalqlarla sülh münasibətlərinin tərəfdarı olan Vaqif 1795-ci ildə Ġran
qoĢunlarının ġuĢaya hücumunun qarĢısının alın masında yaxından iĢtirak et miĢdir.
Ġki ildən sonra Ağa Məhəmməd Ģahın qoĢunları Qarabağı ald ıqda Vaqif həbsxanaya
salınaraq hər an ölümünü gözləmiĢdir. ġahın öldürülməsi Ģairin həyatını ço x qısa
müddətə xilas etsə də, bir neçə aydan sonra o, saray çəkiĢmə lərinin qurbanı
olmuĢdur.
Vaqif poeziyasının Ģöhrəti Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢdır. O, digər
xalq lar arasında da yaxĢı tanınır, Ģeirləri baĢqa dillərə tərcü mə edilirdi.
Vaqif lirikasın ın əsas mövzusu məhəbbət və insan gözəlliyinin
tərənnümüdür. Sevgiyə, yüksək ro mantik təmələ əsaslanan ənənəvi münasibətdən
fərqli o laraq, Vaqif dünyəvi, cis mani məhəbbəti tərənnüm edir. Onun sevgilisi büt
deyil, real qadındır. Vaqifın qəhrəman ı canlıdır, ehtiraslı bir insandır. O, sevgidə
fəlsəfı məna axtarmır, onu hər gün qarĢılaĢdığı gözəllər ruhlandırır. Belə ki, Ģair
milli və dini ehkamları bir yana qoyaraq poeziya üçün gözəlliy in yeni t ipini konkret
Ģəkildə təsvir edir. Onun gürcü gözəllərinə həsr etdiyi Ģeirlərə müraciət etmək
kifayətdir.
Vaqif nikbin Ģairdir. Təkcə bu xüsusiyyətləri ona Azərbaycan poeziyası
tarixində xüsusi mövqe qazandırmıĢdır. Vaq if Ģeirlərinə qədər nikbinliy in bu cür
parlaq ifadəsi poeziyamıza xas olmamıĢdır. Vidadi ilə nəzm yazıĢ malarında Vaqif
qeyri-ixt iyari olaraq materialist dünyagörüĢü səviyyəsinədək yüks əlir:
Ta cəsədin cüda olmayıb candan,
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Bil özünü artıq sultandan, xandan,
Qəriblik, ayrılıq nədir ki,
ondan Bu qədər çəkibsən azar, ağlarsan?
Həyat sevinclərini bu cür tərənnüm edən Ģair insan əzablarına və feodal
cəmiyyətinin ədalətsizliyinə də biganə deyil. " Görməd im" mü xəmməsində Ģair öz
əsrinin, mühit inin ü mu mbəĢəri nöqsanlarının əzəmət li ittihamçısı kimi çıxıĢ edir:
Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim,
Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim.
Vaqifın çəkd iyi acıları ö zü dərk et miĢ, qəzəbi lakonik ifad ınə edilmiĢdir.
Dövrün ictimai qanunauyğunluqların ı o, tam aydınlığı ilə qiy mət ləndirir:
Müxtəsər kim, böylə dünyadınan gərək etməz həzər,
Ondan ötrü kim, deyildir öz yerində xeyrü-şər,
Alilər xaki-məzəllətdə, dənilər mötəbər,
Sahibi-zərdə kərəm yoxdur, kərəm əhlində zər,
İşlənən işlərdə əhkamü-ləyaqət görmədim.

Klassik ġərq poeziyas ının sirlərinə, onun bədii ifadə vasitələrinə dərindən
yiyələnən Ģair onları aĢıq tapıntıları ilə sıx Ģəkildə calaĢdırmıĢ, çox vaxt folklordan,
xalq dilindən istifadə etdiyindən, Ģerin tamamilə orijinal səslənməsinə nail
olmuĢdur. Məhz Vaqifın sayəsində xalq Ģeir forması olan qoĢma yazılı poeziyada
geniĢ tətbiq edilmiĢ və ədəbiyyatın demokratikləĢməsində, həyatın realist
qavranılmasına yaxınlaĢ masında mühü m rol oynamıĢdır.
XVIII əsr Azərbaycan poeziyası, xüsusən aĢıq sənəti və üslubuna görə ona
yaxın olan yazılı ədəbiyyat qonĢu Qafqaz xalqların ın poeziyasına da müəyyən təsir
göstərmiĢ, onların bir ço x aĢıqları öz qoĢmalarının bütöv və ya bir hissəsini
Azərbaycan dilində yaratmıĢlar. Azərbaycan poeziyasının nümunələri Gürcüstan,
Ermənistan və Dağıstanda geniĢ yayılmıĢdı. Qafqaz xalq ədəbiyyatının qarĢılıq lı
təsirinə parlaq nümunə Azərbaycan, erməni, gürcü dillərində eyni uğurla yaradan
erməni Ģair və aĢığı Sayat Novanın yaradırıcılığ ıdır. Azərbaycan dilində yazdığı

429

Ģeirlərdə Sayat Nova aĢıq poeziyası atributlarından in cəliklə istifadə et mək
bacarığını nümay iĢ etdirmiĢdir.
XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı milli mədəniyyətin təkamü lündə mühü m
mərhələ olmuĢdur. Folklor ünsürlərinin, poeziyanın xalq üslubu və növlərinin, xalq
dili xüsusiyyətlərinin yazılı ədəbiyyata keçməsi, canlı insan hisslərinin, konkret
Ģəxs və hadisələrin, gerçəkliyin realist inikasının təsvirinə mey il XVIII əsrin ədəbi
prosesi üçün səciyyəvi olan mühü m məqamlard ır. Bu dövrün uğurları Azərbaycan
ədəbiyyatının keyfıyyətcə yeni inkiĢaf mərhələsi üçün zəmin yaratdı.
Epi qrafik abi dələr. XVIII əsr epiqrafık abidələrinə, əvvəlki dövrlərdə
olduğu kimi, memarlıq abidələri, məzar daĢları, saxsı, metal, taxta və s. bərk
materialdan düzəldilmiĢ məiĢət əĢyaları ü zərində rast gəlmək olur. Həmin kitabələr
ölkəmizin ərazisində qalmıĢ mü xtəlif formalı sənduqə, baĢdaĢı, sinədaĢı, qoç və at
heykəlli məzar daĢları, məs cid, karvansara, hamam, ovdan, mədrəsə, qala hasarları
və s. istehkam və ictimai binalar ü zərində qoyulmuĢ löv-hələrə həkk olun muĢdur.
XVIII əsr kitabələrin i mətnlərinə görə beĢ yerə bölmək olar:
1. ĠnĢaat xarakterli - yəni b inanın tikinti tarixindən bəhs edən kitabələr. Bu
kitabələrdə bəzən binanı tikd irən Ģəxsin, tikən me marın, inĢaatçı ustanın, kitabəni
yazan xəttat-nəqqaĢ-həkkakın, dövrün hökmdarının, əyanların, vəzifə sahiblərin in
adları qeyd olunurdu.
2. Sənədlərin lapidar nüsxələri. Buraya dövlət sənədləri, hökm, fərman;
ictimai sənədlər - vəqfnamə, müraciətnamə, dövrün mü xtəlif ictimai-iqtisadi, siyasi
vəziyyəti haqqında xəbər verən məlu matlar daxildir. Belə kitabələrin mətni
nisbətən geniĢdir, lakin sayı ço x azdır.
3. Ep itafıyalar məzar daĢlarma həkk olun muĢ yazılardır. Epitafiyalarda dəfn
olunan Ģəxsin adını, ölü m tarixi və ictimai vəziyyəti haqqında qısa məlu mat verilir.
4. Din i mətnlər. Bütün kitabələrdə d ini mətnlərə geniĢ yer veri lir. Tarixi
abidənin təyinatına uyğun Quran ayələri və hədislər seçilir. Dəfn olunanların
ictimai mənsubiyyətinə, Ģəxsi ləyaqətinə, mənsub olduqları təriqətə, fəlsəfi
dünyabaxıĢlarına uyğun dini mətnlər - ayə, hədis və dualar yazılmıĢdır.
5. Mənzum parçalar: qəmgin mərsiyələr, bayatılar, hikmət li beyt və rübailər,
adətən, məzar daĢlarına yazılmıĢdır. Lakin XVII-XX əsrin əvvəllərinə aid inĢaat
kitabələrin in də mənzu m tərt ib olunması hallarına təs adüf edilir. Ordubadın, Bakı
cümə məcidləri yanındakı mədrəsələrin, Dərbənddəki Fərru xiyyə mədrəsəsinin,
ġah Abbas məscidinin, Dərbənd Cü mə məscidin in, Bakı Cü mə məscidinin,
Suraxanıda h ind atəĢgədəsinin kitabələrini buna misal göstərmək olar.
Fərru xiyyə mədrəsəsi üzərində onun bütün orta əsr boyu fəaliyyət
göstərməsini sübut edən bir neçə mən zu m kitabə yazılmıĢ dır. Burada Quba xanı
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ġey xəli xan ın vaxt ında mədrəsə binaları ikidəfə 1220(1805)-ci ildə, h.
1204(1789/90)-cı illərdə təmir edilməsi göstərilir. Kitabələr nəstəliq xətti ilə fars
dilində yazılmıĢdır.
XVIII əsr kitabələri Azərbaycanda elmin, maarifın, tədrisin inkiĢaf etməsini,
bədii daĢyonma sənəti, memarlıq məktəblərinin fəaliyyət göstərməsini sübut edən
bir sıra alim, müdərris, memar, inĢaatçı usta, nəqqaĢ və xəttatların adlarını elm
aləminə bəxĢ etmiĢdir.
Elm-mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan Qax rayonunun Ənbərçay
camesində elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə Ģöhrət tapmıĢ alim Seyid Məhəmmədin (vəf.
1127/1715) məzarı bu gün belə xalq tərəfindən böyük ehtiramla ziyarət
olunmaqdadır. Seyid Məhəmmədin övladlarından Molla Yusif, Molla Fətəli, Molla
Nəsir, Molla Məhəmməd kimi alimlər bu ənənəni əsrimizin əvvəllərinə kimi davam
etdirmiĢlər. Qax rayonunun Ləkit camesində 300 ilə qədər fəaliyyət göstərmiĢ alim
Ramazan Əfəndi və onun övladların ın - alim Hacı Yaqub Əfəndi, alim Hacı
Hüseyn Əfəndi, alim Ramazan Əfəndi, alim Qazi Məhəmməd Əfəndi, Molla
Sultan, Hacı Ramazanın adları camenin baĢ fasadına hörülmüĢ baĢdaĢılarına
yazılmıĢdır.
Zaqatala rayonunun Əliabadın camesində alim-müdərris Hacı Rzabala
Əfəndi, Ear camesində alim-müdənis Məhəmməd Əfəndi və elmi-pedaqoji
fəaliyyəti bu kimi camelərlə, mədrəsələrlə bağlı olan alim-müdənislərin adına bir
sıra kitabələrdə rast gəlmək mü mkündür. Belə alim-müdənislər camelərin nəzdində
mədrəsə binası tikd irir, orada yaĢayır və bütün həyatını elmə, tədrisə həsr edir,
vəfatından sonra camelərin yanında dəfn olunurdular. Məzarların ın sonradan
ziyarətgaha çevrilməsi, xalq kütlələri tərəfındən müqəddəslər kimi y ad edilməsi
onların elmi-pedaqoji fəaliyyətinə verilək q iy mətdir.
I ġah Abbas dövründə Ordubadında tikilmiĢ came və mədrəsə, Bakıda və
digər Ģəhərlərdə mövcud olan came, mədrəsə, məktəb-məscid binaları üzərində
qalmıĢ kitabələr həmin elm, maarif-tədris mərkəzlərinin XVIII əsrdə və daha
sonralar fəaliyyətdə olduğunu sübut etməkdədir. Ordubadın mədrəsəsinin giriĢ
hissəsində - baĢtağda mavi Ģirli yerlikdə sarı rənglə nəstəliq xətti ilə fars ca yazılmıĢ
böyük bir kitabə qoyulmuĢdur. Kitabə bəzi yerlərdən tökülmüĢdür. Qalan
hissələrdən məlu m o lur ki, Ordubadda mədəniyyət, maarif və təhsilin inkiĢafı
məqsədilə "Ģah dövlətinin yüksək məqamlı kö məkçisi, rəhbərliyin dühası məclisnəvis (kargüzar) Məhəmməd Ġbrahim" mədrəsə binasını 1126/1714-cü ildə bərpa
etmiĢdir. Kitabədə katib Məhəmməd Ġsmayıl Əbd ən-Nəsirin, sərkar Hacı Saleh və Hacı
Məhəmməd b. abid Dəvatdarın da adları qeyd olunmuĢdur.
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Kitabələr üzrə əsası XVII əsrdə qoyulmuĢ, XVIII əsrdə və XIX əsrin
əvvəllərinədək davam et miĢ bir sıra memarlıq, bədii daĢ yonma, xəttatlıq, nəqqaĢlıq,
heykəltəraĢlıq məktəbləri, onların banilərinin, görkəmli ustaların adları aĢkar edilmiĢ,
məktəblərin fəaliyyətinin xronoloji çərçivəsi, təsir dairəsi müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Bunlarda əhəngdaĢı üzərində iĢləmiĢ bakılı usta Seyid Taha, xəttat Nəziri və ġirvan
AbĢeron məktəbinin bir sıra davamçılarının əsərləri zəmanəmizədək gəlib çat mıĢdır.
ƏhəngdaĢına yazılmıĢ kitabələr Bakı, ġamaxı, Dərbənd, Qarabağ, Qəbələ, Quba
xanlıqlarının ərazisində qalmıĢdır. ġimal-qərb rayonları ərazisində yaĢayıb-yaratmıĢ
xəttat-həkkaklar çaylaq daĢları üzərində iĢləmiĢlər. Yerli material ustaların iĢ
üslubuna əsaslı təsir etmiĢdir. Çaylaq daĢlarının sərtliyi, onun üzərində kitabə və
nəbati motivlərin həkk olunmasının çətinliyinə baxmayaraq, bu ustaların tərtib etdiyi
kitabələr bədii cəhətdən üstünlük təĢkil ed ir.
ġimal-qərb rayonlarının ustalarının tərtib etdiyi kitabələrin mətnləri əsasən ərəb
dilində yazılmıĢdır. Bu, ustaların ərəb dilin i yaxĢı bild iyini sübut edir. Gözəl süls nəsx xətti, qabartma üsulla həkk olunmuĢ kitabələrin əksəriyyəti nəbati ornament
motivləri ilə birgə tərtib olunmuĢdur. Kitabələri haĢiyələyən ornament motivlərinin
sxemini bir-b irinə əks istiqamətdə dalğalanan qoĢa xətlər təĢkil edir. Xətlərin
üzərində üçləçəkli fiqur, islimi naxıĢlar oturdulmuĢdur. NaxıĢların mürəkkəb
motivlərində iki və ya üçrəsmli fıqurlar üst-üstə düzülmüĢdür. ĠnĢaat kitabələrinin,
epitafiyaların haĢiyələrində və festonlarında çatmatağ formasında tamamlanan Ģaquli
ox üzrə mürəkkəb s xemli nəbati motivlər və həndəsi orn amentlərlə həmahəng tərtib
edilmiĢ bədii yazılı lövhələr, Azərbaycanın Ģimal-qərb rayonları ərazisində fəaliyyət
göstərmiĢ bədii daĢyonma sənəti məktəbinin ən nəfıs, orijinal və dolğun nümunələrini
təĢkil edir. Bunlardan Ġlisu lövhələri ço x maraqlıdır.
ġimal-qərb bölgəsində fəaliyyət göstərmiĢ xəttat-nəqqaĢ Əli, Mo lla
ġahmərz b. Molla Səfallah, ġey x Məhəmməd, Molla Qurban, Abdulla, Molla Xəlil,
Əyyub b. Molla Mahmud (ġeyx Məhəmməd nəslindən), heykəltəraĢ Abid
(Ordubadın) və baĢqalarının iĢləri qeydə alın mıĢdır. Kitabələrə əsasən, Ģimal-qərb
bölgəsi üzrə memar, inĢaatçı usta, xəttat, nəqqaĢ və həkkak adları elm aləminə indiyə
kimi məlu m o lan 8 nəfərdən 146-ya çatdırılmıĢdır.
XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycan ərazisində gedən Ġran-Türkiyə
müharibələrin in ağır nəticələri - iqtisadi böhran, Ģəhər və kəndlərin dağılması,
əhalinin yurdsuz qalaraq aclıq, xəstəlik nəticəsində məhv olması dövrün kitabələrində
öz oksini tapmıĢdır. Bu barədə Ordubadın rayonunun Vənənd kəndindəki kitabədə
(h. 1145/1732) maraqlı məlu mat verilir: "...bahalıq və qəhətlik nəticəsində zəmanə
cəhənnəmi andırırdı. Zəmanə elə pis olmuĢdu ki, Vənənd kəndi və onun ətrafı bir il
içərisində üç dəfə talan edilmiĢdi. Bir ço x müsəlman qadının və kiĢilər öldürülmüĢ və
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əsir alınmıĢdı. Digər Allah bəndələri qaçaraq Arazı keçmiĢ, o taydakı kəndlərdə
məskən salmıĢdılar. O pozğunluq zamanında alver qapısı bağlanmıĢdı...".
Kitabənin əvvəlində siyahısı verilmiĢ ərzaq malların ın qiymətinin hədsiz
dərəcədə bahalandığı qeyd olunmuĢdur.
Kitabənin yazıldığı tarixdən bir neçə il sonra, yəni 1736-cı ilin martında
Nadir özünü Muğanda Ġran Ģahı elan edəndən sonra ölkənin iqtis adi vəziyyəti daha da
pisləĢmiĢdi. Nadir Ģahın apardığı arasıkəsilməyən müharibələr nəticəsində demək olar
ki, XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda tikinti iĢləri aparılmamıĢ və bununla
əlaqədar kitabələr də yazılmamıĢdır.
Bu, bir daha göstərir ki, vəziyyət Vənənd kitabəsində göstəriləndən yaxĢı
olmamıĢdır. Azərbaycan ərazisində bu gün də xalq kütlələri tərifəndən ziyarətgaha
çevrilmiĢ sufı, alim, Ģeyx, mövlana, təriqət mürĢidlərin in məzarları mövcuddur.
Ġlk orta əsrlərdə qatı dini təriqət kimi yaran mıĢ sufizm böyük inkiĢaf yolu
keçərək müsəlman dünyasının ədəbiyyatına, incəsənət və mədəniyyətinə təsir etdiyi
kimi, siyasi həyatında da böyük rol oynamıĢdır. Azərbaycanın Ģimal-qərb bölgəsində ġəki, Qax, Zaqatala, Oğuz, Balakən, Qəbələ, ġamaxı və digər rayonlarında sufiqardaĢlıq cəmiyyəti "NəqĢibəndiyyə" Ģeyxlərinin - mürĢidlərinin, ruhani alimlərin,
müqəddəslərin məzar daĢları aĢkar edilmiĢdir. Kitabələrə əsasən cəmiyyətin mərkəzi
ġəki rayonundakı Baqqal kəndində olmuĢ, BaĢ Laysk, Balakən rayonunun Katex
kəndində fəaliyyət göstərmiĢdir.
Baqqal kəndində cəmiyyətin "Ələviyyə" qolunun əsasını qoymuĢ Mövlana
ġeyx Mahmud Əfəndi XIII əsrdə Səlib yürüĢlərinə qarĢı bütün islam dünyasını
birləĢdirməyə çalıĢan Seyid Əhməd Bədəvinin nəslindəndir. XVI əsrdən Ģiəliyə qarĢı
düĢmənçilik aĢılayan "NəqĢibəndiyyə"nin "Ələviyyə" qolu Ģiələri də eyni cəmiyyətdə
birləĢdirməyə çalıĢmıĢdır.
Azərbaycanda "Ələviyyə"nin gərgin fəaliyyəti dövrü Rusiyanın 1801-ci ildə
Gürcüstanı, Azərbaycanın Gəncə, Quba, ġəki, ġirvan Qarabağ, TalıĢ xanlığını tutması
və Qafqaza marağının artması ilə üst-üstə düĢürdü. Rusiya hələ XVIII əsrin axırlarında
Gürcüstan və Kiçik Asiyadan Ġstanbula çıxmaq istəyirdi, Gürcüstanda möhkəmlənmək
üçün isə Azərbaycanın Ģimal-qərb bölgəsində möhkəmlən mək lazım idi. Əhalisi
milli tərkibcə mü xtəlif olan bu bölgədə məzhəb ayrılıqları da vardı. Çar Rusiyası bundan
istifadə etməyi planlaĢdırmıĢdı.
Məhz buna görə də qeyd olunan bu bölgədə "Ələviyyə" cəmiyyətinin Ģeyxləri
çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə qarĢı müstəqillik uğrunda gedən xalq hərəkat ına
baĢçılıq etmiĢ və ölkənin siyasi həyatında mühüm rol oynamıĢ, sosial-siyasi Ģəraitlə
və əsrin əvvəlinə kimi mü xtəlif hadisələrlə əlaqədar o laraq ayrı-ayrı formalarda
özünü göstərmiĢdir.
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Ġlk mənbələrdən və epiqratik abidələrdən məlu m olduğu kimi, Azərbaycanda
bir sıra tikinti iĢləri aparılmıĢdır. Nu xada, ġuĢada, Naxçıvanda xan sarayları, Ağdamda
imarətlər, Pənah xana və nəslinə aid günbəzlər tikilmiĢdir. XVIII əsrin ikinci yarısında
Bayat, ġahbulaq (Tərnəküt), Pənahabadın (ġuĢa) qalaları salınmıĢ və həmin qalalarda
bazar, karvansara, məscid, hamam və s. binalar inĢa edilmiĢdir. Bakı, ġamaxı,
Ordubadın, Dərbənd, Quba və digər Azərbaycan Ģəhərlərində hərbi istehkam, ictimaimülki binalar tikilmiĢ, üzərində kitabələr qoyulmuĢdur.
Kitabələr memarlıq abidələrinin bina olunması, bərpa və təmir edilməsinə dair
məlumat verməklə bərabər, bir çox sosial-iqtisadi, siyasi-in zibati məsələlərin
aydınlaĢdırılmasına da tarixi mənbə kimi kö mək edir.
Kitabələrdə bir sıra yüksək peĢə dərəcələrinə (ustadın əl-əsatid, rəis əl-əsatid
- ustalar ustası, usta) layiq görülmüĢ inĢaatçıların, o cümlədən Məhəmmədvəli,
Məhəmməd xan Eanai, DərviĢ Zaxuri, Molla Həsən Qurdqulu, Usta Məhəmməd
Kunalu, Əbdülvəli Zaxu ri, Ġlisulu Übeydulla, Ayba, Bacı əl-Qu muqi, Ustadın Seyid
b. AĢur, Ģamaxılı ustalar Eəfər və HaĢım, Hacı b. Hüseyn, nuxalı Əzizin oğlanları Ustadın
Məhəmmədnəbi, Abbasəli və b. adları qalmıĢdır.
Ġncəsənət və memarlıq. Qədimdən təĢəkkül tapmıĢ ənənələri davam etdirən
xalq ustalarının xanlıqlar dövründə yaratdıqları diqqəti cəlb edən memarlıq abidələri,
dekorativ-tətbiqi ineəsənət nümunələri nəzərə alın mazsa, bu dövrün təsviri incəsənəti
ümu miyyətlə durğunluq dövrü kimi səciyyələnə bilər.
XV-XVII əsrlərdə öz inkiĢaf zirvəsinə çatmıĢ və Orta ġərqdən xaricdə belə
Ģöhrət tapmıĢ miniatür boyakarlıq və tətbiqi incəsənət XVIII əsrdə tədricən tənəzzül
edir.
Bu dövrün təsviri incəsənətinin ən geniĢ yayılmıĢ və inkiĢaf etmiĢ sahəsi, ən
gözəl nümunələri XVIII əsrin memarlıq abidələrində dövrümüzə qədər çatmıĢ
divarüstü bəyakarlıqdır. Əsrlər bəyu ölkəmizin baĢına gələn təbii və ictimai fəlakətlər
nəticəsində tarix b izə divarüstü boyakarlığın daha qədim nümunələrin i saxla mıĢdır.
Ġstifadə olunmuĢ boyaların keyfıyyətsizliyi naxıĢların sıradan çıxmasına səbəb
olmuĢdur.
Monumental və xalq-dekorativ incəsənətinin bu önəmli sahəsinin
Azərbaycanda geniĢ rəvac tapması bir sıra yazılı qaynaqlarla təsdiq edilir. 1796-cı ildə
rus qoĢunlarının Azərbaycana yürüĢünün iĢtirakçısı P.Q.Butkov Dərbənddə yaĢayıĢ evi
interyerinin bəzəyini təsvir edərək yazır ki, orda olan süjetli kompozisiyaların bəzisi
"baĢçıları fillərə minmiĢ qədim asiyalıların döyüĢünü, bəzisi sevgililərin görüĢünü,
bəzisi isə atlı ovçuların maralları qovaraq onları qılıncla ö ldürməsini təsvir edir".
P.Q.Butkovun Bakı Xan sarayının divar naxıĢları haqqında ötəri yol yazıları
böyük maraq doğurur: "Bakıda qoĢunlar bir neçə gün qalmıĢdılar. Bulqakov həmiĢə
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sırf ġərq zənginliy i ilə seçilən Xan sarayında yaĢayırdı. Buradakı divarlarda böyük
ustalıqla rəngli boyalarla çəkilmiĢ və qızılı rənglə iĢlənmiĢ tarixi rəsmlər xüsusi
dəyərə malik idi. General Bulqakovun əmrinə görə xüsusi iskənə ilə bir neçə rəsm
divarlardan qoparılmıĢ və iĢ elə məharətlə görülmüĢdü ki, rəsmlər bütöv qalmıĢdı".
ġübhə yoxdur ki, burada söhbət sonuncu Bakı xanı Hüseynqulu xanın sarayı haqqında
gedir.
ġamaxı darvazasından qalaya çıxıĢ yolunun sol tərəfində yerləĢən saray hələ
XIX əsrin 50-ci illərində dururdu. Elə bu illərdə də Hans Hauzenin verdiyi xəbərə
görə, saray "Avropa zövqünə uyğun dəyiĢdirilmiĢ" və orada Ģəhərin komendantı
yaĢamıĢdır.
Bu məlumatlara əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, gös tərilən rəsmlər
Ġrəvan sərdarı sarayındakı rəsmlər kimi kətan üzərində yağlı bəya ilə iĢlənmiĢ, sonra
isə divarlara quraĢdırılmıĢdır. Onların bir hissəsi, Mirzə Qədimin iĢləri kimi, 1806-cı
ildə general Bulqakovun əmri ilə yüksək ustalıqla divardan qoparılmıĢ, qalanları isə
ya çıxarılmıĢ, ya da XIX əsrin 50-ci illərində "Avropa zövqü ilə" dəyiĢdirilərkən
məhv edilmiĢdir.
XVIII əsrdə Azərbaycanda divar naxıĢlarının ən gözəl və tipik nümunələri ġəki
Xan sarayında və ġəkixanovların evində, Lahıc, ġuĢa, Ordubadın və digər
Ģəhərlərdəki yaĢayıĢ evlərinin, ictimai tikililərin interyerində qorunub saxlanılmıĢdır.
Ġnteryerin divar naxıĢları ilə dekorativ tərtibatı ənənəvi xarakter daĢıyır. Xan
sarayı və ġəkixanovların evinin memarlıq interyerində naxıĢların kompozisiyasının
tərkibində rəssamlar və xalq ustaları müəyyən olunmuĢ üslubun əsas prinsiplərinə
riayət etmiĢlər.
NaxıĢların bölgüsü interyerin memarlıq hissələrinə, memarlıq-dekorativ
elementlərinin forma və xüsusiyyətlərinə tam uyğun gəlirdi. Divar üzərində yüksək
olmayan panel yerləĢdirilir, böyük orta hissəni memarlıq-dekorativ elementlərlə
zəngin bəzədilmiĢ panno təĢkil ed ir. Yu xarıda friz və ya karniz xətti və nəhayət,
naxıĢlı ilaoren çəkilir. Bir çox hallarda bütün divar səthi, eləcə də qapılar, taxçalar,
tavanlar və buxarının ətrafı naxıĢla örtülür, bu da bütünlüklə interyerin bəzəyinə xalça
xarakteri verir.
Panel üzərindəki naxıĢ motivləri əsasən çoxüzlü və ulduzu fıqurlardan ibarət
həndəsi ornamental kompozisiyalar, üslublaĢdırılmıĢ nəbati motivlər, bəzi hallarda isə
realistcəsinə təsvir olunmuĢ gül dəstələri və ya budaqlar üzərində quĢlardır.
Fantastik və real heyvan, quĢ, eləcə də nağıl qəhrəmanların ın təsvirləri ilə
yanaĢı, Azərbaycanın divar naxıĢlarmda portret xarakterli və süjetli-tematik
ko mpozisiyalar da vardır.
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Portret təsvirlərinin və insan fıqurları olan süjetli naxıĢların ən yaxĢı nümunələri
ġəkixanovlar evinin və ġəki xanları sarayının memarlıq dekorunda qorunub
saxlan mıĢdır. ġəkixanovlar evin divarlarındakı yeddi taxçada Nizaminin ölməz
poemasının qəhrəmanlarının - yeddi personajın təsviri verilmiĢdir. Onlardan dördü
beldən aĢağı güllərlə əhatə olunmuĢ halda, üçü isə boyu bərabəri təsvir edilmiĢdir.
Bəzi fıqurlar bəsit icra olunmuĢ Ģərti mənzərə fonunda verilmiĢdir. Portret təsvirləri
arasında Bisütun dağını yaran əfsanəvi Fərhadının obrazı daha böyük maraq doğurur.
Bu naxıĢın kompozisiya və obraz həllində rəssamın ənənəvi müstəvi üslubdan
uzaqlaĢmaq cəhdi hiss olunur. Fərhadın təsviri fıqurun ahəngdar modelləĢdirilməsi,
pozaların dinamikliyi və özünəməxsus psixoloji ifadəliliyi ilə seçilir.
ġəkixanovlar evinin naxıĢlarında plafonun ornament kompozisiyasına Ġranın
son dövr saray naxıĢlarını xatırladan dörd yarımçılpaq mələk təsvirinin daxil edilməsi
mövzu qeyri-adiliyi baxımından maraq doğurur. Realist üslubda iĢlənmiĢ mələklər
fıqurların plastik modelləĢdirilməsi, eləcə də rakurs və hərəkətin çox uğurla seçilməsi
ilə fərq lənir.
Portret xarakterli naxıĢ Ordubadın rayonu Vənənd kəndindəki bir yaĢayıĢ
binasında da qorunub saxlanılmıĢdır. Bəyu bərabəri təsvir olunmuĢ gənc oğlan və qız
fıqurları obraz Ģərhinə, kompozisiya rəng həllinə, çəkiliĢ üslubuna, eləcə də geyim və
digər fərqli cəhətlərinə görə, ġəkixanovlar evinin portret təsvirlərinə çox uyğun
gəldiyindən, bunların da XVIII əsrin sonunda naməlum rəssam tərəfındən icra
edildiy i təxmin o lunur.
Azərbaycanın divar naxıĢlarında çoxfıqurlu süjet kompozisiyaları yalnız ġəki
xanlarının sarayında qorunub saxlanılmıĢdır. Ġkinci mərtəbədəki zalın frizində
çəkilmiĢ döyüĢ səhnələri çox maraqlıd ır. 1940-cı ildə frizin bəzi hissələri və sonrakı
qatlardan təmizlənib açılmıĢ ilk rəsm XVIII əsrin naməlu m rəssamlarının iĢlərini
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərinə məxsus xalq rəssamların ın (Usta Qəmbər,
onun qardaĢı Səfər, oğlu ġükür, ġamaxı rəssamları Qurbanəli, Abbasqulu və
baĢqalarının) əsərləri ilə müqayisodə araĢdırmağa imkan verdi. Hazırda mövcud olan
naxıĢ 1902-ci ildə son bərpa iĢləri zamanı Usta Qəmbər və onun Ģagirdləri tərəfındən
icra edilmiĢ və keçmiĢ təsvirin süjet və kompozisiyasının təkrarı olsa da, rəsm
baxımından bir qədər zəifdir. Təsvirlərin koloriti əvvəlkindən daha tünd boyalarla icra
edilmiĢ, ümumi üslub isə miniatür rəngkarlıqdan daha çox xalq üslubu rəsmləri ilə
səsləĢir.
DöyüĢ səhnələrində Ġran-Türkiyə müharibəsi təsvir olunmuĢ dur. Müxtəlif
geyimli və yaraqlı atlı dəstələri öz sərkərdələri Ģah və sultan baĢda olmaqla
dalğalanan bayraqlar altında bir-birinə qarĢı hərəkət edirlər. Onlarla yanaĢı, piyadına
və atlı dəstələri döyüĢə girirlər. Hər iki tərəfdən artilleriya atəĢ açır, p iy adalar
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əlbəyaxa vuruĢur; hər tərəfdə ölənlərin cəsədləri və kəsilmiĢ baĢlar görünür; sahibini
itirmiĢ, hürkmüĢ atlar müxtəlif tərəflərə qaçır. Bir az kənarda silahlı döyüĢçülər əsirləri
gətirir, digərləri isə öldürülmüĢ düĢmən baĢlarını hökmdarın ayaqları altına atırlar.
Bu təsvirlər də ənənəvi xarakter daĢıyır; mən zərə və səma Ģərtidir. Perspektiv
tamamilə yox dərəcəsindədir: ko mpozisiyanı içəriyə açmaq üçün rəssam fıqurları birbiri üzərində yerləĢdirmiĢ və ya ikinci planda yerləĢən fıqurlar bir az kənara
çəkilmiĢdir. Belə ki, adamlar və atlar bütövlükdə yalnız ön planda, dəstənin önündə,
axırında təsvir olunmuĢlar, qalanları isə bir xətt üzərində verilmiĢ və yalnız baĢları
görünür. Beləliklə, qoĢun kütləsini göstərmək üçün rəssam Ģərti olaraq on at üzərində
otuzdan çox atlı təsvir et miĢdir.
Kompozisiya quruluĢunun göstərilən Ģərtilikləri, Ģübhəsiz, orta əsr miniatür
rəngkarlıq ənənələri ilə bağlıdır. Lakin miniatür rəngkarlığın təsviri dilinin məlum
Ģərtləri yalnız bunda təzahür etmir. Süjetin Ģərhindən detalların təsvirinədək bütün
bədii quruluĢ miniatür rəngkarlığ ın təsirin i əks etdirir.
Bütün bu cəhətlər ov səhnələrinin təsviri üçün də xarakterikdir. Bu
səhnələrdə xan, onun atlıları tüfəng və nizələrlə heyvanları-maral, qaban, ayı və
fantastik əjdahanı öldürürlər.
ġəki sarayının birinci mərtəbəsində yerləĢən zalın stalaktit karnizinin
naxıĢları mövzu qeyri-adiliyi və ifadə üslubuna görə bütün naxıĢlardan tamamilə
fərqlənir. Böyük olmayan stalaktit özəklərin səthində kontur rəsmlə və yalnız göy
rənglə Azərbaycanın digər naxıĢları ilə heç bir üslub və tematik əlaqəsi olmayan
mü xtəlif janrlı səlmələrin miniatür təsviri verilmiĢdir. Burada, məsələn, əmək prosesləri
və musiqiçi dəstələri, ovçu ilə it, əsasən memarlıq motivli mənzərələr və s. təsvir
edilmiĢdir. Bu naxıĢlar süjeti və obrazların realist Ģərhi, perspektivin mövcud olması,
rəsmlərin incəliyi və yüksək icraçı ustalığı ilə seçilir. Bütün bu cəhətlər və digər
tərəfdən, mənzərə, memarlıq, geyim və personajların xarakteri rəssamın Qərbi Avropa
rəngkarlığı ilə tanıĢ olduğunu göstərir.
Gü man edilə bilər ki, bu naxıĢlar ġəki xanının yanında qulluq edən və 18191820-ci illərdə ġəkidə olmuĢ ispan inqilabçısı Van Qalenin xatirələrində adını
çəkilən italyan rəssamı tərəfindən iera olun muĢdur.
Orta əsr miniatür rəngkarlığında olduğu kimi, A zərbaycanın divar
rəsmlərində də dünyəvi tematika geniĢ yayılmıĢdır. Həmin divar rəsmlərinin icraçıları
olan xalq usta və rəssamları Azərbaycan miniatür rəngkarlığı ənənələrindən geniĢ
istifadə etmiĢlər. Digər tərəfdən, divar rəsmləri süjet, dekorativ üslub, rəngarəng naxıĢ
zənginliyinə görə naxıĢtikmə, basmanaxıĢ, xalçaçılıq sənəti və xalq yaradıcılığının
digər növləri ilə bilavasitə bağlıdır.
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Xalq yaradıcılığ ı ilə bu cür qırılmaz bağlılıq, rəssamın ətraf həyatla canlı
əlaqəsi Azərbaycan divar rəsmlərinə çox vaxt özünəməxsus realizm xüsusiyyətləri
verird i.
Ölkə iqtisadiyyatında natural təsərrüfatın hakim olduğu Ģəraitdə sənayedə
sənətkarlıq üstünlük təĢkil edirdi. ġəhərlərdə və bəzi kəndlərdə külli miqdarda
pambıq, ipək və yun parça istehsal edən, dəri emalı ilə məĢğul olan, eləcə də zərgərlik
məmulatı, mis və gil qablar hazırlayan emalatxanalar mövcud idi. Bu malların satıĢı
həm xanlıq daxilində, həm də xanlıqlar arasında aparılırdı.
XVIII əsrdən bugünədək külli miqdarda dekorativ-tətbiqi incəsənət
nümunələri, o cümlədən daĢ və ağac üzərində bədii oyma, döymə metal məmulatı,
xalçalar, saxsı qablar, parçalar və naxıĢlı t ikmələr qorunub saxlan ılmıĢdır.
Müxtəlif dekorativ incəsənət növləri arasında aparıcı yer xalçaçılığa
məxsusdur. Əvvəllər olduğu kimi, XVIII əsrdə də Quba, Bakı, ġamaxı, Qarabağ,
Gəncə, Qazax, Təbriz, Ərdəbil xalça məmulatı ilə məĢhur idi. Bunlar həm əhalinin
ehtiyaclarını ödəmək, həm də xarici ticarət məqsədilə istehsal olunurdu. Yazılı
mənbələrlə yanaĢı, mü xtəlif Avropa və ġərq kolleksiyalarında saxlanılan xalçalar
bunu bir daha təsdiq edir. Xalçalar xovlu (xalça, xalı, gəbə və s.) və xovsuz (palaz, kilim,
sumağı, zili və s.) toxunurdu. Xovlu xalçalar naxıĢlarının incəliyi və rənglərin
zənginliyi ilə fərqlənirdi.
Ötən əsrlərin xalçaçılıq ənənələrini davam etdirən bu xalçalar iki böyük
qrupa bölünürdü: ornamentli xalçalar və süjetli-tematik xalçalar. Ġkinci qrup xalçalar
daha az miqdarda istehsal edilir və XVI-XVII əsrlərdə olduğu kimi, mürəkkəb
ko mpozisiya, süjet rəngarəngliyi və texn ikas ının incəliyi ilə seçilird i.
Xüsusi kolorit zənginliyi və naxıĢ rəngarəngliyi ornamentli xalçalara xas idi.
Azərbaycanın mü xtəlif rayonlarının XVIII əsrə aid ornamental xalçalarının
müqayisəsi göstərmiĢdir ki, uzaq keçmiĢdə qəbul olunmuĢ kompozisiya üsulları və
ornament motivləri nəsildən-nəslə təkrar edilərək, ço x nadir hallarda yeni elementlərlə
təzələnmiĢdir.
Bu dövr Azərbaycan xalçalarının ən gözəl nümunələri sırasında öz dekoruna
görə seçilən iki xovlu xalçanı (1800-cü ildə biri Bakının Suraxanı, digəri isə Xilə
kəndində toxunmuĢdur), habelə XVIII əsrdə Qazaxda (Almaniya, Ģəxsi kolleksiya) və
Qarabağda toxunmuĢ süjetli ko mpozisiyalı xovsuz xalçaları (Kiyev, Qərb və ġərq
Ġncəsənəti Muzeyi) misal göstərmək olar.
XVIII əsrdə xalçaçılıqla yanaĢı, Azərbaycanda ipək, pambıq və yun parça
istehsalı da mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Bodii parçaların istehsalı ġamaxı və
Təbriz kimi ənənəvi mərkəzlərlə bərabər, XVIII əsrdə Gəncə, ġəki və Marağa
Ģəhərlərində də geniĢ inkiĢaf etmiĢdi. Məsələn, ġamaxıda 1500-ə yaxın toxuculuq
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dəzgahı iĢləyirdi. Rusiya Elmlər Akadınemiyasının üzvü S.Qmelin qeyd edirdi ki,
ġamaxıda ipək parça istehsal edən fabriklər vardı. Görünür, bu, muzdlu əməkdən
istifadə olunan manufakturanın rüĢeymi idi. ġama xıda istehsal olunan ipək parçaların
çeĢidi zənginliyi ilə fərqlənirdi. Burada öz istehsal texnikası, rəngi ilə seçilən darayı,
tafta, kimxa və s. növlü parçalar hazırlanırdı. Yüksək keyfıyyətli bu parçalar geniĢ
yayılmıĢ və Qafqazdan kənara, o cümlədən Ġrana, Kiçik Asiyaya, eləcə də HəĢtərxana,
oradan da Rusiyanın içərilərinə aparılırdı.
Xalq yaradıcılığının geniĢ yayılmıĢ növlərindən biri də bədii tikmədir.
Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlan ılan həmin dövr bədii tikmə nümunələri
onların yüksək bədii səviyyəyə və mü xtəlif icra texnikasına malik o lduğunu göstərir.
Təkəlduz və güləbətin kimi ənənəvi üslubla yanaĢı, XVIII əsrdə məiĢət
əĢyalarına, paltara bəzək vurulduqda müxtəlif metallardan -gümüĢ, tune və s.
hazırlanmıĢ dairə, borucuq, romblardan geniĢ istifadə olunurdu. Bu tikmələrdə əsas
üstünlük rəngbərəng yastı, parıltılı, ortası deĢik metal dairələrə - pilələrə verilirdi.
Onlardan daha çox Gəncə, ġuĢa, ġəki, Qazax və Naxçıvanda istifadə olunurdu. Taxça
üçün pərdələrdən və podnos örtüyündən tutmuĢ at çulunadək ən müxtəlif əĢyalar
pilələrlə bəzədilirdi.
Qarabağ xanının təkəlduzla tikilmiĢ papağı, Naxçıvanda güləbətinlə iĢlənmiĢ
qadının köynəyi - arxalıq və ġuĢadına hazırlanmıĢ muncuqlu əl ağacı - bürüncək
XVIII əsr tikməsinin ən gozəl nümunələridir (Azərbaycan Dövlət Ġncəsənət Muzeyi).
Onlar nəinki mü xtəlif iĢ üsulu, eləcə də rənglərin və naxıĢ motivlərinin zənginliyi ilə
seçilir.
Azərbaycanda dəmir, mis, qızıl və digər metalların mövcud olması
nəticəsində bədii metaliĢləmə sənəti geniĢ vüsət almıĢdır. Yazılı mənbələrin
məlu matına görə, XVIII əsrdə bədii metaliĢləmə sənətinin mərkəzi Təbriz, ġamaxı,
ġəki, Gəncə, Naxçıvan olmuĢdur. Bakı, Moskva, Leninqradın və bir sıra xarici
ölkələrin mu zeylərində (məsələn, Bern Tarix Muzeyinin zəngin kolleksiyasını
göstərmək olar) XVIII əsrə aid külli miqdarda bədii metaliĢləmə nümunəsi
saxlan ılır.
Metaldan hazırlanan əĢyalar arasında mis döymə qablar daha geniĢ
yayılmıĢdı. Əcnəbi səyyahlar bu dövr bir sıra Azərbaycan Ģəhərlərində forma və
dekoruna görə gözəl olan ev əĢyaları - sərpuĢ, aftafa, cam, Ģamdan, manqal və s.
hazırlayan xüsusi misgər məhəllələri olduğunu qeyd edirlər. Ġrandakı rus səfırliyinin
həkimi Ġ.Lerx 1745-ci ildə ġamaxıda hazır məhsula naxıĢ vuran xüsusi oymaçı
emalatxanaların mövcud olduğunu da yazır. Müxtəlif növlü metal əĢyaların
hazırlan masında bədii emalın məlu m olan bütün üsullarından - nəqqaĢlıq, oyma,
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Ģəbəkə, cizgiçəkmə, minalama, inkrustasiyadan istifadə edilirdi. Bu zaman ornamentlə
bəzəmənin bütün növləri tətbiq olunurdu.
XVIII əsrdə Azərbaycanda bədii metaliĢləmənin yüksək səviyyədə olmasını
təsdiq edən gözəl əĢyalar arasında Ģamaxılı usta Seyidzadə tərəfındən hazırlan mıĢ
gümüĢ bant qabı (Bern Tarix Muzeyi), Gəncədə hazırlanmıĢ dəstəmaz üçün mis
dolça, Təbrizdə hazırlanmıĢ, üzərində Nizami poeziyası mövzusunda təsvirlər olan
üçayaqlı masa (Azərbaycan Dövlət Ġncəsənət Muzeyi), eləcə də forma və dekoruna
görə orijinal, ü zərində 1717-ci il tarixi və Usta Nəcəfqulunun adını göstərilən Lah ıc
pirindən gətirilmiĢ samovar xüsusilə fərqlənir.
Azərbaycanda ağac üzərində bədii iĢləmələrdən, əvvəlki dövrlərdə olduğu
kimi, əsasən oyma, inkrustasiya və Ģəbəkə daha geniĢ yayılmıĢdı.
Əvvəlki yüzilliklərlə müqayisədə müəyyən texniki irəliləyiĢə nail olan bədii
oymadan daha çox istifadə edilirdi. Rusiya və Qərbi Avropa ilə əlaqələrin inkiĢafı
nəticəsində bədii oyma bir qədər modernləĢmiĢdi. Bu dövrdə yüksək relyefli naxıĢlar,
qoĢa quĢ fıqurları və s. təsvir edən motivlər yaranır, əsrin sonunda isə oyma üzərində
bəyalı naxıĢlardan istifadə olunurdu.
Ağac üzərində bədii iĢləmənin yüksək sənətkarlıq nümunələri sırasında
qaĢıq, mücrü, ġəki xan sarayı və ġəkixanovlar evinin bir sıra memarlıq detalları qeyd
oluna bilər.
Dekorativ-tətbiqi incəsənətin daha geniĢ yayılmıĢ bir növü də daĢ və gəc
üzərində bədii oyma o lmuĢdur. DaĢ üzərində oyma AbĢeron, ġamaxı, Quba, ġəki,
Qazax və digər yerlərdəki baĢdaĢılarında təzahür edir. Bunlar əsasən sərdabəsiz daĢ
plitələr olub, nəbati və həndəsi elementlərlə bəzədilird i.
Lakin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə baĢdaĢılarının naxıĢlarında təsviri
motivlərə - heyvan, quĢ, insan fıqurları və məiĢət əĢyalarına da təsadüf edilir.
XVIII əsrə aid gəc üzərində oymanın ən gözəl nümunələri ġəki və Gən cədə
qalmaqdadır. Bunlar arasında ġəki xan sarayı və ġəkixanovlar evindəki gözəl dekorlu
buxarılar və Gəncədə daxili səthi oyma naxıĢlarla bəzədilmiĢ günbəzli yaĢayıĢ evləri
diqqəti cəlb edir. Bu dövrün döymə bədii iĢləmə növünün gözəl nümunəsi ġəki xan
sarayının fasadınında tovuz quĢları təsvir olunan pannodur. Bu panno kompozisiya
aydınlığı, yüksək sənətkarlıq və XVIII əsr üçün səciyyəvi olan iki stilistik sistemin ənənəvi və burada yeni yaranmıĢ kompozisiya üsulu, ornament motivlərinin birləĢməsi
ilə fərqlənir.
XVIII əsr bədii sənətkarlıq və tətbiqi incəsənət nümunələrinin bu cür səthi
xü lasəsi belə onların xalq məiĢəti ilə bilavasitə əlaqəli olmasını təsdiq etməyə əsas
verir.
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Azərbaycanda XVIII əsrin ikinci yarısında baĢ verən tarixi və sosial-iqtisadi
dəyiĢikliklər memarlığ ın in kiĢafı istiqamətinə də əsaslı təsir göstərmiĢdi. Bu, əsasən
tikililərin tipologiyasında daha qabarıq nəzərə çarpır. Lakin artıq yeni Ģərtlərlə
müəyyənləĢdirilən stilistik xüsusiyyətlər də vardı.
Memarlıq fəaliyyətinin əsas sahələri və tikililərin tipologiyası o dövrdə
Azərbaycanın bu və yadigar ərazisində xalq memarlığı xüsusiyyətlərinin təsirinin
artmasını göstərir. Xalq memarlığının bu təsiri o zaman memarlıq fəaliyyətinin
həlledici ünsürü olsa da, əvvəlki dövrlərin monumental memarlıq ənənələri yenə də
mühüm təsirə malik idi. Xanlıqların ü mdə cəhətlərindən biri iqamətgah və onun
müvafıq istehkamı kimi saray ko mplekslərinin yarad ırılması zərurəti olmuĢdur.
ġəhər ətrafında və xanlıq ərazisində müdafıə sistemlərinin inĢası da mühüm
idi. Ġbadət yerlərinin inĢasında məhəllə məs cidlərinin tikilisi əsas yer tuturdu. Əvvəlki
dövrlərdə memarlıq zənginliyi baxımından Azərbaycan memarlığında ön cərgədə
duran memorial memarlıq abidələrinin inĢası XVIII əsrdə zəifləy ir və bu sahədə
aparıcı yeri kiçikhəcmli səkkizguĢəli türbələr tutur.
ġəhərsalmada - xanlıqların paytaxtının salınmasında iki əsas meyil qeyd
olunmalıd ır.
Birinci meyil xanlar tərəfindən paytaxt kimi Azərbaycanın qədim tarixi
Ģəhərlərinin seçilməsidir. Bunlardan Bakını, Naxçıvanı, Gəncəni göstərmək o lar.
Bu qrup paytaxt Ģəhərlərə, 1734-cü ildə Nadir Ģah tərəfındən əsasən dağıdılmasına
baxmayaraq, ġamaxı da aid edilə bilər. Lakin bu dövrdə bir sıra xanlıqların yeni
mərkəzləri də yaradırılır və bununla əlaqədar Ģəhərsalma iĢində mühüm tədbirlərin
aparılması müĢahidə edilir. ġəhərlərin bu qrupuna, ilk növbədə, Qarabağ xanlığının
paytaxtı ġuĢanı aid etmək olar. Bu qrup Ģəhərlərə Quba da daxildir. Qədim ġəki
1772-ci ildə baĢ vermiĢ seldən sonra yeni ərazidə, müasir Ģəhərin ərazisində
salınmıĢdır.
O dövrün Ģəhərsalma fəaliyyəti üçün ən çox səciyyəvi olan obyektlər ġəki
və ġuĢadır. Azərbaycan Ģəhərlərində Ģəhərsalma fəaliyyəti saray komplekslərinin
inkiĢafından, yerləĢdirilməsindən və ya müdafiə qurğularının tikilməsindən
baĢlamıĢdı. ġəhərin ticarət və yaĢayıĢ tikililəri yerləĢən hissələri isə mütəmadi olaraq
dəyiĢirdi.
Mürəkkəb relyefdə yerləĢən ġəki və ġuĢanın tikintisində təbii Ģəraitdən
ustalıqla istifadə olunması daha səciyyəvidir. Böyük Qafqaz dağlarının qolunda salınmıĢ
ġəki Ģəhəri planlaĢdırma baxımından inĢaatçılar tərəfındən küçələrin relyef
istiqamətində pilləli strukturda, Ģəhərin ən yüksək nöqtəsinə ucalan amfıteatr kimi
iĢlənmiĢdir. ġəhərin özündə isə ayrı-ayrı yaĢayıĢ evləri təbii landĢaftda bacarıqla
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düzülmüĢ bir mənzərə kimi görünür. ġəhərin ən əlveriĢli hissəsi olan "yuxarı baĢda" ġəki
xan sarayı kompleksinin iç qalası yerləĢir.
ġəki öz dövrü üçün yüksək dərəcədə abadın bir Ģəhər idi: küçələri daĢla
örtülmüĢ, saxsı borularla çəkilmiĢ su kəməri vardı.
ġuĢa salınarkən ilk növbədə təbii Ģəraitdən məharətlə istifadınə edilmiĢ,
ərazinin əlçat maz, alın maz olması nəzərə alın mıĢdır. ġəhər yerləĢən əraziy ə yalnız
Ģimaldan yaxın laĢmaq mü mkün olduğundan, burada qala divarları t ikilmiĢdir.
Beləliklə, ġuĢa olduqca möhkəmləndirilmiĢ Ģəhər idi. ġəhərin istehkam qurğuları
öz növbəsində Ģəhər istehkamları və ya xan qalaları Ģəklində inĢa olunmuĢdur.
Lakin Ģəhərlərdəki istehkam qurğuları ilə yanaĢı, istehkam halına salın mıĢ ayrı-ayrı
qovĢaqlar da mövcud id i.
ġamaxının dağıdılması ilə əlaqədar Mustafa xan öz iqamətgahını Fitdağ
adlanan yeni, alın maz b ir əraziyə köçürərək orada qala tikd irir. Fitdağ qalas ının
yerini tədqiq edərkən burada qala divarları ilə yanaĢı, xan üçün nəzərdə tutulmuĢ
bir ço x yaĢayıĢ tikililəri də aĢkar edilmiĢdir. Bunlar sırasında inqilabdan əvvəl
"Divan xana" adlanan bir tikili vardı ki, bu da xan iqamətgahının geniĢ kompleks dən ibarət olduğunu göstərir.
Bu dövrdə ayrı-ayrı qəsrlər də tikilirdi. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi Pənah
xanın ilk iqamətgahı olan "ġahbulağı" qəsri id i. Qəsrlər eləcə də Ģəhər daxilində
tikilirdi. ġuĢa Ģəhərindəki "Qara Böyükxanım" qəsri o cü mlədəndir.
Bu dövrün maraq doğuran müdafiə ko mpleksi Əsgəran yaĢayıĢ məntəqəsi
yaxınlığındakı müdafiə divarlarıd ır. Bu divarlar Qarabağ xanlığı ərazisinə
basqınların qarĢısında sipər idi. Hər yerdə bəzi hallarda "Koroğlu" qalası
adlandırılan müdafıə qalaları t ikilirdi.
Xan sarayları. Bizə qədər gəlib çat mıĢ ən qiy mətli saray Ģəhərin yuxarı
hissəsində, ġəki qalasının daxilində tikilmiĢ ġəki Xan sarayıdır.
ġəki Ģəhərinin Sankt-Peterburq Hərbi-Dən iz Arxiv indən aĢkar edilmiĢ
1853-cü ilə aid plan ı göstərir ki, günümüzədək gəlib çatan, 1763 -cü ildə inĢa
olunmuĢ ġəki sarayı geniĢ saray komp leksinin b ir hiss əsidir.
ġəki Xan sarayı plan üzrə hər iki mərtəbəsi eyni olan və qabaq hissəsi
cənuba baxan ikimərtəbəli binadır. Saray ın quruluĢu yerli yaĢayıĢ memarlıq
ənənələrinə yaxındır. Birinci və ikinci mərtəbənin mərkəzində böyük zal, zalın
kənarında kiçik dəhlizlər, dəhlizlərdən qərbə və Ģərqə tərəf zallarla müqayisədə
kiçik otaqlar yerləĢir. Beləliklə, hər mərtəbə üç hissədən ibarətdir. ġəki Xan
sarayının fasadını onun daxili quruluĢunu dəqiq əks etdirir. Fas adının mərkəzi
hissəsi rəngbərəng ĢüĢ ələri olan "Ģəbəkə" üslublu pəncərə ilə bəzədilmiĢdir. Bu
mərkəzi hissə cinahlardan birinci və ikinci mərtəbələrin dəhlizini b irləĢdirən portal
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ko mpozisiyalarla tamamlanır. Saray ın yan otaqlarının fas adın hissəsi də baĢdanbaĢa "Ģəbəkə" üslublu ĢüĢəbəndlə tikilmiĢdir. ġüĢəbənddən kənarda qalan kiçik
divar səthləri isə suvaqla örtülmüĢ, üzərinə freska üsulu ilə ornamentli naxıĢlar
vurulmuĢdur. Sarayın bütün otaqları divar rəsmləri ilə bəzədilmiĢdir.
Təəssüf ki, XIX əsrdə aparılan bir sıra təmirlər nəticəsində əvvəlki rəs mlər
sonradan bədii cəhətdən xeyli zəif olan rəs mlərlə örtülmüĢdür. Lakin XVII I əsrə aid
əvvəlki rəs mlərin bir hissəsi, xüsusilə ikinci mərtəbədəki zalın plafonunu bəzəyən
və XVIII əsrə aid ko mpozisiya və ko lorit incəliy inə görə ço x gözəl o lan rəsm
təmizləmə yolu ilə açılmıĢdır.
Plafon ornamentli ko mpozisiya üsulu ilə iĢlən miĢ və üzərində ustanın adını "Ustadın Abbasqulu" yazılmıĢdır.
Hazırda tədqiqatçılar Ustadın Abbasqulunu ġəki Xan sarayının müəllifi,
yaradıcısı hesab edirlər. Sarayda aparılmıĢ son təmirlər zaman ı onun bədii
rəsmlərinin Usta Qarabaği (ikinci mərtəbə), Ģamaxılı Usta Mirzəcəfər (birinci
mərtəbənin zalı) və Ģamaxılı Usta Qurbanəli (yan otaqlar) tərəf indən icra olunduğu
aydınlaĢdırılmıĢdır.
Sarayda ağac üzərində oymaların gözəl nü munələri, xüsusilə oyma taxta
qapılar qalmaqdadır. Saray ko mpleksinin Ģəbəkəsi dekorativ tətbiqi incəsənətin
parlaq nümunəsidir.
Məlu mdur ki, Ģəbəkənin mü rəkkəb həndəsi ornamentlərdən ibarət ağa cdan
olan əsası kiçik taxta detallardan, yapıĢqan və mıxdan istifadə olun mayaraq
quraĢdırılmıĢdır, aradakı boĢluqlar isə rəngarəng ĢüĢələrlə örtülmüĢdür. Sarayın
interyerinə daxildən baxdıqda Ģəbəkənin ornament ko mpozisiyası və rəngarəng
ĢüĢələr sayəsində əfsanəvi bir mənzərə görünür.
ġəki Xan sarayı bütövlükdə yüksək sənətkarlıq la icra edilmiĢ memarlıq
əsəridir. Saray həm də rəngkarlıq və xalq-dekorativ incəsənəti sintezinin
nümunəsidir.
XVIII əsrdə Bakıda ĠçəriĢəhər qala divarları daxilində, ġamaxı darvazası
yaxınlığ mda əzəmətli saray ko mpleksi inĢa olunmuĢdur.
Bu ko mpleks XIX əsrin əvvəllərində rus hərbi mühəndislərin in apardığı
ölçülər əsasında bizə məlu mdur. Həmin mühəndislərin ölçülərində ko mp leks "Xan
və iki qaçmıĢ bəyin sarayı" adlandırılmıĢdır. Bütün bunlar göstərir ki, həmin
ko mpleks bütövlükdə xan ailəsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Saray ansamblı baĢ həyət ətrafında qruplaĢaraq bir çox t ikililərdən ibarət idi.
Xan sarayının planlaĢdırılmasında Bakıdakı ġirvanĢahlar sarayı və Ordub adın
Ģəhəri yaĢayıĢ binasından irəli gələn elementləri görmək çətin deyil. Bu
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ko mpleksdən "Bakıxanovlar ev i" adını alt ında məlu m o lan ço x böyük fraq mentlər
bizə gəlib çatmıĢdır.
Digər Ģəhərlərdəki xan sarayları (o cü mlədən Ġrəvandakı Sərdar sarayı)
dövrümüzədək gəlib çat masa da (ermən i ekstremistləri d ağıt mıĢlar), ġəki Xan
sarayı və Bakı Xan sarayı timsalında o zaman ın xan saraylarının xüsusiyyətləri
haqqında təsəvvür yaratmaq olar.
Dini tikililər. Bu dövrün əsas dini tikililəri məhəllə məscidləri idi. Lakin
bununla yanaĢı, Ģəhərin mərkəzində Cü mə məscidi əhəmiyyətini daĢıyan ayrı-ayrı
daha iri məscidlər də inĢa olunurdu. Bu baxımdan ilk növbədə iki tərəfi qoĢa
minarələrlə əhatə olunmuĢ portal üslublu, əsas fas adını ilə diqqəti cəlb edən
ġuĢadakı " Gövhər ağa" məscidi və Ġrəvandakı " Göy məscid" diqqətəlayiqdir.
Ümu miyyətlə, məhəllələrə xid mət et mək üçün nəzərdə tutulmuĢ kiçik
məscidlər də tikilird i. Ordubadında "Dilbər", " Yu xarı anbar", "SərĢahyar"
məscidləri, ġəkidə gözəl minarəli " Gilək" məscidi buna misal ola b ilər. M inarəli
məhəllə məscidləri ġuĢa Ģəhərində də inĢa edilird i.
Memorial tikililər. Memorial tikililərin əsas növü səkkizbucaqlı türbələrdir.
Onlar b ir ço x xanlıqlarda - ġamaxı, Quba, ġuĢa və Qazaxda inĢa edilirdi. Üstü
piramida Ģəkilli günbəzlə örtülmüĢ bu adi səkkizbucaqlı tikililər, adətən,
kiçikhəcmli olmaq la öz bədii ahəngdarlığı və konstruktiv həlli ilə seçilir. Maraq lı
dini tikililərə bir ço x səyyah və ĢərqĢünasın diqqətini cəlb etmiĢ Suraxanıdakı
atəĢpərəstlər məbədini də aid etmək o lar. Bu abidə öz ü mu mi p lanına görə
Azərbaycanın beĢbucaq Ģəklində həyəti olan Ģəhər karvansaraların ı xatırlad ır.
Həyətin mərkəzində daimi atəĢ üçün qaz xətti çəkilmiĢdir və əsl ibadət yeri olan
rotonda - pavilyon yerləĢir. Həyəti əhatə edən tikililər məbəddə qulluq edən din
xadimləri və ibadətə gələnlərin qalması üçün hücrələrdən ibarətdir. ġübhəsiz,
mərkəzi məbəd tikilisi, daha doğrusu, AtəĢgahın mehrabı Azərbaycanda hələ
Midiya dövründə geniĢ yayılmıĢ bu cür mehrabların qədim inĢası ənənəsini bir növ
özündə əks etdirir.
Bu qrupdan olan çoxsaylı t ikililərdən ən əhəmiyyətlisi ġamaxıdakı " Yeddi
günbəz" türbəsi ko mpleksidir. Bu t ikililər ü zərində göstərilən tarix XIX əsrin
baĢlanğıcına aid olsa da, onların əsası XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində
qoyulduğundan memarlıq baxımından XVIII əsrə xas olan bütün xüsusiyyətləri
özündə əks etdirmiĢdir.
"Yeddi günbəz" kompleksi yeddi türbədən ibarət olmuĢ, onlardan yalnız
dördü bizə gəlib çat mıĢdır. Salamat qalan yazılar bu türbələrin xan sülaləsinə
mənsub olan Ģəxslərin dəfni üçün nəzərdə tutulduğunu güman etməyə əsas verir.
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Bir türbənin yazısında onun inĢa tarixi 1810-cu il göstərilmiĢ və Ģamaxılı
Mustafa xan ın anasının türbəsi olduğu qeyd edilmiĢdir. Türbə üzərindəki ay rıca
yazıda onu inĢa edənin "Ustadın Tağı memar" olduğu göstərilmiĢdir.
XVIII əsr memarlığı Azərbaycanın inkiĢafın ın milli ənənələri irsiliyindən
irəli gələn əsas tarixi mey illəri, onun üslub və tipoloji xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Fəlsəfi fikir. Ġctimai-iqtisadi ziddiyyətlərin kəskinləĢ məsi, feodal
pərakəndəliy inin güclən məsi A zərbaycan Ģəhərlərinin iqtisadi və mədəni
tənəzzülünə, sənətkarların əvvəlki əsrlərə nisbətən ölkənin ictimai-siyasi
həyatındakı fəal rolunun zəifləməsinə gətirib çıxard ı. Bu, dövrün dünyagörüĢünün
inkiĢafının həm sürət, həm də keyfiyyət xüsusiyyətlərində özünü büruzə verd i.
Feodal pərakəndəliy inin vüsət alması və elm də daxil olmaqla Ģəhər
mədəniyyətinin geriləməsi daxili çəkiĢ mələr nəticəsində parçalanmaqda olan
cəmiyyəti birləĢdirən amillərdən birinin - rəsmi islamın movqelərin in
möhkəmlən məsinə gətirib çıxardı.
Ġctimai meydanda gedən sosial bəlalara və ilk növbədə zorakı lığa qarĢı
humanist ideallar uğrunda mübarizə bu əsrdə daha da gü clənir. Azərbaycan
mədəniyyəti tarixi üçün ənənəvi olan özündən əvvəlki klassik mədəniyyətin tədqiqi
və təbliği XVIII əsrin fəlsəfi fikir tarixində xüsusi yer tutmaqda davam edir.
Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nü mayəndəsi olan Mirzə Əbutalib
xan Təbrizinin (1751-?) yaradırıcılığ ı XVIII əsrə aiddir.
O, Nadir Ģah dövründə Hindistana köçmüĢ Azərbaycanlı ailəsində anadan
olmuĢdur. Mirzə Əbutalib Təbrizin in yaradıcılıq irsində onun tarixi əsərləri və orta
əsr ġərq poeziyasına, xüsusən Xaqani və Ənvərinin yaradırıcılığına həsr olunmuĢ
tədqiqatları önəmli yer tutur. O, 1791-ci ildə orta əsr Ģairləri haqqında "Xülasət üləfxar" adlı təzkirə yarat mıĢdır.
XVIII əsr panteist fəlsəfəsi Azərbaycanda sufizmin ideoloqu Mirzə Həsən
Zünuzinin (1758-ci ildə Xoy Ģəhərində doğulub) irsi ilə təmsil olunur. Zünuzi " Bəhr
əl-ülu m" və "Riyaz ül-cənnət" əsərlərinin müəllifid ir.
Məftun təxəllüsü ilə yazıb-yaradan Əbdürrəzaq bəy Dünbulinin (1762-1827)
irsi də bu əsrə aiddir. Ensiklopedik biliyə malik alim, antik və ġərq fəlsəfəsinin dərin
bilicisi olan Dünbuli tarix, fəlsəfə, etnoqrafiya və ədəbiyyata dair əsərlərin müəllifidir.
"Həqaiq əl-Ənvər", "Hədaiq əl-üdəba", "Məsnəvi", "Humayunnamə ” və s. əsərlər
onun yaradırıcılığına aidd ir.
Hakim təbəqələrin əxlaqının tənqidi mənəvi kamillik, sutl panteizmi və
demokratik meyillərin vəhdətini biz Məshinin (XVII -XVIII əsrlər) yaradırıcılığında,
xüsusən, onun "Vərqa və GülĢa" poemasında və "Qövsi Təbrizi" fəlsəfi poeziyasında
aĢkar edirik.
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XVIII əsr ictimai, fəlsəfı fıkir tarixində öz dini skeptisizmi ilə tanınmıĢ Mirzə
Mehdi Ġlahi Təbrizi dövrünün görkəmli Ģairi və alimi id i.
Görkəmli Ģair və mütəfəkkir Molla Vəli Vidadinin müasiri olduğu cəmiyyətin
ictimai-etik nöqsanlarını ifĢa edən və insan ləyaqətinə hörmət aĢılayan, yüksək
humanizmi əks etdirən yaradıcılığı XVIII əsrin ideoloji həyatında mühüm bir mərhələ
olmuĢdur. ġairin alçaldılmıĢ və təhqir olunmuĢların həyatını yaxĢılaĢdırmaq yollarının
səmərəsiz axtarıĢları onun görüĢlərində bədbinlik və dini əhvali-ruhiyyə yaratmıĢdır.
Yer üzünün hökmdarlarına inamını itirən Ģair Allaha ümid edir. Vidadinin fıkrincə,
yalnız Allah bu dəhĢətli dünyanı dəyiĢdirməyə, ya xĢılaĢdırmağa qadird ir.
Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq nümayəndələrindən biri, dövrünün
mütərəqqi siyasi xadimi Ģair Molla Pənah Vaqif idi.
Vaqif irsinin əsas xüsusiyyəti kimi xalq yaradırıcılığını, xüsusən aĢıq
poeziyası realist ənənələrini ondan əvvəl gələn ġərq və Azərbaycan klassik
mədəniyyətinin ictimai-siyasi və etik ideyalarının nəzəri dərin liy i ilə sintezini qeyd
etmək lazımdır.
Vaqif poeziyasında məhəbbət və həyatda insanlar arasındakı təzadlı
münasibətlər haqqında dərin fəlsəfı düĢüncələr mövzuları çarpazlaĢır. Özündən
əvvəlki ġərq və A zərbaycan klassik fəlsəfı poeziyasından fərqli olaraq, Vaqif
yaradıcılığındakı məhəbbət pantcist məzmunda deyil, yalnız dünyəvi xarakter daĢıyır.
Lakin bütünlükdə nikbin və həyatsevər Vaqif yaradırıcılığının ikinci bədbin
tərəfı də vardır - zorakılıq və bərabərsizlik hakim olan dünyaya inamsızlıq. ġair deyir
ki, hər Ģey yalan, əyri, dünyada düzgün bir Ģey yoxdur. Nə dostluq, nə sevinc, nə
mənəvi rahatlıq, nə gördüyün iĢlərə görə ədalətli mükafat, nə də fərəh hissi doğuran
kamillik vardır. O ö z Ģikayətlərini "Görmədim" rədifli məsnəvisində vermiĢdir.
Vaqiflə çağdaĢ folklor ədəbiyyatında - "Koroğlu", "AĢıq Qərib", "Əsli və
Kərəm", "ġəhriyar" və s. dastanlarda dünyanın zorakılığı, zülm, riyakarlıq bədbinlik
deyil, zülmə qarĢı fəal mübarizə h issi doğurur.
XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində ġərqin islam alə mində
Azərbaycan mütəfəkkiri və alimi, dövrünün böyük səyyahlarından biri olan
Zeynalabdin ġirvaninin irsi geniĢ yayılmıĢdı.
ġirvaninin dünyagörüĢündəki idealizmlə materialist dünyanı Allahla
eyniləĢdirən Nemətulla sufılik təriqətinin yaydığı panteizm bir-biri ilə uyğunlaĢır.
Cəlaləddin Ru mi "Məsnəvi"sinin 1895-ci il Bo mbey nəĢrində ġirvaninin
Ruminin həyat və yaradıcılığına dair tədqiqatından giriĢ kimi istifadə olunmuĢdur.
Burada onun Həllac Mənsur, Mahmud ġəbüstəri, Əvhədi Marağayi, Əbdürrəhman
Cami və baĢqaları haqqında fıkirləri mütəfəkkirin panteizmlə bağlılığını bir daha
təsdiq edir.
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ġirvaninin əsərlərində biz sufılik təriqətləri və onların nəzəriyyəsi, fərqləri,
panteist fılosofların yolu və onların nəzəriyyəsinin qısa izahı, sufılik haqqında qeyriciddi alimlərin rəyləri, "sufı" ifadəsinin mənĢəyi və yaranma tarixi və s. problemlər
haqqında xüsusi Ģərhlərlə rastlaĢırıq.
ġirvani varlıq, idrak, ruh, materiya və s. ilə bağlı məsələlərin həllinə panteist
mövqedən yanaĢır. O, canlıların iyerarxiyası haqqında danıĢarkən varlığ ın iki
mərhələsi o lduğunu təsdiq edir: b irinci, mücərrəd varlıqdır - dərkedilməzdir, ikinci,
dərkediləndir, maddi dünya ilə bağlıdır.
Nəticədə ġirvani hər iki mərhələni eyniləĢdirir. Mütəfəkkirin idrak
nəzəriyyəsində təsəvvür elementləri mövcuddur: Allahı dərk etmək tələbi, ilahi vəhy
haqqında nəzəriyyə və s. bizi əhatə edən maddi dünyanın dərk edilməsində Ģüur və
elmin rolunu nəzərə çarpdıran rasionalizm nəzəriyyəsi ilə uyğunlaĢdırıhr.
ġirvaninin idrak nəzəriyyəsinə ġərq peripatetiklərinin nəzəriyyəsi, xüsusən
onların fəal Ģüur, elm və təcrübənin vəhdəti, didaktik və etik kateqoriyaların vəhdəti,
hisslərin harmoniyası haqqında təsəvvürlər xeyli təsir göstərmiĢdir. ġirvaninin
təlimində sosial və etik problemlərin Ģərhi xüsusi yer tuturdu. Mütəfəkkir zülm və
qəddarlığa qarĢı çıxıĢ etmiĢ, hakim təbəqələrin nümayəndələrini cəhalətdə və
əxlaqsızlıqda günahlandıraraq onlara son dərəcə tənqidi yanaĢmıĢdır.
ġirvaninin etik təsəvvürlərində materialist cəhətlər humanizm, idealizm və
tərkidünyalıq, zülmə itaət Allahın mərhəmətinə ümid etmək ideyaları ilə daim
çulğaĢır.
Mütəfəkkir müasiri olduğu cəmiyyəti dəyiĢdirmək yolu ilə utopik ədalətli dövlət
yaratmaq haqqında düĢünür və ictimai kamilliyin geniĢ proqramını təklif edir. Bu
proqramda əsas diqqət cəmiyyətin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilmiĢdir.
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РЕЗЮ МЕ
III том "Истории Азербайджана" о хватывает период о т монгольских
завоеваний в начале XIII и до конца XVIII вв.
Азербайджан - страна высокой культуры и развитой городской жизни - в
начале XIII в. подвергся опустошительному нашествию монгольских
кочевников. Огромный урон, нанесенный стране, надо лго задержал ее
поступательное развитие. Прави тели Азербайджана (Шир-ваншахи и
Ильденизиды), а также соседних стран, не сумели объеди нить свои силы для
отпора врагу, и каждый город оборонялся в одиночку. Многие города
Азербайджана, такие как Марага, Ардебиль, Сараб, Шемаха, Зенджан были
разрушены монголами. От цветущего Байлакана остались одни руины. Те
города, где монголы встретили серьезное сопротивление (как например,
Тебриз и Гянджа), во время первого нашествия им взять не удалось. Не
успели уйти монголы, как в страну вторглись войска хорезмшаха Джалал адДина. Вследствие этих нашествий государство Ильденизидов (или Атабеков)
распалось
и
то лько
ширваншахам
удалось
со хранить
свою
самостоятельность. Против ига монгольских завоевателей восставали
ремесленники и городская бедно та, но эти восстания жестоко по давлялись.
В 1231 г. монголы вторично вторглись в страну - на это т раз надолго - и
установили свою власть в Азербайджане и соседних областях. Мон гольская
империя Хулагуидов (или Ильханов) о хватывала территорию от Дербента до
Персидского залива и от Амударьи до Средиземного моря. Азербайджан стал
политическим и административным центром империи, а Тебриз ее сто лицей.
Внуку Чингизхана Хулагу удалось создать экономически сильное государство,
хо тя военные столкновения Хулагу идов с Золотой Ор дой на территории
Азербайджана пагубно отража лись на экономической и ку льтурной жизни
страны. Реформы монгольского правителя Газанхана, принявшего религию
местного населе ния - ислам, вызвали оживление городской жизни и торговли.
Возросли роль и значение Азербайджана, восстановились частично его связи
со странами Востока и Запада. Марко Поло и другие европейские путеше ственники, посетившие страну, отмечали огромную роль азербайджан ского
города Тебриза как крупнейшего ремесленного и торгового центра Ближнего
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Востока. Важнейшим фактором, способствовавшим экономическому и
культурному развитию Азербайджана, было то, что он распо лагался на
древней караванной дороге - шелковом пути, связывавшем Дальний Восток со
Средиземноморьем и Европой.
К середине XIV в. монгольс кая империя вступила в период кризиса и
распада. Внутри правящей династии произошел раскол и вспыхнули
междоусобицы. В результате Азербайджан вошел в состав государства
Джалаиридов, однако к концу XIV в. вследствие вторжений в Азербайджан
иноземных завоевателей - То хтамыша и Тимура - Джалаиридское государство
сильно ослабело,
Ширваншахи, правда, вновь сумели о тс тоять
относительную
самостоятельность
своего
государства
благодаря
изворотливости и искусной политике. Ширваншах Ибрагим I даже стал
вассалом Тимура и принимал участие в его по хо дах.
Империя Тимура, созданная в результате завоеваний, была непрочной и не
пережила своего основателя. В э тот период крепость Алинджа в Нахчеване
стала опорным пунктом сопротивления народов Азербайджана и Грузии
чужеземному господству. Острые внутренние противоречия, деспотизм
пришлых и местных феодалов обусловили появление на почве ислама нового
учения - хуруфизма, ставшего идеологией борьбы простого парода, в
частности, городских ремесленников Азербайджана, с угнетателями.
В начале XV в. в стране сложилась благоприятная обстановка для
избавления от господства Тимуридов и объединения азербайджанских земель.
Ширваншах Ибрагим I вместе с правителями Карабаха, Шеки и Ардебиля
выступили против тимуридских наместников. Союзником азербайджанских
правителей стал и грузинский царь. Казалось, объеди нение Азербайджана
под единой властью близко к осуществлению. Однако резко изменившаяся
историческая обстановка не позволила этим планам воплотиться в жизнь.
В восточных областях Малой Азии (в Анато лии) па политической арене
появились объединения тюркских полукочевых племен огузского
происхождения - Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, сумевших создать собственные
государства. Основателем государства Кара-Коюнлу в Азербайджане был
Кара Юсуф (1410-1420), положивший конец господству в стране тимуридских
царевичей, В правление Джаханшаха (1435-1467) государство Кара-Коюнлу
окрепло и достигло значительной силы. Во второй половине XV в.
Азербайджан, сопредельные области Ирана и Малой Азии вошли в состав
государства А к-Коюнлу со столицей опять же в Тебризе. Выдающимся
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правителем этого государства был Узун Гасан - видный азербайджанский
государственный деятель и поли тик. В период его правления политические
связи Азербайджана с европейскими государствами значительно
расширились, Азербайджан впервые вошел в сферу европейской и мировой
политики, с его влиянием стали считаться и на Востоке, и на Западе.
Узун Гасан вступил в соперничество с османским султаном Мехмедом
Фатехом (Завоевателем) в борьбе за гегемонию на Ближнем Вос токе.
Осознавая, что в одиночку ему не справиться с могущественным султаном,
азербайджанский правитель пошел на военно-по литический союз с
европейскими странами. Последние нуждались в сильном союзнике в Азии,
чтобы остановить продвижение османских войск в цент ральную Европу. С
Узун Гасаном поддерживали дипломатические отно шения правители Италии,
Венгрии, Австрии, По льши и других стран. Послы Узун Гасана часто
посещали дворец венецианского дожа, и сенат этой республики направлял в
Тебриз своих лучших дипломатов - Кате-рино Зено, Иосафата Барбаро,
Амброджо Контарини, оставивших цен ные описания своих пугешествий в
Азербайджан. Однако э тот союз, инициатором которого был папа римский,
оказался неэффективным. В войне с османским султаном Узун Гасан
потерпел поражение, так и не дождавшись помощи со стороны ненадежных
европейских союзников: Во вну тренней политике в целях централизации
власти Узун Гасан стремился опираться на оседлую вер хушку мусульманское духовенство и бюрократию - и ослабить военно-племенную
знать. Для ограни чения своеволия чиновников, а также по дъема экономики и
облегчения положения населения он провел административно -налоговую
реформу, основные принципы которой оставались в силе еще долго после
смерти Узун Гасана. Он сумел вступить в союз с ширваншахом Фаррухом
Ясса-ром и ардебильскими шейхами - Сефевидами, спло тив их на почве
общих интересов Азербайджана. Вступление дальновидного Узун
Гасана в родственные связи с шейхами Ардебиля и оказанная им поддержка
сыграли немаловажную роль в росте кызылбашско го движения и прихо де к
власти его внука Исмаила Сефеви.
ХШ-ХV вв. являю тся важным этапом в истории развития азербайджанской культуры и науки. В этот период жили и творили основатель
Марагинской обсерватории, разносторонний ученый, астроном и мате матик
Насиреддин Туей, поэты Овхади Марагаи, Иззаддин Гасан оглы, Гази
Бур ханаддин, Джаханшах (Хагиги), великий поэ т и философ Имадеддин
Насими, Касим Анвар, выдающиеся музыканты - авторы трактатов по
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музыке и исполнители Сефиаддин Урмави и Абдулкадир Марагаи, историк
Мухаммед Нахчевани, философы Махмуд Шабуста -ри, Фазлуллах Хуруфи,
астроном и историк Сеид Я хья Бакуви, географ Абдуррашид Бакуви и т.д.
В этот период были построены крепости и оборонительные
сооружения в Тебризе и на Апшероне. В Тебризе появились новые квар талы Раби Рашиди и Газанийе. Строились мечети, медресе, каравансараи в
различных областях страны. Были возведены культовые сооружения шейха
Сефиаддина в Ардебиле, комплекс Дворца ширваншахов в Баку. В Тебризе в
1465 г. была построена "Гей Месджид" ("Голубая мечеть"), а также
велико лепное дворцовое сооружение "Хешт бехишт" ("Восемь райских
сфер"), руины которого сохранились до наших дней.
Вторая половина XV в. ознаменовалась усилением в стране
Ардебильского владения, возглавляемого азербайджанской династией
Сефевидов. Сефевиды и их приверженцы (мюриды) исповедовали ислам в его
шиитской форме и носили головные уборы с 12 красными полосками в честь
12 шиитских святых. Отсю да они получили прозвище "кызылба -ши" (поазербайджански буквально "красноголовые"), а государство, созданное ими,
впоследствии стало называться Кызылбашским государ ством, или
Сефевидским (по имени династии).
Для достижения власти шейхи Ардебиля привлекли по д сво и знамена
племена, обитавшие в Азербайджане и соседних областях Анатолии. В э тот
период шейхи Джунейд и Гейдар погибли в борьбе с ширванша -хами и
другими правителями Азербайджана. Однако новое выступление кызылбашей
в? главе с шейхом Исмаилом в 1499 г. увенчалось успехом. С относительно
небольшими силами кызылбаши разбили сначала шир -ваншаха, а по том
войска правителей Ак-Коюнлу. В 1501 г., заняв Теб-риз, Исмаил объявил себя
"шахом Азербайджана". С одной стороны, он объединил азербайджанские
земли, а с другой - поставил перед собой более широкую задачу - создание
государства в 1раницах владений сво его деда Узун Гасана. К 1508 г. почти
весь Иран и Ирак Арабский бы ли включены в состав Кызылбашского
государства. Дальнейшее продви жение на Запад привело к столкновению
шаха Исмаила с Османской империей, которая сама стремилась к
завоеваниям в этом регионе. Ореол непобедимости, сопутствовавший шаху
Исмаилу до этого, потускнел после поражения его в Чалдыранской битве
1514 г., когда он был разбит османским султаном Селимом.
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Кызылбашское или Сефевидское государство сложилось и в течение XVI
века развивалось как азербайджанское государство. Вся полнота политической
власти в нем была сосредоточена в руках азербайджанской феодальной знати,
пользовавшейся исключительными привилегиями: из ее рядов назначались
высшие придворные должности, военачальники, правители областей
(беглярбегств). Войско состояло из ополчений азербайджанских племен.
Правители соседних государств также считали государство шаха Исмаила
"наследником" государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу.
Османское государство, где официальной религией был суннизм,
объявило ересью шиизм, а Сефевиды, в свою очередь, стали преследо вать
суннитов. Но религиозная вражда служила лишь прикрытием борь бы за
реальные политические и экономические интересы конфликтую щих сторон.
В течение XVI в. османские султаны неоднократно вторгались в
Азербайджан, но закрепиться здесь им не удавалось. Учитывая подавля ющее
превосхо дство османских войск, Сефевиды в борьбе с ними проводили
тактику "выжженной земли". Первый этап османо -сефевидских войн
закончился заключением мира в 1555 г. Вторично султан восполь зовался
внутренним кризисом и ослаблением Сефевидского государства в 1578 г.,
когда двинул свои войска в Закавказье. В резуль тате 12-летней войны на
территории Азербайджана стране был нанесен неисчис лимый урон и
разрушения. По Стамбульскому миру 1590 г. Азербайд жан почти целиком
был выключен из состава Сефевидско го государ ства. Оккупация страны
Османской империей продолжалась до начала XVII века.
Новому Сефевидскому правителю шаху Аббасу I, проведшему ряд
военно-административных реформ, удалось укрепить государство и отвоевать
Азербайджан у османов. В э тот перио д вследствие переноса столи цы
государства в Исфаган и ориентации центральной власти на разви тие
внутренних областей Ирана, Азербайджан превратился в окраинную
провинцию, влияние азербайджанской кызылбашской знати было подор вано,
зато возросла роль в государственном аппарате иранской гражда нской и
ду ховной аристокра тии. Возникли условия для постепенного превращения
Сефевидского государства в государство Иранское.
В ХVI-ХVII вв. Азербайджан вел оживленную торговлю с Россией,
странами Европы и Азии. Основное место в международной торговле
принадлежало шелку-сырцу и шелковым изделиям. Главными центрами
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шелково дства были Шемаха и Ареш. Азербайджанский шелк пользо вался
широкой известностью далеко за пределами страны и был отлич ным сырьем
для мануфактурной промышленности Западной Европы.
XVI-XVII вв. явились важнейшим периодом в развитии азербайджа нской культуры. При дворе шаха Исмаила был основан литературный
кружок (меджлис), который возглавлял "царь поэтов" Хабиби. Сам шах
Исмаил (под псевдонимом Хатаи) создал великолепные поэтические про изведения на азербайджанском языке, снискавшие ему широкую популярность. Народ обессмертил образ Шаха Исмаила в посвященных ему
эпических сказаниях (дастанах).
Вершиной азербайджанской поэзии является творчество великого
Мухаммеда Физули, автора поэмы "Лейли и Меджнун" и других произведений. Также обогатили азербайджанскую литературу сочинения поэтов
Мухаммеда Амани, Говси Тебризи, Тарзи Афшара и др. В историко героических дастанах народ клеймил тиранов и завоевателей, воспевал
любовь, доблесть и самоотверженность в борьбе с угнетате лями и врагами
Родины. Таковы произведения устного народного творчества - "Шах Исмаил",
"Асли и Керем", "Ашуг Гариб", "Аббас и Гюльгез" и др. Известными
народными сказителями (ашугами) были Ашуг Гурбани, Ашуг Аббас из
Туфаргана, Сары Ашуг, Ашуг Абду лла и др.
Возникшая в XIV в. тебризская школа миниатюрной живописи достигла в
XVI веке своего наивысшего расцвета. Миниатюры выдаю щегося живописца
Султан Мухаммеда и ныне украшают музеи Санкт-Петербурга, Лондона,
Венеции, Лейпцига и других крупнейших городов мира. Особое место в
азербайджанской культуре занимает Садиг-бек Афшар - миниатюрист, поэт и
ученый, оставивший богатое творческое наследие. История Азербайджана и
сопредельных стран этого периода отражена в тру дах азербайджанских
летописцев Гасан-бека Румлу и Искендер-бека Туркмана Мунши. Под
именем Дон Жуана Персидского в Европе был широко известен
азербайджанец Орудж-бек Баят. Он совершил путешествие по России и
странам Европы (1599-1601), в Испании он обратился в хр истианскую веру и
остался там навсегда. Историко-географическое сочинение Орудж -бека было
издано на испанском языке в 1604 г.
В этот период возводились многочисленные сооружения общественного
назначения - каравансараи, бани, овданы, мосты, а также культовые постройки
- мавзолеи, мечети и т.д. Из со хранившихся памятников можно отметить
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мавзолей шейха Джунейда в сел. Хазра Кусарского района, мавзолей в селении
Агбиль Кубинского района, мост через реку Алинджа в Нахчеванской
республике, восточные ворота Бакинской крепости, мечеть шаха Аббаса в
Гяндже и т.д. Однако многие архитектурные памятники были уничтожены во
время войн и не со хранились до наших дней.
В конце XVII - начале XVIII в. в связи с общим кризисом Сефеви-дского
государства положение Азербайджана резко ухудшилось. Уси лившаяся
эксплуатация вызвала народные восстания, направленные против гнета
иранскихправителей. Воспользовавшись правителей. Воспользовавшись
нестабильностью и анар хией в Азербайджане, Россия и Турция вступили в
борьбу за овладение Закавказьем. В 1722 г. Петр I ввел сю да войска и
оккупировал Западное побережье Каспийского моря вместе с Баку. В о твет
на это Турция захватила западные области Азер байджана. По Стамбульскому
договору 1724 г. Закавказье было поделе но между Россией и Турцией. Но
вскоре русские войска по настоянию иранских властей ушли из Азербайджана.
Новый правитель Ирана Надиршах начал войну с турками, и ему удалось
изгнать их из страны. Но жестокий произвол в период правления Надиршаха
вызвал повсеместные восстания, в стране развернулось освободительное
движение против иранского ига. В 1743 г. восстание в Шеки по д
предводительством местного феодала Гаджи Челеби завершилось
образованием независимого от Ирана Шеки некого ханства.
Со смертью Надиршаха (1747) Иранское государство распалось. На
территории Азербайджана образовались следующие ханства: Шекинское,
Карабахское,
Шемахинское,
Бакинское,
Кубинское,
Нахчеванское,
Иреванское, Тебризское, Ардебильс кое, Сарабское, Хойское, Урмийское,
Карадагское, Ленкоранское (Талышское), Марагинское, Макинское,
Джавадское. История этих ханств насыщена междоусобными войнами и
дворцовыми переворотами. Наиболее сильными из них были Карабахское,
Шекинское, Кубинское и Урмийское ханства. Их прави тели делали попытки
объединения страны, но в конечном счете каждый раз те рпели неудачу,
наталкиваясь на сопротивление других ханов, не желавших терять своей
независимости.
На территории бывшего Караба хско го (Гянджинского) беглярбегства
возникли два самостоятельных ханства - Гяпджинское и Карабахс кое.
Столицей первого была Гянджа, сто лицей второго стала крепость Панахабад,
названная так в честь основателя Карабахского ханства Панахали-хана
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(позднее она была переименована в г. Шу ша). Шу ша быстро стала политикоэкономическим центром ханства, о дним из крупных тор говых и ремесленных
городов Азербайджана. Династия Панахали -хана правила здесь впло ть до
русской оккупации. По договору 1805 г. между командующим русскими
войсками генералом Цициановым и карабахским правителем Ибрагим
Халилханом ханство перешло в по дданство России.
Кубинское ханство достигло расцвета в правление Фатали -хана (17581789), проводившего по литику объединения азербайджанских земель. При
нем к Кубинскому ханству были присоединены Дербентское, Бакинское,
Шемахинское и другие ханства. Но после смерти Фатали-хана это непрочное
государственное объединение распалось.
Значительная часть территории бывшего Чухурсаадского беглярбегства
вошла в состав возникшего впервые Иреванского ханства, основателем
которого был местный азербайджанский феодал Мир -Мехти-хан (1747-1752).
Ханство состояло из 15 махалов, расположенных вокруг оз. Гѐкча.
Подавляющее большинство населения ханства составляли азер байджанцы.
Армян было лишь около четверти населения в г. Иреване -столице ханства.
Церковный глава армянского меньшинства - католикос "Учкилисы" (арм.
"Эчмнадзин" от азерб. "Уч муэдзин") назначался Ире-ванским ханом. Местная
династия правила ханством до начала XIX в.
Пришедший к власти в Иране Ага Мухаммед-хан Каджар дважды
совершал опустошительные по хо ды в Азербайджан, пытаясь подчинить себе
его ханства. Россия также не оставляла своих планов по захвату страны,
посылая сюда свои войска.
К концу XVIII в. раздробленный и ввергнутый в междоусобицы Азер байджан не был способен к активному сопротивлению внешним врагам. Рано
или поздно столкновение России и Ирана на территории страны должно было
произойти. Назревала первая русско-иранская война.
Несмотря на тяжелые условия - нашествия завоевателей и междоусобные
войны - культурная жизнь в стране в XVIII в. не замирала. Поэты создавали
произведения, отражавшие тяжелое положение народа, при зывавшие его к
освободительной борьбе против засилья ханов и их приспешников, гнета
иноземных завоевателей. В э то смутное время вер шин совершенства в
литературе достигли выдающиеся азербайджанские поэты Молла Вели
Видади и Молла Панах Вагиф. Хо тя для лирических произведений Видади
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характерны чувства печали и скорби, но в них воспеваются лучшие
человеческие качества - честность, смелость, готовность к подвигам во имя
высоких целей. Творчество Вагифа, напротив, проникнуто оптимизмом,
отличается богатством образов, живым и выразительным языком. Благодаря
незаурядным способностям и таланту поэт снискал себе широкую
популярность. Он был приглашен ко двору Карабахского хана в Шу ше и
назначен главным везиром. Вагиф был последовательным сторонником
близких отношений с соседней Грузией и принимал участие в обороне Шуши
от нашествия иранских войск. Будучи в дружеских о тношениях, Видади и
Вагиф в процессе общения и переписки ду ховно обогащали друг друга.
Впоследствии Вагиф стал жер твой дворцовых интриг и был казнен.
Азербайджанская поэзия, особенно ашугская, оказала огромное влияние
на поэзию всех народов Кавказа. Многие грузинские, армянские, лезгинские
поэты слагали свои песни на азербайджанском языке. Ярким примером может
служить творчество армянского поэта -ашуга Саят-Нова, слагавшего свои
стихи на азербайджанском, грузинском и армянском языках. Из ученых того
времени наиболее известен географ-путе шественник Зейналабдин Ширвани.
Свои странствования по Малой Азии, Ирану, Средней Азии, арабским
странам, Африке, Индии он опи сал в'дву х своих капитальных тру дах. По сей
день со хранились памятники созданные азербайджанскими зодчими и
мастерами изобразительного искусства, такие, как например, Дворец
Шекинских ханов. Ирева-нская "Гей месджид" ("Голубая мечеть") и др.
Возведенный азербайджа нскими мастерами в XVIII в. великолепный дворец
Иреванского хана ("Сар дарский дворец"), к сожалению, не дошел до нас - он
был разрушен армянскими национал-шовинистами в начале нынешнего
столетия.
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